
 

 

، يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 2000 ماي 22 مؤرخ في 2000 لسنة 1121أمر عدد
 .بسلك مراقبي التراتيب البلدية

 
 إن رئيس الجمهورية

 
 باقتراح من وزير الداخلية

 وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33بعد اإلطالع على القانون األساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد
 ،1995 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 68لنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عددا
 

 ،1958 أكتوبر 7 المؤرخ في 1958 لسنة 103محاضر الضبط كما تم تنقيحه بالقانون عدد
 

م ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العا1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83 والقانون عدد1992 أكتوبر 26 المؤرخ في 1992 لسنة 97عدد
 

 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وعلى األمر عدد
 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551االنتداب الخارجية كما تم إتمامه باألمر عدد

 
 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد

 الموظفين،
 

 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية 1990 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد
 المتناصفة،

 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 1992 سبتمبر 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1728وعلى األمر عدد

 مراقبي التراتيب البلدية،
 

 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة 1993 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد
 20 المؤرخ في 1995 لسنة 299والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد

 ،1995فيفري 
 

 المتعلق بضبط سلم الوظائف  الوطني وكذلك شروط تنظير 1994ان  جو20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد
 شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،

 المتعلق بضبط الشروط العامة إلسناد العدد المهني وعدد 1994 أوت 15 المؤرخ في 1994 لسنة 1706وعلى األمر عدد
 لية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المح

 
 المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصة بالترقية 1994 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد

 باالختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 

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

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

 
 وعلى رأي وزير المالية،

 ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 
 
 



 

 

 :يصدر األمر اآلتي نصه 
 العنوان األول
 :أحكام عامة 

ية يخضع أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية للنظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحل : الفصل األول
 .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا األمر

 :ينتمي أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية إلحدى الرتب التالية  : 2الفصل 
 متفقد التراتيب البلدية -
 ملحق تفقد التراتيب البلدية -
 مراقب التراتيب البلدية -
 ديةناظر التراتيب البل -
 :ال يمكن ألي شخص أن ينتدب بسلك مراقبي التراتيب البلدية  : 3الفصل 
 المؤرخ 1983 لسنة 112 من القانون المشار إليه أعاله عدد17إذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل  -1

 .1983 ديسمبر 12في 
 .ح النظر بالنظارات للعينين قبل إصال15/20إذا لم يتضح أن جملة حدة بصره تبلغ على األقل  -2
 . مترا بالنسبة لإلناث1.65 مترا على األقل بالنسبة للذكور و1.70إذا لم يبلغ طول قامته  -3
 :يتولى أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية تحت إشراف وسلطة رئيس البلدية  : 4الفصل 
 .ألساسي للبلديات من القانون ا74السهر على تحقيق الراحة والصحة العمومية طبقا ألحكام الفصل  -
 .معاينة المخالفات للتشريع والتراتيب الخاصة بالطرقات -

كما يتولى أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية معاينة كل المخالفات التي يقع تكليفهم بها بمقتضى النصوص التشريعية 
 .والترتيبية الجاري بها العمل

 أوقات العمل العادية حيث يعتبر هؤالء األعوان مباشرين لعملهم كلما تبقى الواجبات الوارد ذكرها نافذة المفعول حتى خارج
 .دعتهم  الحاجة للتدخل

يجب على أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية أن يؤدوا عند تعيينهم اليمين التالية أمام رئيس المحكمة االبتدائية  : 5الفصل 
 :ذات النظر الترابي 

 ).ئفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون وأن أحافظ على السر المهني أقسم باهللا العظيم أن أقوم بوظا( 
يجب على أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية أن يجتنبوا التدخالت أو المساعي مهما كان نوعها أو المشاركة في  : 6الفصل 

 .لى الغيرجمع األموال وبصفة عامة القيام بأي عمل من شأنه أن يعتبر ضغطا أدبيا ع
يمكن أن يدعى أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية لمباشرة وظائفهم حسب ضروريات العمل بالليل أو بالنهار  : 7الفصل 

على كامل تراب الجمهورية وخارج أوقات العمل العادية المحددة أسبوعيا مع اعتبار راحة تعويضية لمدة مساوية لذلك تعطى 
 .ضيات المصلحةفي أوقات العمل تتماشى ومقت

 .يمكن لضرورة العمل وبصفة دورية نقلة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية  : 8الفصل 
تقع نقلة هؤالء األعوان من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير الداخلية بعد أخر رأي البلديات المعنية غير أن نقلة هذا الصنف 

 .حدة تتم بقرار من الوالي بعد أخذ رأي البلديات المعنيةمن األعوان من بلدية إلى أخرى داخل الوالية الوا
 .يجب على أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية ارتداء الزي النظامي أثناء مباشرتهم لوظائفهم : 9الفصل 

على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية إعفاء عون بصفة وقتية من ارتداء الزي النظامي عند إصابته بمرض يحول دون 
 .ارتدائه للزي أثناء مباشرته لوظائفه أو عند تكليفه بأعمال إدارية ظرفية تقتضي طبيعتها عدم ارتداء ذلك الزي

يعفى بقرار من وزير الداخلية أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية من ارتداء الزي النظامي بصفة نهائية عند تأكد حدوث 
 .إعاقة أو مرض مزمن يحول دون ارتداء الزي

 .ضبط مختلف الشارات المميزة للرتب وكذلك تركيب األزياء وخاصياتها بقرار من وزير الداخليةت
 .تحمل مصاريف اقتناء الزي النظامي على ميزانية البلدية المعنية

م تسند ألعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بطاقة مهنية تثبت صفتهم وتمنحهم الصالحيات المترتبة عن مهامه : 10الفصل 
 .طبقا ألحكام األمر الضابط لنظامهم األساسي الخاص

 .تضبط مواصفات البطاقة المهنية وشروط إسنادها وسحبها بقرار من وزير الداخلية
يوزع األعوان المنتمون لسلك مراقبي التراتيب البلدية  حسب رتبتهم على األصناف واألصناف الفرعية الواردة  : 11الفصل 

 :بالجدول التالي 
 األصناف الفرعية األصناف بةالرت

  "2أ"  "أ "  متفقد التراتيب البلدية
  "3أ"  "أ "  ملحق تفقد التراتيب البلدية
 "ب "  "ب "  مراقب التراتيب البلدية
 "ج "  "ج "  ناظر التراتيب البلدية



 

 

 .درجة) 25(وتشتمل كل رتبة من سلك مراقبي التراتيب البلدية على خمس وعشرين 
 .أمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية ومستويات التأجير المحددة بشبكة األجوروتضبط ب
 وبسنتين بالنسبة لبقية 4 و3 و2تقدر المدة الواجب قضاؤها لالرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة للدرجات  : 12الفصل 
 .الدرجات
راتيب البلدية القيام بتربصات داخل البالد أو خارجها كلما دعت مصلحة العمل يجب على أعوان سلك مراقبي الت : 13الفصل 

 .ذلك وطبقا للنصوص الترتيبية الجاري بها العمل
 :يخضع أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية لتربص غايته  : 14الفصل 
 إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم -
 .نهم ودعم مؤهالتهم المهنيةاستكمال تكوي -

ويؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس البلدية لهذا الغرض، 
 .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 بمصالح 
 .غير خاضعة إلشرافه

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر للمهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس البلدية تعيين معوض له، 
ذكورة أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه بدون أن يجري طبقا لنفس الشروط الم

 .عليه أي تغيير حتى نهاية التربص
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية تقيم المؤهالت المهنية للعون المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص 

 .ي تقديم تقرير لختم التربص يضمنه مالحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربصكما يجب على العون المعن
وتنظر اللجنة اإلدارية المتناصفة في ترسيم العون المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيال بمالحظات رئيس البلدية 

 .ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني
 :ويدوم التربص 

 :سنة واحدة  -أ
بالنسبة للموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من طرف اإلدارة والمنتدبين عن طريق  -

 .التسمية المباشرة
بالنسبة للموظفين الذين وقعت تسميتهم برتبة معينة بعد أداءهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على األقل بصفة عون  -

 . أو بنفس الخطةوقتي أو متعاقد بنفس الصنف
 ) :2( سنتين -ب

 .بالنسبة للموظفين الذين وقعت ترقيتهم إلى رتبة أعلى إما إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز امتحان مهني -
 .بالنسبة للموظفين الذين وقعت ترقيتهم عن طريق االختيار -

بصين وإما وضع حد النتدابهم إذا كانوا غير تابعين وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يقع إما ترسيم الموظفين المتر
 .لإلدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط

وفي صورة ما إذا لم يقع النظر في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات من تاريخ االنتداب أو الترقية فإن 
 .الموظف يعتبر مترسما وجوبا

 العنوان الثاني
 متفقدو التراتيب البلدية

 القسم األول
 المشموالت

يتولى متفقدو التراتيب البلدية القيام بمهمة تأطير أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية والتنسيق بين اإلدارة  : 15الفصل 
 .وأصناف هذا السلك

 القسم الثاني
 التسمية

 .قرار من رئيس البلدية في حدود الخطط المراد سد شغورهايسمى متفقدو التراتيب البلدية ب : 16الفصل 
 القسم الثالث
 االنتداب

 :ينتدب متفقدو التراتيب البلدية من بين المترشحين الخارجيين : 17الفصل 
عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من طرف اإلدارة لهذا الغرض والذين ) 1

 .سنة على األكثر) 35(ت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية والبالغين من العمل خمسا وثالثين اعتبر
عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة األستاذية على ) 2

سنة ) 35(لى شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى والبالغين من العمر خمسا وثالثين األقل أو شهادة معادلة أو المتحصلين ع
 .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 بقرار من وزير الداخلية



 

 

 الرابعالقسم 
 الترقية

 :تسند الترقية إلى رتبة متفقد التراتيب البلدية كما يلي  : 18الفصل 
إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية لفائدة ملحقي تفقد التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم ) 1

 .والنجاح فيها
مفتوح لملحقي تفقد التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس إثر النجاح في اجتياز االمتحان المهني ال) 2
 .سنوات أقدمية على األقل في تاريخ ختم الترشحات) 5(

 .يقع ضبط نظام وبرنامج االمتحان المهني المشار إليه أعاله بقرار من وزير الداخلية
ة باالختيار من بين ملحقي تفقد التراتيب البلدية المترسمين  من الخطط المراد تسديدها عن طريق الترقي%10في حدود ) 3

سنة على األقل ) 40(سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين ) 10(برتبتهم والذين لهم عشر 
 .والمرسمين بقائمة كفاءة

 العنوان الثالث
 ملحقو تفقد التراتيب البلدية

 القسم األول
 التسمية

 .يسمى ملحقو تفقد التراتيب البلدية بقرار من رئيس البلدية في حدود الخطط المراد سد شغورها : 19الفصل 
 القسم الثاني
 االنتداب

يقع انتداب ملحقو تفقد التراتيب البلدية عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو  : 20الفصل 
لغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية والبالغين مصادق عليها من طرف اإلدارة لهذا ا

 .سنة على األكثر) 35(من العمر خمسا وثالثين 
 القسم الثالث
 الترقية

 :تسند الترقية إلى رتبة ملحق تفقد التراتيب البلدية كما يلي  : 21الفصل 
 من قبل وزارة الداخلية لفائدة مراقبي التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها) 1

 .والناجحين فيها
) 5(إثر النجاح في اجتياز االمتحان المهني المفتوح لمراقبي التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس ) 2

 .سنوات أقدمية على األقل في تاريخ ختم الترشحات
 .ط نظام وبرنامج االمتحان المهني بقرار من وزير الداخليةيقع ضب

 من الخطط المراد تسديدها عن طريق الترقية باالختيار من بين مراقبي التراتيب البلدية المترسمين والذين %10في حدود ) 3
 .قل ومرسمين بقائمة كفاءةسنة على األ) 40(سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين ) 10(لهم عشر 

 العنوان الرابع
 مراقبو التراتيب البلدية

 القسم األول
 التسمية

 .يسمى مراقبو التراتيب البلدية بقرار من رئيس البلدية في حدود الخطط المراد سد شغورها : 22الفصل 
 القسم الثاني
 االنتداب

تسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق يقع انتداب مراقبي التراتيب البلدية عن طريق ال : 23الفصل 
عليها من طرف اإلدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية والبالغين من 

 .سنة على األكثر) 35(العمر خمسا وثالثين 
 القسم الثالث
 الترقية

 :ة مراقب التراتيب البلدية كما يلي تسند الترقية إلى رتب : 24الفصل 
إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية لفائدة نظار التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم والنجاح ) 1

 .فيها
) 5(فر فيهم شرط خمس إثر النجاح في اجتياز االمتحان المهني المفتوح لنظار التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم المتو) 2

 .سنوات أقدمية على األقل في تاريخ ختم الترشحات
 يقع ضبط نظام وبرنامج االمتحان المهني بقرار من وزير الداخلية



 

 

 من الخطط المراد تسديدها عن طريق الترقية باالختيار من بين نظار التراتيب البلدية المترسمين برتبتهم %10في حدود ) 3
سنة على األقل ومرسمين بقائمة ) 40(سنوات أقدمية على األقل في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين ) 10(والذين لهم عشر 

 .كفاءة
 العنوان الخامس

 نظار التراتيب البلدية
 القسم األول
 التسمية

 .يسمى نظار التراتيب البلدية بقرار من رئيس البلدية في حدود الخطط المراد سد شغورها : 25الفصل 
  الثانيالقسم

 االنتداب
يقع انتداب نظار التراتيب البلدية عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق  : 26الفصل 

عليها من طرف اإلدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية والبالغين من 
 .سنة على األكثر) 35(العمر خمسا وثالثين 

 العنوان السادس
 أحكام مختلفة

 المؤرخ 1992 لسنة 1728تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة األمر المشار إليه أعاله عدد : 27الفصل 
 .1992 سبتمبر 28في 

 .نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةوزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ي : 28الفصل 
 
 

 .2000 ماي 22تونس في                                                          
 زين العابدين بن علي                                                      


