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 أفريل 12  مؤرخ في2017 لسنة 466  عدد حكوميرـأم
المؤرخ في  2014لسنة  3943 األمر عدد بإتمام يتعّلق 2017

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   االطالع على الدستور،  د بع  باقتراح من وزير الشؤون الدينية،    إن رئيس الحكومة،  .ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية المتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ 2014 أكتوبر 17
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 114وعلى األمر عدد    ،2011 سبتمبر 23لمؤرخ في  ا2011 لسنة 89
 مارس 22 المؤرخ في 1994 لسنة 597وعلى األمر عدد   ،2015 سبتمبر 4خ في  المؤر2015 لسنة 1163عدد   الحكومية األمرمته خاصحته أو تمصوص التي نّقوعلى جميع الّن العاملين بالمدارس اإلعدادية والمعاهد الّتابعة لوزارة الّتربية،بالمدرسين ظام األساسي الخاص ق بضبط الّن المتعّل1973
 جانفي 29خ في  المؤر2013 لسنة 667وعلى األمر عدد   ة،ينيؤون الدق بضبط مشموالت وزارة الش المتعّل1994
عليم العاملين سي الّتق بضبط نظام تأجير سلك مدر المتعّل2013  جوان 3خ في  المؤر2013 لسنة 2227وعلى األمر عدد   ،2015سبتمبر  4 المؤرخ في 2015 لسنة 1164تنقيحه باألمر الحكومي عدد  كما تم ربية،ابعة لوزارة الّتة والمعاهد الّتعداديبالمدارس اإل
عليم االبتدائي سي الّتق بضبط نظام تأجير سلك مدر المتعّل2013 إتمامه ربية،ابعة لوزارة الّت الّتةالعاملين بالمدارس االبتدائي جوان 24 المؤرخ في 2015 لسنة 522باألمر الحكومي عدد  كما تم 
 أكتوبر 17 المؤرخ في 2014 لسنة 3942وعلى األمر عدد   ،2015
ظام األساسي الخاص بسلك الوعاظ ق بضبط الّن المتعّل2014 ومرشدي الشؤون الدة الّتينيابع لوزارة الشينؤون الدة،ي خ  2017 لسنة 465 تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد كما تمالمؤر  أكتوبر 17 المؤرخ في 2014 لسنة 3943وعلى األمر عدد   ،2017 أفريل 12في 
   المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد وعلى األمر الرئاسي   الشؤون الدينية الّتابع لوزارة الشؤون الدينية،سلك الوعاظ ومرشدي   المتعلق بضبط نظام تأجير2014

  ةالمنحة الكيلومتري  ةالبيداغوجيمنحة التكاليف   ةتـبالــر  )2017 جانفي 1بداية من (  حساب الدينارهري بالمقدار الش    :كما يلياستثنائية المسندة إلى األعوان المنتمين إلى رتبة واعظ أول مميز درجة  مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية إليه أعاله المشار 2014أكتوبر  17  المؤرخ في2014 لسنة 3943عدد   من األمر 3لجدول الوارد بالفصل اإلى  تضاف ـالفصل األول   :ه يصدر األمر الحكومي اآلتي نص  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعّلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد 
واعظ أوز ل ممي خ في 2014 لسنة 3943عدد  من األمر 6يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل  ـ 2الفصل     57,000 1087,000  ة درجة استثنائيلة لألعوان المنتمين إلى رتبة اإلنتاجر منحة  مقداإليه أعاله المشار 2014أكتوبر  17 المؤرة  المخوز درجة استثنائيل مميبحساب الدينار (  : كما يليواعظ أو(  

نوي المقدار الس  ةالــرتـب ب في المرّت المدمج هريالش  نوي المقدار الس   يالمتبّق
واعظ أوز ل ممي 280,000  560,000  ةدرجة استثنائي 

لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير   أحمد عظوم   وزير الشؤون الدينية  اإلمضاء المجاور      .2017 أفريل 12تونس في   .ةونسية الّتسـمي للجمهوريالرفيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد  المالية مكّلفان، كّلوزيرة و ةينيؤون الد وزير الشـ 3الفصل  

   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة


