
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي     1999 فيفري   15 مؤرخ في    1999 لسنة   368أمر عدد    
 .الخاص بأعوان سلك وزارة المالية

 
 إن رئيس الجمهورية

 باقتراح من وزير المالية،
 

 والمتعلق بضبط النظـام األساسـي       1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112بعد اإلطالع على القانون عدد       
ن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصـوص التـي نقحتـه أو                  العام ألعوا 

 ، 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83تممته وخاصة القانون عدد 
ة في   والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشارك     1982 سبتمبر   02 المؤرخ في    1982 لسنة   1229وعلى األمر عدد     

 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992لسنة 1551مناظرات اإلنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
 والمتعلق بضـبط نظـام العمـل نصـف الوقـت      1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة   839وعلى األمر عدد     

 باإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملـة ضـمن         1985 أكتوبر   05 المؤرخ في    1985 لسنة   1216 األمر عدد    وعلى 

 إطارات الموظفين،
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بـأعوان        1986 فيفري   26 المؤرخ في    1986 لسنة   269وعلى األمر عدد     

 ،1997 ماي 26 المؤرخ في 1997 لسنة 992سلك وزارة المالية كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
 والمتعلق بضبط كيفية تنظـيم وتسـيير اللجـان    1990 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة   1753وعلى األمر عدد     

 اإلدارية المتناصفة،
 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة مـوظفي        1993 جوان   07 المؤرخ في    1993 لسنة   1220وعلى األمر عدد     

 1995 لسـنة    299لجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما وقع تنقيحه باألمر عدد             وعملة الدولة  وا   
 ،1995 فيفري 20المؤرخ في 

 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الـوطني وكـذلك         1994 جوان   20 المؤرخ في    1994 لسنة   1397وعلى األمر عدد     
 ساسي والمستمر،شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني األ

 والمتعلق بضبط الشروط العامـة إلسـناد العـدد          1994 أوت   15 المؤرخ في    1994 لسنة   1706وعلى األمر عدد     
 المهني وعدد منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصـة        1994 نوفمبر   14 المؤرخ في    1994 لسنة   2322وعلى األمر عدد     
 بالترقية باإلختيار لفائدة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 والمتعلق بمراجعة التراتيـب المتعلـق بمعادلـة         1996 مارس   25 المؤرخ في    1996 لسنة   519وعلى األمر عدد     
 الشهادات والعناوين،

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

 والمتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلـف         1999 جانفي   04 المؤرخ في    1999 لسنة   12وعلى األمر عدد     
  الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،رتب موظفي

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية 
 :يصدر األمر اآلتي نصه  

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 ينطبق هذا النظام األساسي على األعوان المستخدمين باإلدارة المركزية وبالمصالح الخارجية التابعة             – الفصل األول  

 .رة الماليةلوزا
 .غير أنه ال ينطبق على أعوان المصالح الديوانية وعلى أعضاء الرقابة العامة للمالية 
 : يمكن أن ينتمي أعوان سلك وزارة المالية إلى إحدى الرتب المبينة فيما يلي – 2الفصل  

 .متفقد عام للمصالح المالية )1
 .متفقد رئيس للمصالح المالية )2
 .يةمتفقد مركزي للمصالح المال )3
 .متفقد للمصالح المالية )4
 .ملحق بالتفقد للمصالح المالية )5
 .مراقب للمصالح المالية )6



 

 

 .عون معاينة للمصالح المالية )7
 .عون إستقبال للمصالح المالية )8

 
 يمكن لألعوان المنتمي إلحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقـا للتراتيـب                  – 3الفصل   

 .لالجاري بها العم
 من هذا األمر حسب األصناف واألصـناف الفرعيـة المنصـوص    2 توّزع الرتب المشار إليها بالفصل       - 4الفصل   

 :عليها بالجدول التالي 
 

 األصناف الفرعية األصناف الرتب

.       متفقد عام للمصالح المالية
.     متفقد رئيس للمصالح المالية

.   متفقد مركزي للمصالح المالية
.            متفقد للمصالح المالية

.    ملحق بالتفقد للمصالح المالية
.          مراقب للمصالح المالية

.     اينة للمصالح الماليةعون مع
.    عون إستقبال للمصالح المالية
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 يوّزع األعوان المنتمون لسلك وزارة المالية حسب رتبهم على األصناف واألصناف الفرعية المنصـوص               -5الفصل   

 .عليها بالفصل الرابع  أعاله
 .درجة) 25(ة المالية على خمسة وعشرين وتشمل كل رتبة من رتب أعون سلك وزار 
 : إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي  
                         .                   درجة ) 16(ست عشرة .  : متفقد عام للمصالح المالية 
   . درجة) 20(عشرون .  متفقد رئيس للمصالح المالية 
 .ويضبط بأمر جدول المطابقة بين درجات رتب سلك وزارة المالية ومستويات التأجير 
 4و3و2 تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة  الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلـى الـدرجات                  - 6الفصل   

 .وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات
 .صالح المالية ومتفقد رئيس للمصالح المالية ضبطت مدة التدرج بسنتينغير أنه بالنسبة إلى رتبتي متفقد عام للم 
 . يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية-7الفصل  
 : يخضع أعوان سلك وزارة المالية لتربص غايته -8الفصل  

 .لمهنية الخاصة بهم  إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات ا-
 . استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية -

يؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعنه رئـيس اإلدارة                   
 .لهذا الغرض، يشترط فيه أن يكون منتميا على رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص

 المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعـض مراحلـه               ويتعين على الموظف   
 .بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة إلشرافه

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر للمهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعـين علـى رئـيس                   
 أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنـامج         اإلدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله، على         
 .الذي أعده سلفه، بدون أن يجري عليه أي تغيير، حتى نهاية التربص

ويتعين على الموظف المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهالت                  
بص كما يجب على العون المعني تقـديم تقريـر لخـتم            المهنية للعون المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التر        

 .التربص يضمنه مالحظاته وآرائه حول جميع مراحل التربص
وتبدي اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيال                

 . العون المعني ويبت رئيس اإلدارة في الترسيمبمالحظات رئيس اإلدارة ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل
 :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 على األقل                  - 

 .فة عون وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة بص
 : سنتين – ب 
 . بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات- 



 

 

ر اجتيـاز    بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إث                - 
 . مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات

 .بالنسبة  إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق اإلختيار 
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حّد النتـدابهم إذا كـانوا                   

 .هم االصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قطغير تابعين لإلدارة أو إرجاعهم إلى رتبت
سنوات من تـاريخ اإلنتـداب أو       ) 04(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد إنتهاء أجل أربع              

 .الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما
 .واليخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين 

 
 نوان الثانيالع

 المتفقدون العامون للمصالح المالية
 الباب األول
 المشموالت

 

 . يكلف المتفقدون العامون للمصالح المالية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق–9الفصل  
ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات أو التفقد العام وبصفة أشمل يمكن تكليفهم بمهام تدخل في نطاق مشـموالت                  
 .مالية وزارة ال

 .كما يقومون كذلك بإجراء كل بحوث أو مهمات خاصة ذات صبغة مالية 
 

 الباب الثاني 
 التسمية

 يسمى المتفقدون العامون للمصالح المالية عن طريق الترقية من بـين المتفقـدين الرؤسـاء                – 10الفصل   
لخطط المراد سـد شـغورها حسـب        للمصالح المالية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وفي حدود ا           

 :األساليب التالية 
 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها –  أ  
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتفقـدين الرؤسـاء                 – ب 

 .سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات ) 05(للمصالح المالية المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية  
ـ   ) 08( باإلختيار من بين المتفقدين الرؤساء للمصالح المالية الذين لهم أقدمية ثماني             – ج  ل سنوات على األق

 .بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة
 العنوان الثالث

 المتفقدون الرؤساء للمصالح المالية
 الباب األول 
 المشموالت

 . يكلف المتفقدون الرؤساء للمصالح المالية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق– 11الفصل  
 .ت صبغة ماليةويمكن أيضا تكليفهم بمهام التفقد أو بإجراء بحوث ذا 
كما يمكن تعيينهم بمصلحة للدراسات أو للبحوث أو تكليفهم بإجراء المراقبة المالية على المؤسسات والهياكل                

 .الخاضعة إلشراف الدولة حسب التراتيب الجاري بها العمل
 الباب الثاني
 التسمية

 
 من بين المتفقـدين المركـزيين        يسمى المتفقدون الرؤساء للمصالح المالية عن طريق الترقية        – 12الفصل   

للمصالح المالية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالمالية في حدود الخطط المـراد سـد شـغورها حسـب                    
 :األساليب التالية 

 . إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها– أ 
ختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتفقدين المركـزيين          إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإل       – ب 

 سنوات على األقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 05(للمصالح المالية المتوفر فيهم شرط خمس 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
سنوات على األقل   ) 08( باإلختيار من بين المتفقدين المركزيين للمصالح المالية الذين لهم أقدمية ثماني             –ج   

 .بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة 



 

 

 
 العنوان الرابع 

 المتفقدون المركزيون للمصالح المالية
 الباب األول
 المشموالت

ون للمصالح المالية بأعمال التصـرف اإلداري والتـأطير وكـذلك            يكلف المتفقدون المركزي   – 13الفصل   
 .بأعمال الرقابة والتفقد

كمال أنه يمكن تكليفهم بكل المهمات التي تدخل في مشموالت وزارة المالية وخاصة مباشرة المراقبة المالية                 
 .على المؤسسات والهياكل الخاضعة إلشراف الدولة حسب التراتيب الجاري بها العمل

 
 الباب الثاني 
 التسمية

 يسمى المتفقدون المركزيون للمصالح المالية بقرار من من الوزير المكلف بالمالية في حـدود               – 14الفصل   
 :الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

 القسم األول 
 اإلنتداب

 : الخارجيين  ينتدب المتفقدون المركزيون للمصالح المالية من بين المترشحين– 15الفصل  
 عن طريق التسمية مباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا                  –أ   

 .الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
رشحين الحاملين شهادة    عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمت           –ب   

الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية والبـالغين مـن                   
 1982 لسـنة    1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عـدد             ) 35(العمر خمسا وثالثين    

 .1982 سبتمبر 02المؤرخ في 
 . كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليةتضبط 

 
 القسم الثاني 

 الترقية
 

 : تسند الترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية إلى المترشحين الداخليين -16الفصل  
فائدة المتفقدين للمصالح المالية المترسـمين فـي         إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة ل          – أ 

 .رتبتهم والنجاح فيها
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمتفقـدين للمصـالح                 – ب 

خـتم  سنوات أقدمية على األقل في هـذه الرتبـة فـي تـاريخ              ) 05(المالية المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس       
 .الترشحات
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
من بين المتفقدين للمصالح المالية المترسمين الـذين لهـم          %) 10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       – ج 

سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة      ) 40( أربعون   سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر       ) 10(عشر  
 .بقائمة الكفاءة

 العنوان الخامس 
 المتفقدون للمصالح المالية

 الباب األول
 المشموالت

 . يكلف المتفقدون للمصالح المالية بكل المهمات التي تدخل في مشموالت وزارة المالية – 17الفصل  
 

 الباب الثاني 
 التسمية

يسمى المتفقدون للمصالح المالية بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حدود الخطط المـراد               – 18الفصل   
  :سد شغورها حسب األساليب التالية

 القسم األول



 

 

 اإلنتداب
 

 : ينتدب المتفقدون للمصالح المالية من بين المترشحين الخارجيين – 19الفصل  
درسة تكوين محدثة أو مصادق عليها مـن قبـل اإلدارة       عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي م        –أ   

 .لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على              –ب   

سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار        ) 35(من العمر خمسا وثالثين     األستاذية أو شهادة معادلة والبالغين      
 .1982 سبتمبر 02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229إليه أعاله عدد 

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية  
 

 القسم الثاني
 الترقية

 

 : تسند الترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية إلى المترشحين الداخليين – 20الفصل  
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة الملحقين بالتفقد للمصالح المالية المترسـمين               –أ   

 .في رتبتهم والنجاح فيها
لشهائد أو الملفات مفتوحـة للملحقـين بالتفقـد          إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو ا         –ب   

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ خـتم           ) 05(للمصالح المالية المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس        
 .الترشحات
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
من بين الملحقين بالتفقد للمصالح المالية المترسمين الـذين         %) 10(إلختيار في حدود عشرة بالمائة       با – ج 
سنة على األقل والمرسـمين حسـب       ) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون          ) 10(لهم عشر   

 .الجدارة بقائمة الكفاءة
 العنوان السادس 

 مالية الملحقون بالتفقد للمصالح ال
 الباب األول
 المشموالت

يقوم الملحقون بالتفقد للمصالح المالية بمساعدة المتفقدين للمصالح المالية فـي مهـامهم كمـا                -21الفصل   
 .يكلفون بكل األعمال المناطة بعهدة المصالح التي يتبعونها

 
 الباب الثاني 
 التسمية

ار من الوزير المكلف بالمالية في حدود الخطط المراد سـد           يسمى الملحقون بالتفقد للمصالح المالية بقر      -22الفصل  
 :شغورها حسب األساليب التالية 

 القسم األول 
 اإلنتداب

 : ينتدب الملحقون بالتفقد للمصالح المالية من بين المترشحين الخارجيين – 23الفصل  
يها من قبـل اإلدارة      عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عل             -أ  

 .لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على              –ب   

نة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار        س) 35(األستاذية أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسا وثالثين          
 : والمحرزين على1982 سبتمبر  02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229إليه أعاله عدد 

 .شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى من التعليم العالي على األقل أو شهادة معادلة) 1 
 .أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى) 2 

 .ظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية تضبط كيفية تن
 

 القسم الثاني
 الترقية

 



 

 

 : تسند الترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية إلى المترشحين الداخليين – 24الفصل  
لملحقين المراقبين للمصالح المالية     إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة ا           –أ   

 .المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمـراقبين               –ب   

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة فـي         ) 05(للمصالح المالية المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس        
 .خ ختم الترشحاتتاري

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
من بين المراقبين للمصالح الماليـة المترسـمين        %) 10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       – ج 

سـنة علـى    ) 40( ومن العمر أربعون     سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة     ) 10(برتبتهم الذين لهم عشر     
 .األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة

 العنوان السابع
 المراقبون للمصالح المالية 

 الباب األول
  المشموالت

 يقوم المراقبون للمصالح المالية بمساعدة الملحقين بالتفقد للمصـالح الماليـة فـي مهـامهم          - 25الفصـل   
 .هم المباشر في تنفيذ األعمال الموكولة لمصلحتهمويشاركون تحت إشراف رئيس

 .يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية كما 
 

 الباب الثاني 
 التسمية

يسمى المراقبون للمصالح المالية بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حدود الخطط المـراد               -26الفصل  
 :سد شغورها حسب األساليب التالية 

 قسم األول ال
 اإلنتداب

 : ينتدب المراقبون للمصالح المالية من بين المترشحين الخارجيين – 27الفصل  
 عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبـل           -أ   

 .يةاإلدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعن
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفـات المفتوحـة للمترشـحين               –ب   

سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعـاله           ) 35(البالغين على من العمر خمسا وثالثين       
 : والمحرزين على1982 سبتمبر  02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229عدد 

 .اكالوريا على األقل أو شهادة معادلةشهادة الب) 1 
 .أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى) 2 

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
 

 القسم الثاني
  الترقية

 :مترشحين الداخليين  تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصالح المالية إلى ال– 28الفصل  
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعوان المعاينة للمصـالح الماليـة                 –أ   

 .المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحـة ألعـوان                –ب   

سنوات أقدمية على األقل فـي هـذه        ) 05(لية المترسمين والمتوفر فيهم شرط خمس       المعاينة للمصالح الما  
 .الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
نة للمصالح المالية المترسمين    من بين أعوان المعاي   %) 10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       – ج 

سـنة علـى    ) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون          ) 10(برتبتهم الذين لهم عشر     
 .األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة

 العنوان الثامن
 أعوان المعاينة للمصالح المالية 



 

 

 الباب األول
  المشموالت

 المعاينة للمصالح المالية بأعمال التفقد اإلداري ويقومون بأعمال الضبط           يكلف أعون  – 29الفصل   
 .واألعمال المتضمنة معرفة بالتراتيب اإلدارية وتراتيب المحاسبة

 .يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية كما 
 

 الباب الثاني 
 التسمية

 بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حـدود         يسمى أعون المعاينة للمصالح المالية     - 30الفصل   
 :الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

 القسم األول 
 اإلنتداب

 

 : ينتدب اعوان المعاينة للمصالح المالية من بين المترشحين الخارجيين – 31الفصل  
ق عليها من قبـل   عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصاد         -أ   

 .اإلدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية
 عن طريق المناظرة الخارجية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفـات المفتوحـة للمترشـحين               –ب   

المشار إليه أعاله عـدد     سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر        ) 35(البالغين من العمر خمسا وثالثين      
 : والذين1982 سبتمبر  02 المؤرخ في 1982 لسنة 1229

 .تابعوا بنجاح مرحلة التعليم اإلبتدائي وأتموا السنة السادسة على األقل من التعليم الثانوي) 1 
 .أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي وأتموا السنة الثالثة على األقل من التعليم الثانوي 
 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى) 2 
 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 

 القسم الثاني
 الترقية

 

 : تسند الترقية إلى رتبة عون معاينة للمصالح المالية إلى المترشحين الداخليين – 32الفصل  
 إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعون اإلستقبال للمصالح الماليـة                – أ 

 .المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها
 إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحـة ألعـوان                –ب   

سنوات أقدمية على األقل فـي هـذه        ) 05(ر فيهم شرط خمس     اإلستقبال للمصالح المالية المترسمين والمتوف    
 .الرتبة في تاريخ ختم الترشحات

 .تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية 
من بـين أعـوان اإلسـتقبال للمصـالح الماليـة         %) 10( باإلختيار في حدود عشرة بالمائة       – ج 

سنة علـى   ) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون          ) 10(لمترسمين الذين لهم عشر     ا
 .األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة

 العنوان التاسع
 أعوان اإلستقبال للمصالح المالية 

 
 الباب األول
  المشموالت

 :باألعمال التالية  يكلف أعون اإلستقبال للمصالح المالية – 33الفصل 
 . السهر على توفير أحسن قبول المتعاملين مع اإلدارة- 

القيام بتوجيه هؤالء المتعاملين مع اإلدارة ومصاحبتهم عند اإلقتضاء إلى مكاتب الموظفين  -
 .واألعوان المعنيين بقضاء مصالحهم داخل اإلدارة

 بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات اإلدارية -
 الموظفين واألعوان العاملين باإلدارة

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



 

 

ويتعين على عون اإلستقبال للمصالح المالية أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسته وظفته الزي  
 .لخاص الذين تحدده له اإلدارةا

 الباب الثاني
 التسمية واإلنتداب

 

 يسمى أعوان اإلستقبال للمصالح المالية بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حدود    – 34الفصـل    
 :الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب التالية 

ترشحين الخارجيين عن طريـق     الم  ينتدب أعوان اإلستقبال للمصالح المالية من بين       – 35الفصل   
مناظرة خارجية  باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثـين                

 02 المؤرخ في    1982 لسنة   1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد            ) 35(
 : والذين1982سبتمبر  
 .ة التعليم اإلبتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على األقل من التعليم الثانويتابعوا بنجاح مرحل) 1 
 .أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي على األقل 
 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى) 2 
ير المكلـف   تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله بمقتضى قرار مـن الـوز              
 .بالمالية

 
 العنوان العاشر
 أحكام ختامية

 
 لسنة  269 تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد             – 36الفصل   

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سـلك وزارة الماليـة            1986 فيفري   26 المؤرخ في    1986
 .1997 ماي 26 المؤرخ في 1997 لسنة 992والمنقح باألمر عدد 

 . وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 37الفصل  
 

 .1999 فيفري 15تونس في 
 زين العابدين بن علي        

 


