
 

 

 
 1982 لسنة 7أمر عدد 

 . يتعلق النظام األساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية 1982 جانفي 05مؤرخ في 
 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، 
 

 المتعلق بضبط القانون األساسي العـام       1968 جوان   03 المؤرخ في    1968 لسنة   12بعد إطالعنا على القانون عدد       
  الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةألعوان

 وخاصـة   1982 المتعلق بقانون الماليـة لسـنة        1981 ديسمبر   31 المؤرخ في    1981 لسنة   100على القانون عدد     
  منه ،87 و 86الفصلين 
لقانون األساسي الخاص بالتفقدية العامة      المتعلق با  1973 نوفمبر   03 المؤرخ في    1973 لسنة   525وعلى األمر عدد     

 للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
 المتعلق بالمنح الخاصة بالخطط الوظيفية لإلدارات       1971 أكتوبر   09 المؤرخ في    1971 لسنة   364وعلى األمر عدد     
 المركزية
 وعلى رأي وزير التخطيط والمالية  
 وباقتراح من الوزير األول 
 على رأي المحكمة اإلدارية و 

 
 :أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي  

 العنوان األول
 أحكام عامة

 أن الرقابة العامة للمالية مكلفة تحت السلطة المباشرة لوزير التخطيط والمالية بإجراء الرقابة المالية على                -1الفصل   
حلية وكـذلك بالنسـبة للـدواوين والشـركات القوميـة           مصالح الدولة والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات العمومية الم       

والشركات ذات اإلقتصاد المشترك وبصفة عامة المنظمات بجميع أنواعها التي تلتجئ مباشرة أو بصفة غيـر مباشـرة إلـى                    
مساعدة مالية من الدولة أو من الجماعات العمومية األخرى في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قـروض                      

 .تسبقات أو ضماناتأو 
ويمكن أن يعهد إلى أعضاء الرقابة العامة للمالية إجراء هذه الرقابة لدى الشركات أو األشخاص الذي انتفعوا برخص                   

 .التأسيس أو بوسائل الضمان والتدارك أو بجميع اإلعانات المباشرة والغير مباشرة الممنوحة من طرف الدولة
 جميع األبحاث كما أنهم يقومون عالوة على ذلك ب 
والمأموريات الخاصة أو الترتيبية ذات الصبغة المالية ويمكن لهم أن يقدموا إلـى وزيـر التخطـيط والماليـة كـل                      

 .المقترحات لتحسين سير المصالح العمومية
 ة  إن أعضاء الرقابة العامة للمالية يعملون طبقا الذون بمأموريات تسلم من طرف وزير التخطيط والمالي-2الفصل  
يمنح أعضاء الرقابة العامة للمالية في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات من حيث البحث والتفتيش وهـم                    

 يتمتعون لهذا الغرض بحق اإلطالع على الوثائق
ال يمكن للمصالح العمومية والمؤسسات وجميع المنظمات األخرى التي تقام بها مهمات الرقابة المنصـوص عليهـا                  

 فقرة السابقة التمسك بالسر الصناعي تجاه أعضاء الرقابة العامة للمالية بال
يتمتع أعضاء الرقابة العامة للمالية بحماية من كل التهديدات أو اإلعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظـائفهم أو                    

 .بمناسبتها مهما كان نوعها
جميع الصور التي لم تـنّص عليهـا القـوانين المتعلقـة            وعلى الدولة أن تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في            
 .بالجرايات

 
 العنوان الثاني

 النظام األساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية
 : تشتمل الرقابة العامة للمالية على الخطط التالية – 3الفصل  
  مراقب المالية من الدرجة الثالثة- 
  مراقب المالية من الدرجة الثانية- 

  مراقب المالية من الدرجة األولى-   
 . مراقب عام للمالية- 
 . من الصنف أ1ينتمي مجموع رتب أعوان سلك المراقبة العامة للمالية إلى الصنف الفرعي أ :  مكرر3فصل  



 

 

 :تشتمل كل رتبة من رتب أعوان سلك المراقبة العامة للمالية على عدد الدرجات التالية  :  ثالثا3فصل  
 درجة) 16(ستة عشر : عام للمالية مراقب  -
 درجة) 20(عشرون : مراقب المالية من الدرجة األولى  -
 درجة ) 23(ثالثة وعشرون : مراقب المالية من الدرجة الثانية  -
 درجة) 25(خمسة وعشرون : مراقب المالية من الدرجة الثالثة  -

 .كة األجورويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشب
 بالنسبة إلى رتبة مراقـب الماليـة مـن          4و3و2تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجات         :  رابعا 3فصل   

الدرجة الثالثة بسنة واحدة وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب المالية مـن الدرجـة الثانيـة                      
 .لى ومراقب عام للمالية ضبطت مدة التدرج بسنتينومراقب المالية من الدرجة األو

  
 القسم األول

 مراقب المالية من الدرجة الثالثة
 :ينتدب مراقبو المالية من الدرجة الثالثة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية  :)جديد( 4الفصل 

ا للمدرسة القومية لإلدارة أو خريجي مدرسـة تكـوين          عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العلي        ) أ 
 .محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

 :عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين ) ب 
هادة الدراسات المعمقة في الحقوق او اإلقتصاد أو التصرف المـالي أو المحاسـبي أو                المترشحين المحرزين على ش    -1 

سـنة  ) 35(شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى أو شهادة معادلة من نفس اإلختصاصات والبالغين من العمر خمسا وثالثـين                  
 02 المـؤرخ فـي      1982 لسنة   1229 عدد   على األكثر في تاريخ ختم الترشحات تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله            

 .1982سبتمبر 
 المترشحين المحرزين على شهادة المراجعة في الحسابات أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى المتوفر فـيهم                 -2 

أقدمية على األقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب مراقب للحسابات أو خبير في الحسـابات مسـجل                  ) 2(شرط سنتين   
سنة على األكثر فـي تـاريخ خـتم         ) 35(ول عمادة الخبراء المحاسبين للبالد التونسية والبالغين من العمر خمسا وثالثين            بجد

 .1982 سبتمبر 02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229الترشحات تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد 
ية للمغرب العربي أو المعهـد األقتصـادي القمرقـي           المترشحين المتحصلين على ديبلوم من معهد تمويل التنم        -3 

سنة على األكثر   ) 35(والجبائي بالجزائر بعدما أنهوا بنجاح دراستهم بالمعهدين المذكورين والبالغين من العمر خمسا وثالثين              
 .1982بتمبر  س02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229في تاريخ ختم الترشحات تحتسب وفق أحكام األمر المشار اليه أعاله عدد 

 الموظفين المحرزين على األستاذية في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المسـتوى أو                  -4 
شهادة معادلة في اإلختصاصات المالية أو المحاسبية أو اإلقتصادية أو القانونية والذين لهم رتبة متصرف مستشـار أو رتبـة                    

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة األخيـرة         ) 5(و رتبة معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس        معادلة أو لهم رتبة متصرف أ     
في تاريخ ختم الترشحات والعاملين في ميدان التصرف اإلداري أو المحاسبي أو المالي أو القانوني والبالغين من العمر خمسا                   

 1982 لسنة   1229فق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد        سنة على األكثر في تاريخ ختم الترشحات تحتسب و        ) 35(وثالثين  
 .1982 سبتمبر 02المؤرخ في 

 األعوان المحرزين على األستاذية في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في اإلختصاصات المالية أو                 -5 
سنوات على  ) 5(ذية أو الشهادة المعادلة مدة خمس       المحاسبية أو اإلقتصادية أو القانونية والذين عملوا بعد حصولهم على األستا          

األقل في تاريخ ختم الترشحات بمنشأة عمومية أو بمؤسسة عمومية في ميدان التصرف اإلداري أو المحاسـبي أو المـالي أو                     
مر المشـار  سنة على األكثر في تاريخ ختم الترشحات تحتسب وفق أحكام األ) 35(القانوني والبالغين من العمر خمسا وثالثين       

 إليه أعاله 
 .1982 سبتمبر 02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229عدد 

 أعاله بدرجـة موافقـة      5و4يرتب مراقبو المالية من الدرجة الثالثة الذين تم إنتدابهم طبقا للشروط الواردة بالفقرتين               
 .ليةللمرتب األساسي األصلي الذي يساوي أو يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في رتبهم األص

 .وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بقرار من الوزير المكلف بالمالية  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
  . 2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520 رابعا تمت إضافتهما بمقتضى األمر عدد 3 ثالثا والفصل 3الفصل  :   مالحظة
  .2000 فيفري 29 و 1996 جويلية 22 ، 1994 ماي 14 تم تنقيحه في ثالثة مناسبات تم تنقيحه في ثالث مناسبات في -4الفصل  :  مالحظة

 
 :  يخضع مراقب المالية من الدرجة الثالثة لتربص غايته - )جديد (5الفصل  



 

 

 .تقنيات المهنية المرتبطة بأعمال المراقبةإعداده لممارسة خطته وتدريبه على ال -
 .إستكمال تكوينه ودعم مؤهالته المهنية  -
يؤطر مراقب المالية من الدرجة الثالثة خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبـل موظـف                     

إلى رتبة تســـاوي أو تفـوق رتبـة العـون          يعينه رئيس المراقبة العامة للمالية لهذا الغرض، يشترط فيه أن يكون منتميا             
 .المتربص
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصـلحة أو                   

 . هيكل غير خاضع إلشرافه
رئـيس المراقبـة   وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية  فترة التربص، يتعين علـى                

العامة للمالية تعيين معّوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة  أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بـنفس البرنـامج                     
 .الذي أعده سلفه، دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص 

ول تقويم المؤهالت المهنية لمراقـب      ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر ح              
المالية من الدرجة الثالثة المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقـديم تقريـر خـتم                      

 .التربص يضمنه مالحظته وآرائه حول جميع مراحل التربص
 من الدرجة الثالثة المتربص علـى ضـوء التقريـر           وتبدي اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم مراقب المالية         

النهائي للتربص مذيال بمالحظات رئيس المراقبة العامة للمالية ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت                  
 .وزير المالية في الترسيم

 : ويدوم التربص  
 :سنة واحدة  ) أ
 . جديد من هذا األمر4من الفصل ) ا(بين طبقا ألحكام الفقرة  لمراقبي المالية من الدرجة الثالثة المنتد- 

 :سنتين  ) ب
 بالنسبة لمراقبي المالية من الدرجة الثالثة الذين تمت تسميتهم عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد                 -  

 .أو الملفات
قب المالية من الدرجة الثالثة المتـربص أو وضـع حـد            وبإنتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم إما ترسيم مرا          

 .إلنتدابه إذا كان غير تابع لإلدارة أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية أو إرجاعه إلى رتبته األصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قط
 .نية لمدة التربص وال يخضع المراقب العام للمالية ومراقب المالية من الدرجة األولى ومراقب المالية من الدرجة الثا 
 .2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520ألغي بمقتضى األمر عدد  - 6الفصل   
 . تقع تسمية مراقب المالية من الدرجة الثالثة بمقتضى أمر وبإقتراح من وزير التخطيط والمالية - 7الفصل  

ارة المركزيـة وهـو يتمتـع بـنفس المـنح            لمراقب المالية من الدرجة الثالثة رتبة وامتيازات رئيس مصلحة باإلد         
 .واإلمتيازات المخولة لهذا األخير

 القسم الثاني 
 مراقب المالية من الدرجة الثانية 

 
 :  يقع انتداب مراقبي المالية من الدرجة الثانية حسب الشروط التالية – )جديد ( 8الفصل  
الدرجة الثالثة الذين قضوا ثالث سنوات علـى األقـل           عن طريق التسمية باألختيار من بين مراقبي المالية من           - 1 

 .برتبتهم  والمرسمين بقائمة كفاءة
 عن طريق المناظرة حسب الملفات واختبار شفوي من بين الموظفين العموميين أو أعوان المنشآت العموميـة،                 - 2 

عمومي في اإلختصاصات القانونيـة، أو      المحرزين على شهادة الدراسات المعمقة صادرة عن مؤسسة أو معهد للتعليم العالي ال            
المالية أو اإلقتصادية أو المحاسبية، أو شهادة معترف بمعادلتها رسميا في نفس اإلختصاصات والذين  لهم خبرة ال تقل عـن                     
أربع سنوات بعد حصولهم على الشهادة في ميدان التصرف اإلداري أو المحاسبي أو المالي أو القانوني والـذين ال تتجـاوز                     

 .عمارهم سبعة وثالثين سنة في غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرةأ
 مـن   2وال يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي المالية من الدرجة الثانية المنتدبين عن طريق المناظرة المشار إليها بالفقرة                   

 .  فتح المناظرةهذا الفصل، ثلث الخطط الشاغرة في رتبة مراقب مالية من الدرجة الثانية في تاريخ
 . من هذا الفصل وفتحها بمقتضى قرار من وزير المالية 2ويتم ضبط برنامج المناظرة المنصوص عليها بالفقرة  
 .2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520 ألغى بمقتضى األمر عدد -9الفصل     

باقتراح من وزير التخطيط والمالية وله  تقع تسمية مراقب المالية من الدرجة الثانية بمقتضى أمر و– 10الفصل  
 .رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وهو يتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذا األخير

 

--------------------------------------------------------------- 
 .2000 فيفري 29لمؤرخ في  ا2000 لسنة 520 تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد - 5الفصل  : مالحظة
 .1994 ماي 14 المؤرخ في 1994 لسنة 1104 تم تنقيحه بمقتضى األمر - 8الفصل  : مالحظة

 



 

 

 القسم الثالث
 مراقب المالية من الدرجة األولى

 
نية  تقع تسمية مراقب المالية من الدرجة األولى باإلختيار من بين مراقبي المالية من الدرجة الثا               –) جديد (11الفصل   

 .الذين قضوا برتبتهم ثالثة سنوات 
 يرتب مراقبوا المالية من الدرجة األولى الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل               – 12الفصل   

 أعاله بدرجة تشتمل على رقم قياسي يساوي الرقم الذي كانوا يتمتعون به في رتبتهم األصلية وان لم يوجد فبالرقم القياسي                     11
 .ي يليه مباشرة في اإلرتفاع الذ

ويحتفظون  باألقدمية المكتسبة بالدرجة أن وقع ترتيبهم بالرقم القياسي المعادل وان كان اإلمتياز الحاصل لهم من هذا                   
 .الترتيب أقل من اإلمتياز الذي قد ينجرلهم من الترقية في الدرجة برتبتهم القديمة

 .2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000نة  لس520 ألغي بمقتضى األمر عدد -13الفصل  
 تقع تسمية مراقب المالية من الدرجة األولى بمقتضى أمر وباقتراح من وزير التخطيط والمالية وله رتبة                 -14الفصل   

 وامتيازات مدير إدارة مركزية وهو يتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذا األخير
 

 القسم الرابع 
  المراقب العام للمالية

 

من بين مراقبي المالية من الدرجة األولـى الـذين           باإلختيار تقع تسمية المراقب العام للمالية     - )جديد (-15الفصل   
 .قضوا أربع سنوات على األقـل برتبتهـم

 .2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520 ألغى بمقتضى األمر عدد - 16الفصل  
لمالية بمقتضى أمر وباقتراح من وزير التخطيط والمالية وله رتبة وامتيازات            تقع تسمية المراقب العام ل     -17الفصل   

 .مدير عام لإلدارة المركزية وهو يتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذا األخير
 

 العنوان الثالث 
 تنظيم الرقابة العامة للمالية

 

 .يس هيئة الرقابة العامة للمالية توضع مصالح المراقبة العامة للمالية تحت سلطة رئ - 18الفصل  
 .يتولى كتابة هذه المصالح كاتب الرقابة العامة للمالية 
 تقع تسمية رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية بمقتضى أمر وباقتراح من وزير المالية من بين                – )جديد   (- 19الفصل   

 .الث سنوات على األقلالمتحصلين على رتبة مراقب عام للمالية أو رتبة معادلة لها منذ ث
 .ويتمتع رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية بالمنح واإلمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية  
 تقع تسمية كاتب الرقابة العامة للمالية بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية من بين مراقبي المالية                 – 20الفصل   

 . الرقابة العامة للماليةمن الدرجة الثانية وهو مكلف بكتابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
  .1987 أوت 07 مؤرخ في 1987 لسنــة 1030  نقح باألمر عـدد - 11الفصل  :مالحظة
  .1987ت  أو07 مؤرخ فـي 1987 لسنة 1030  تم تنقيحه باألمر عدد - 15الفصل  :مالحظة
 .1994 ماي 14 المؤرخ في 1994 لسنة 1104 تم تنقيحه بمقتضى األمر عدد – 19الفصل  :مالحظة



 

 

 العنوان الرابع
 أحكام انتقالية

 تقع التسمية مباشرة في الخطـط       1982 ديسمبر   31 لتكوين اإلطار األول للرقابة وفي أجل ال يتجاوز          – 21الفصل   
 :زير التخطيط والمالية التالية بمقتضى أمر وباقتراح من و

 مراقب عام للمالية -1
  مراقبين للمالية من الدرجة األولى- 4
  مراقبين للمالية من الدرجة الثانية- 6
  مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة– 8

  يمكن للمترشحين اآلتي ذكرهم تقديم ترشحاتهم لهاته التسمية-22الفصل  
  الثالثة في خطة مراقب المالية من الدرجة–أ  
المتحصلين على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الذين يتمتعون بخمسة سنوات أقدميـة              " أ" األعوان من صنف     - 

 في خطة متصرف حكومة أو خطة مماثلة 
 األعوان المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الذين نجحوا في شهادة ختم دروس المرحلة العليـا                   - 
 .ة القومية لإلدارة للمدرس

 األعوان المباشرون بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة معادلة والذين                - 
 .يتمتعون بتجربة مدتها خمس سنوات في الميدان اإلقتصادي والمالي

و شهادة معادلة لها وكذلك المترشحون       المترشحون المحرزون على شهادة المرحلة الثالثة للمعهد األعلى للتصرف أ          - 
 الناجحون في اختبارات امتحان المراجعة في الحاسبة

  في خطة مراقب المالية من الدرجة الثانية–ب  
المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الذين يتمتعون بسبع سنوات أقدمية             " أ"األعوان من صنف     -

 في النشاط المالي 
حصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الذين يمتعون بأقدمية مدتها أربع سنوات في خطة                األعوان المت  -

 متصرف مستشار أو خطة مماثلة 
 األعوان المباشرون بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الـذين                 - 

 .لنشاط اإلقتصادي والمالييتمتعون بتجربة مدتها سبع سنوات في ا
 المترشحون المحرزون على شهادة الخبرة في المحاسبة أو شهادة معادلة لها في الدراسات التجارية أو في علـوم                   - 

 .التصرف ولهم خبرة مدتها ثالثة سنوات
 في خطة مراقب المالية من الدرجة األولى – ج   
الحقوق أو شهادة مماثلـة المباشـرون لوظيفـة مـدير إدارة         المتحصلون على اإلجازة في     " أ" األعوان من صنف     - 

 .مركزية أو وظيفة مماثلة
 سـنوات فـي رتبـة مـن         10األعوان المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة الذين يتمتعون بأقدمية            
 ".أ"صنف

وق أو شهادة مماثلة الذين لهـم       األعوان المباشرون بالمؤسسات العمومية والخاصة المتحصلون على اإلجازة في الحق          
 تجربة مدتها عشر سنوات في النشاط اإلقتصادي والمالي

  في خطة مراقب للمالية -د 
المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو شهادة مماثلة المباشرون لوظيفة مدير عام لـإلدارة              " أ"الموظفون من صنف     
 .المركزية 
 أعاله بمنحة تعويضية بالنسـبة إلـى المرتـب          22بون طبقا ألحكام الفصل      يتمتع أعوان الدولة المنتد    – 23الفصل   

 األساسي وذلك أذا وقع إعادة ترتيبهم برقم قياسي أقل من الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به برتبتهم األصلية
 1973 لسنة   525 عدد   لغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة األمر المشار إليه أعاله            أ -24لفصل  ا 

 .1973 نوفمبر 03المؤرخ في 
 . وزير التخطيط والمالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية -25الفصل  
 يمكن لهيئة الرقابة العامة للمالية إنتداب أعون عن طريق التعاقد للمساهمة في بعض عمليات               -) جديد (-26الفصل   

 إلـى   108د ذات الطابع الفني وذلك لمدة محدودة أعوان، ويخضع هؤالء األعوان إلى التراتيب المنصوص عليها بالفصل                 التفق
 والمتعلق بضـبط القـانون العـام ألعـوان الدولـة            1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112 من القانون عدد     112

 .لصبغة اإلداريةوالجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات ا
 1982 جانفي 05صدر بقصر قرطاج في 

 رئيس الجمهورية التونسية
 الحبيب بورقيبة

--------------------------------------------------------------------------- 
 1996 جويلية 22 المؤرخ في 1996 لسنة 1278 تمت إظافته بمقتضى األمر -) جديد (26الفصل : مالحظة  


