
 

 

 يتعلق بضـبط النظـام األساسـي    1999 نوفمبر   22 مؤرخ في    1999 لسنة   2633أمر عدد  
 .الخاص بأعوان تفقدية الشغل 

 
 إن رئيس الجمهورية ،

 .باقتراح من وزير الشؤون اإلجتماعية
 

ـ          1966 أفريل   30 المؤرخ في    1966 لسنة   27بعد اإلطالع على القانون عدد       ع  المتعلق بإصدار مجلـة الشـغل وعلـى جمي
 182 وخاصـة الفصـل      1996 جويلية   15 المؤرخ في    1996 لسنة   62النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد        

 .منها
 المتعلق بضبط النظام األساسي العـام ألعـوان الدولـة           1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112وعلى القانون عدد    

بغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون            والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الص     
 .1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83عدد 

 . المتعلق بضبط القانون األاساسي لموظفي تفقدية الشغل 1973 جانفي 8 المؤرخ في 1973 لسنة 13وعلى األمر عدد 
 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في منـاظرات         1982بر   سبتم 2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229وعلى األمر عدد    

 .1992 أوت 28 المؤرخ فــي 1992 لسنة 1551اإلنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات العمومية         1985 جوان   17 المؤخر في    1985 لسنة   839وعلى األمر عدد    
 .ية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات العموم
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان تفقدية الشغل        . 1990 ماي   30 المؤرخ في    1990 لسنة   891وعلى األمر عدد    

 .1997 جانفي 20 المؤرخ في 1997 لسنة 95وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة         1993 جوان   7 المؤرخ في    1993 لسنة   1220مر عدد   وعلى األ 

 المؤرخ  1995 لسنة   299والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنفيحه باألمر عدد              
 .1995 فيفري 20في 

 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير         1994 جوان   20 المؤرخ في    1994 لسنة   1397وعلى األمر عدد    
 .شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر

 المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصـة بالترقيـة          1994 نوفمبر   14 المؤرخ في    1994 لسنة   2322وعلى األمر عدد    
 .لة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةباإلختيار لفائدة موظفي الدو

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

تب األساسي ألعوان الدولة والجماعات      المتعلق بضبط المر   1997 سبتمبر   16 المؤرخ في    1997لسنة  1832وعلى األمر عدد    
 .العمومية 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    
 .اريةالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلد

 وعلى رأي وزير المالية،
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 : يشتمل سلك أعوان تفقدية الشغل على الرتب اآلتية – الفصل األول

 متفقد عام للشغل  -
  متفقد رئيس للشغل -
  متفقد مركزي للشغل -
 متفقد شغل -
 )ية رتبة انتقال( ملحق بالتفقد  -
 
 
 

 توزع الرتب المشار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف واألصناف الفرعية المنصـوص عليهـا                  – 2الفصل  
 : بالجدول التالي 



 

 

 الصنف الفرعي الصنف الرتبة
 1أ أ  متفقد عام للشغل-
 1أ أ  متفقد رئيس للشغل-
 1أ أ  متفقد مركزي للشغل -
 2أ أ  متفقد للشغل -
 3أ ا )رتبة انتقالية ( لحق بالتفقد  م-
 

 يمكن لألعوان المنتمين إلحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بهـا              – 3الفصل  
 .العمل

 
 وبسـنتين  4و  3 و2 تضبط المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للـدرجات    – 4الفصـل    

 .بالنسبة لبقية الدرجات 
 :غير أنه بالنسبة لرتبة متفقد عام للشغل ومتفقد رئيس للشغل فإن مدة التدرج ضبطت بسنتين 

 
 يوزع األعوان المنتمون لسلك أعوان تفقدية الشغل حسب رتبهم على األصناف واألصناف الفرعيـة المنصـوص                 – 5الفصل  

 .عليها بالفصل الثاني أعاله 
 .درجة) 25( تمل كل رتبة من رتب سلك أعوان تفقدية الشغل على خمس وعشرين وتش

 :إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي 
 .درجة) 16( متفقد عام للشغل ستة عشر  -
 .درجة) 20(عشرون :  متفقد رئيس للشغل  -

 .فقدية الشغل ومستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة األجور بمقتضى أمروتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان ت
 

 . يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بقرار من وزير الشؤون االجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها– 6الفصل 
 

 : يخضع أعوان تفقدية الشغل لتربص غايته – 7الفصل 
  على التقنيات المهنية الخاصة بها إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم -
 . استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية -

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

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

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس اإلدارة تعيين معوض لـه                    
اله على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليـه  طبقا لنفس الشروط المذكورة أع   
 .أي تغيير حتى نهاية التربص

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

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

 .المباشر
 .لمعني ويبت رئيس اإلدارة في الترسيمومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون ا

 :ويدوم التربص 
 :سنة واحدة  - أ

 بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل اإلدارة -
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين علـى األقـل                    -

 .تعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطةبصفة عون وقتي أو عون م
 :سنتان -ب

 بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أول الملفات -
بالنسبة إلى الموطفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين مسـتمر أو إثـر                    -

 .االختبارات أو الشهائد أو الملفاتاجتياز مناظرة داخلية ب
 بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق االختيار -



 

 

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد النتدابهم إذا كانوا غير تابعين لإلدارة أو                    
 .غادروها قطإرجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون كأنهم لم ي

سنوات من تاريخ االنتداب أو الترقية فـإن الموظـف          ) 4(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع             
 .يعتبر مترسما وجوبا

 .وال يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخاجيين
 

 العنوان الثاني
 ون للشغلالمتفقدون العام

 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف المتفقدون العامون للشغل بأعمال التأطير والتصور والتنسيق كما يمكن أن يعهد إليهم بتسيير مجموعة مـن                  : 8الفصل  

 .اإلدارات أو المصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والدراسات والتفقد
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
لعامون للشغل عن طريق الترقية من بين المتفقدين الرؤساء المترسمين في رتبتهم بمقتضى أمـر               يسمى المتفقدون ا   : 9الفصل  

 :باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 .إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتفقدين الرؤساء للشغل المترسمين في                إثر   - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس 
 أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعيةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها 

سنوات علـى األقـل بهـذه       ) 8( باالختيار من بين المتفقدين الرؤساء للشغل المترسمين في رتبتهم الذين لهم أقدمية ثماني               -ج
 .الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 العنوان الثالث

 المتفقدون الرؤساء للشغل
 الباب األول

 والتالمشم
 

يكلف المتفقدون الرؤساء للشغل بأعمال التأطير والتصور والتنسيق كما يمكن أن يعهد إليهم بتسيير مجموعة من                 : 10الفصل  
 .المصالح أو تكليفهم بإجراء البحوث والتفقد

 
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
 المركزيين للشغل المترسمين فـي رتبـتهم        يسمى المتفقدون الرؤساء للشغل عن طريق الترقية من بين المتفقدين          : 11الفصل  

 :بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 
 .إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتفقدين المركزيين للشغل المترسـمين         إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو          - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية

سنوات على األقل بهـذه     ) 8( باالختيار من بين المتفقدين المركزيين للشغل المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية ثماني               -ج
 .الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 
 
 
 



 

 

 
 العنوان الرابع

 المتفقدون المركزيون للشغل
 الباب األول
 المشموالت

 
لمركزيين للشغل القيام بأعمال المراقبة والتفقد كما يمكن أن يعهد إليهم بتسيير مصالح أو إجـراء                يعهد للمتفقدين ا   : 12الفصل  

 .دراسات في ميدان نشاطهم
 
 
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى المتفقدون المركزيون للشغل ويعينون بقرار من وزير الشؤون االجتماعية في حدود الخطط المـراد سـد                  : 13الفصل  

 : األساليب التالية شغورها حسب
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب المتفقدون المركزيون للشغل من بين المترشحين الخارجيين  : 14الفصل 

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

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشـحين الحـاملين لشـهادة الدراسـات         - ب
المعمقة في علوم الشغل أو العلوم القانونية أو االقتصادية أو لشهادة معادلة ذات صبغة قانونيـة أو اقتصـادية أو علـوم                      

 لشهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمل خمسـا              متصلة بميدان الشغل أو   
 سبتمبر  2 المؤرخ في    1982 لسنة   1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد          ) 35(وثالثين  

1982. 
 .تضى قرار من وزير الشؤون االجتماعيةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمق

 
 القسم الثاني
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل إلى المترشحين الداخليين  : 15لفصل ا
 .إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة متفقدي الشغل المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها - أ
 في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمتفقدي الشغل المترسمين في رتبـتهم                 إثر النجاح  - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(والمتوفر فيهم شرط خمس 
 .ر من وزير الشؤون االجتماعيةتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرا

) 10(عشرة بالمائة من بين متفقدي الشغل المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدميـة عشـر                 ) %10( باالختيار في حدود     -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(سنوات على األقل بهذه الرتبة ومن العمل أربعون 

 
 العنوان الخامس

 قدو الشغلمتف
 الباب األول
 المشموالت

 
 يقوم متفقدو الشغل تحت سلطة رؤسائهم المباشرين بتنفيذ مجموع المهمات الموكولة إليهم : 16الفصل 

 
 
 
 



 

 

 الباب الثاني
 االنتداب

 
 :ينتدب متفقدو الشغل من بين المترشحين الخارجيين :  17الفصل 

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

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على األسـتاذية فـي                  - ب
االقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو علوم متصـلة              علوم الشغل أو في العلوم القانونية أو        

بميدان الشغل أو على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمـر خمسـا                   
 2 المـؤرخ فـي      1982 لسـنة    1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد           ) 35( وثالثين  
 .1982سبتمبر 

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية
 
 
 

 الباب الثالث
 التسمية

 
 .يسمى متفقدو الشغل بقرار من وزير الشؤون االجتماعية في حدود الخطط المراد سد شغورها : 18الفصل 

 
  السادسالعنوان

 الملحقون بالتفقد
 

 .يساعد الملحقون بالتفقد متفقدي الشغل ويشاركون تحت إشراف هؤالء في تسوية الخالفات الموكولة إليهم : 19الفصل 
 

 :تتم الترقية إلى رتبة متفقد شغل حسب األساليب التالية  : 20الفصل 
 .ائدة الملحقين بالتفقد المترسمين في رتبتهم والنجاح فيهاإثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لف - أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لملحقي التفقد المترسمين فـي رتبـتهم                    - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية

) 10(عشرة بالمائة من بين ملحقي التفقد المترسمين في رتبتهم الذين لهـم أقدميـة عشـر                  ) %10( باالختيار في حدود     -ج
 .لى األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءةسنة ع) 40(سنوات على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون 

وتسند لألعوان المرتبين برتبة ملحق بالتفقد الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة متفقد شغل الدرجة الموافقة لمستوى التأجير األعلـى                   
عن االمتياز الذي كـانوا     مباشرة  لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، وال يمكن أن تقل الزيادة المنجرة عن هذه الترقية                  

 .سيحصلون عليه إثر تدرج عادي في رتبتهم القديمة
 

 العنوان السابع
 أحكام نهائية

 
 :ألغيت جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام  : 21الفصل 

 .دية الشغل المتعلق بضبط القانون األساسي لموظفي تفق1973 جانفي 8 المؤرخ في 1973 لسنة 13األمر عدد
  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان تفقدية الشغل1990 ماي 30 المؤرخ في 1990 لسنة 891األمر عدد

وزيرا الشؤون االجتماعية والمالية ، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمـر الـذي ينشـر بالرائـد الرسـمي                      : 22الفصل  
 .للجمهورية التونسية

 
 

 .1999 نوفمبر 22تونس في                                                     
 زين العابدين بن علي                                                      

 
  


