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 لسنة 420ن األمر الحكومي عدد  م26عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018

  .كاهية مدير إدارة مركزية

  

  .2020 جانفي 7قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 
كلف السيد رضا ياقوته، متصرف مستشار كتابة محكمة، 
بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة 

  .حكمة االستئناف بقفصةبم

 لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 20عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018

  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2020 جانفي 7قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 

كلف السيد حامد محمود حبلي، متصرف مستشار في الوثائق 
ف، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم واألرشي

  .واألساليب بالمحكمة االبتدائية بقابس

 لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 26عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 ماي 7 المؤرخ في 2018

  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2019ر  ديسمب30قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 

 عدل اإلشهاد ،قبلت استقالة السيد فرج بن الطاهر كريم
 من مهامه ،بالناظور دائرة قضاء المحكمة االبتدائية بزغوان

  .ألسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار

  

  

 

  

 ديسمبر 24 خ فيمؤر  2019 لسنة  1228 عددأمر حكومي 
  .لمسجديةباإلطارات اق يتعّل 2019
  رئيس الحكومة،إن

 باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
 المرسوم آخرها النصوص التي نقحته أو تممته، ووعلى جميع

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد 

 مارس 6 المؤرخ في 1987 لسنة 8وعلى القانون عدد 

   المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين، 1987

 ماي 3 المؤرخ في 1988 لسنة 34وعلى القانون عدد 

   المتعلق بالمساجد،1988

لة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة وعلى مج

 المؤرخ 1989 لسنة 114القانون عدد  الصادرة بعلى الشركات

   تهاح نّق التيجميع النصوصعلى  و1989 ديسمبر 30في 

 27 المؤرخ في 2018 لسنة 56تها وآخرها القانون عدد متم وأ

  ،2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018ديسمبر 

 جانفي 17 المؤرخ في 1994 لسنة 8 القانون عدد وعلى

 المتعلق بتحويل الصالحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير 1994

  المكلف بالشؤون الدينية،

 مارس 6 المؤرخ في 1987 لسنة 338وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتحديد األشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين 1987

  ،ممارستها في القطاع العمومي

 جويلية 22 المؤرخ في 1989 لسنة 1045األمر عدد وعلى 
 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون 1989

 وعلى جميع النصوص التي الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية
مؤرخ ال 2013 لسنة 1429مر عدد نقحته أو تممته وآخرها األ

  ،2013 أفريل 24في 

 مارس 22 المؤرخ في 1994 لسنة 597وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الدينية،1994

 ماي 22مؤرخ في ال 2001 لسنة 1142مر عدد وعلى األ
تعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الم 2001

الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
 والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية ذات الصبغة اإلدارية

 تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد االمتيازات المخولة بعنوانها
 13 المؤرخ في 2005 لسنة 1733كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2005جوان 

 نوفمبر 12 المـؤرخ في 2013 لسنـة 4522وعلى األمر عـدد 
 ،الدينية الشؤون المتعلق بتنظيم وزارة 2013

 أوت 5مؤرخ في ال 2014 لسنة 2923وعلى األمر عدد 

 بضبط التنظيم اإلداري وطرق تسيير اإلدارات المتعلق 2014

  ،الجهوية للشؤون الدينية ومشموالتها

 9 المؤرخ في 2015 لسنة 1764وعلى األمر الحكومي عدد 

منحة النقل لألجراء الخالصين  المتعلق بضبط 2015نوفمبر 

 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية موناألجر األدنى المضب

   ،والخاضعة لمجلة الشغل
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 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 17ي  المؤرخ ف2017ة  لسن43وعلى األمر الرئاسي عدد 
  الحكومة،عضوين بالمتعلق بتسمية  2017 مارس

 المؤرخ في 2017 لسنة 1050 األمر الحكومي عدد وعلى
   المتعلق باإلطارات المسجدية،2017 أوت 17

 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

   بتسمية أعضاء بالحكومة،المتعلق 2017 سبتمبر

 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 

 وين بالحكومة، بتسمية عضالمتعلق 2017نوفمبر 

 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 

  بالحكومة،عضو بتسمية المتعلق 2018جويلية 

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

  بتسمية أعضاء بالحكومة،المتعلق 2018نوفمبر 

 28  المؤرخ في2019  لسنة454وعلى األمر الحكومي عدد 

المتعلق بضبط األجر األدنى المضمون لمختلف المهن  2019 ماي

  في القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة الشغل،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :نصهيصدر األمر الحكومي اآلتي 

  العنوان األول

  أحكام عامة
 يتم تعيين اإلطارات المسجدية بمقتضى قرار  ـالفصل األول

لدينية باقتراح من لجنة االختبارات من الوزير المكّلف بالشؤون ا
 2014 لسنة 2923 األمر عدد  من21المنصوص عليها بالفصل 

  .المشار إليه أعاله 2014 أوت 5مؤرخ في ال

 :يلي في المترشح للتكليف ما طويشتر

 .مسلما تونسي الجنسيةأن يكون  -

 .سنة 18 يقل عمره عن أّال -

 .ا باألخالق الحميدةأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ومتصف -

بالمهمة التي للقيام والذهنية  البدنية تتوّفر فيه المؤهالتأن  -
 .يترشح لها

 عالوة على ذلك، أن اإلمامة،يشترط في المترشح لمهمة و 
حافظا لجزئين من القرآن الكريم على األقل استنادا إلى يكون 

قرآن شهادة مسّلمة من جمعية أو مؤسسة مختصة في تحفيظ ال
  .الكريم

 اإلطارات المسجديةضطلع بها تتنقسم المهام التي  ـ 2الفصل 
 . مهام دينية ومهام مساعدةإلى

 :في المهام الدينية تتمثل

 .اإلمامة -

 .الخطابة -

  .اآلذان -

 .) والكتاتيباإلقراء(القرآن تعليم  -

 .رواية الحديث -

 . الحزبقراءة -

 تدريس الفقه والعبادات -

 :في مهام المساعدة ثلوتتم

 .الحراسة -

 .النظافة -

 .النظارة -

ة من المهام  األعمال التي تندرج ضمن كل مهموتضبط

الدينيالوزير المكّلف  بقرار من وقواعدها أدائها ةة وكيفي

  .بالشؤون الدينية

األمر  ـ ال تنطبق على اإلطارات المسجدية أحكام 3الفصل 

 2012 سبتمبر 14 في خمؤرال 2012 لسنة 1710عدد 

تعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات الم

ة كما تم المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداري

 30مؤرخ في ال 2017 لسنة 810حكومي عدد الباألمر تنقيحه 

    .2017جوان 

  العنوان الثاني

  واجبات وحقوق اإلطارات المسجدية

 في جميع األحوال إطار مسجدي، على كل ن يتعي ـ4الفصل 

وطيلة مدي بصفات الوقار واالستقامة التي ه، التحّلة مزاولته لمهام

 وتجّنب الدعايةالتزام الحياد  وتقتضيها المهام الموكولة إليه

كفيرحريض على الكراهية والّتة والّتالحزبي.   

 ةدينيا  مهامإطار مسجدي يمارس ن على كّليتعي ـ 5الفصل 
 :ما يلي

 بأصول المذهب المالكي والعقيدة األشعرية وثوابت االلتزام -

 .النبويةة  القرآن الكريم والسّنإلى استنادا  اإلسالميةاألمة

 .مراعاة حرمة المساجد -

- إليهالموكولةام ا بالمهالقيام شخصي . 

 .ه لمهامهونسي عند أدائباس الّتارتداء الّل -

 .واإلداريةة وابط الشرعيت والضاحترام المواقي -

- عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليهعدم القيام بأي . 
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االلتزام بالواجبات المحمولة على أعوان الدولة والجماعات  -

 .المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

يتمتع اإلطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له  ـ 6الفصل 

، بالعطل جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص أو قاردخل 

القانون عدد المخولة لفائدة األعوان الوقتيين الخاضعين ألحكام 

لمشار إليه  ا1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112

 . أعاله

 يتمتع اإلطار المسجدي بالحماية وذلك بمناسبة  ـ7الفصل 

  .أدائه لمهام الخطط المسجدية

يحافظ اإلطار المسجدي المباشر في القطاع   ـ8 الفصل

العمومي على المنحة أو الّنسبة من المنحة الراجعة لمهام الخطط 

المسجدية عند حصوله على عطل استثنائية وعطل مرض مثبتة 

بوثيقة صادرة عن إدارته األصلية، وذلك في حدود المدة المخولة 

  . لإلطار المسجدي المتفرغ

طار المسجدي المباشر في القطاع الخاص على يحافظ اإل

المنحة أو الّنسبة من المنحة الراجعة لمهام الخطط المسجدية عند 

حصوله على عطل مرض مثبتة بوثيقة صادرة عن مؤسسته 

ي حدود المدة المخولة لإلطار المسجدي فاألصلية، وذلك 

  .المتفرغ

العقوبات  تسّلط على اإلطار المسجدي نفس  ـ9الفصل 

الّتأديبية التي تسّلط على األعوان الوقتيين الخاضعين ألحكام 

 1983 ديسمبر 12خ في  المؤر1983 لسنة 112القانون عدد 

  . لمشار إليه أعالها

  لثثاالعنوان ال

  تأجير اإلطارات المسجدية

نة  لس338بصرف الّنظر عن أحكام األمر عدد  ـ 10الفصل 

المشار إليه أعاله، تسند  1987 مارس 6 المؤرخ في 1987

لفائدة اإلطار المسجدي المتقاعد من القطاع العام والمنتفع بجراية 

) 40 (أربعيننظام تقاعد تساوي أو تفوق األجر األدنى المضمون 

، منحة جملية شهرية وال تعتبر هذه ساعة عمل في األسبوع

  .المنحة دخال قارا

اعد من القطاع الخاص وتسند لفائدة اإلطار المسجدي المتق

والمنتفع بجراية تقاعد تساوي أو تفوق األجر األدنى المضمون 

، منحة جملية شهرية ساعة عمل في األسبوع) 40 (أربعيننظام 

  .وال تعتبر هذه المنحة دخال قارا

عمومي عون  الذي له صفة اإلطار المسجدي تسند لفائدة ماك

  .ةمنحة جملية شهريأو المنتفع بدخل قار من القطاع الخاص 

  :ليا طبقا للجدول الّتضبط المنحة الجملية الشهريةت

  

المقدار الشهري للمنحة   الخطة
  بحساب الدينار

  130  إمام خطيب

  50  إمام خطيب نائب

  114  إمام خمس

  100  مؤذن

  100  قائم بشؤون المعلم

  110  مدرس

  100  راوي حديث

  110  مؤدب

  100  قارئ

  120  ناظر عام

  108  ظر جوامعنا

  

  لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خّطتين   ـ11لفصل ا
المبينة بالجدول أعاله  أو ثالث خطط كحد أقصى من الخطط

  .وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية

غير خاضعة للحجز بعنوان وتكون المنحة الجملية الشهرية 
 وخاضعة للخصم من المورد طبقا للّتشريع المساهمات االجتماعية

 .الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين

المتفرغ الذي  اإلطار المسجدييسند لفائدة   ـ12الفصل 
، جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص أو قارليس له دخل 

عة عمل في سا) 48(ن يأربعثمانية واألجر األدنى المضمون نظام 
 . بعنوان خّطة واحدةاألسبوع

لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثالث خطط 
 وينتفع المعني في بالجدول أعالهكحد أقصى من الخطط المبينة 

  .هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية

ويكون مجمل األجر خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام 
يطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة والحجز التقاعد والح

شريع ين طبقا للّتبعنوان الضريبة على دخل األشخاص الطبيعي
 .الجاري به العمل

اإلطار المسجدي الذي يقل دخله يسند لفائدة   ـ13الفصل 
) 40 ( أربعيننظامالشهري الخام عن األجر األدنى المضمون 

األجر األدنى ي مقدارها  منحة تساوي فساعة عمل في األسبوع
 ساعة عمل في األسبوع) 48(ن يأربعثمانية والمضمون نظام 

 .بعنوان خطة واحدة

لضرورة سد الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثالث خطط 
 وينتفع المعني في بالجدول أعالهكحد أقصى من الخطط المبينة 

  .هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية



  113صفحـة   2020في  جان7 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2عــدد 

مل األجر غير خاضع للحجز بعنوان المساهمة في ويكون مج
 نظام التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة إذا كان

 بنظام تغطية اجتماعية على أساس الدخل القار ال مشموالمعني
الراجع له وخاضعا للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به 

 .لطبيعيينالعمل في مادة الضريبة على دخل األشخاص ا

 12نتفع اإلطار المسجدي المذكور بالفصلين ي  ـ14الفصل 
 بمنحة التنقل المسندة لألجراء الخالصين باألجر األدنى 13و

المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية الخاضعة 
 .لمجلة الشغل

 العنوان الرابع

باإلطارات ة بالخارج الخاص نظام مصاريف القيام بمأموري
  ة عنهافقات المنجرل الّنة تحموكيفي مسجديةال

للقيام بالخارج  اإلطار المسجدي إيفاد يتم  ـ15الفصل 
 في إطار تأطير الجالية الّتونسية بالخارج أو خالل فترة بمأمورية

الحج أو للمشاركة في ملتقيات أو ندوات بالخارج أو في إطار 
 .الّتعاون الدولي وتبادل الخبرات

 خارج البالد للقيام اإلطار المسجدي يخضع إيفاد  ـ16الفصل 
بمأموريؤون خذ من قبل ة يّتة إلذن بمأموريالوزير المكّلف بالش
 .الدينية

ة بالخارج لوجهة  إعداد اإلذن للقيام بمأمورييتم  ـ17الفصل 
واحدة أو لعدة وجهات معين هذا اإلذن بيانات نة ويتضم

ة بخصوص موضوع المأموريل والهيكل الذي تها ووسيلة التنّقومد
قة بهال المصاريف المتعّلسيتحم. 

ة بالخارج  للقيام بمأموريإطار مسجديعند إيفاد   ـ18الفصل 
ةل تتحمينيؤون الدعناجمة فقات الّن الّنوزارة الش:  

 من هذا 24روط المنصوص عليها بالفصل ل، طبقا للشـ التنّق
  ، الحكومياألمر

ة، قصد تغطية مصاريف ة بعنوان القيام بمأموري اليوميـ المنحة
كن واألكل واإلقامة،الس  

 المخاطر واألمراض التي يمكن أن ة ضدغطية االجتماعيـ الّت
  تصيبه بالخارج،

أشيرة قة باستالم الّتسوم المتعّلـ وعند االقتضاء اآلداءات والر
فة على ّظة، وباألداءات الموالقيح اإلجباريوبمصاريف الّت

رسيم في الملتقيات المسافرين في بعض المطارات وبمصاريف الّت
 .ظاهرات التي تستلزم ذلكوالمؤتمرات أو الّت

ة بعنوان القيام  قصد االنتفاع بالمنحة اليومي ـ19الفصل 
من هذا األمر20ة بالخارج المنصوص عليها بالفصل بمأموري  
ي ليس له صفة العون اإلطار المسجدي الذ تصنيف ، يتمالحكومي
  :اليحو الّت على الّنالعمومي

  .المتحصلون على شهادة الدكتوراه ":أ"ـ مجموعة 

المتحصلون على اإلجازة نظام أمد على  ":ب"ـ مجموعة 

  .األقل وإلى حدود الماجستير

  .دون اإلجازة الذين لهم مستوى تعليمي ":ج"ـ مجموعة 

ة بعنوان القيام  مقدار المنحة اليومييضبط  ـ20الفصل 

ة طبقا لبيانات الجدول ة بالخارج بمأموريإلى اإلطارات المسجدي

  :الّتالي

  

  المجموعات
المقدار اليومي بحساب 

  الدينار

  200  "أ"ـ مجموعة 

  160  "ب"ـ مجموعة 

  130  "ج"ـ مجموعة 

 

ة ة على أساس المد تحتسب المنحة اليومي ـ21الفصل 
المحددة باإلذن بمأمورية والموافقة للمدة لإلقامة بالخارج، ة الفعلي

 .باعتبار يوم االنطالق من تونس ويوم العودة إليها

تها عشرين ات التي تفوق مدسبة إلى المأموريبالّن ـ 22 الفصل
لث بداية من اليوم الواحد  الحط في مقدار المنحة إلى الّثيوما، يتم

والعشرين من مدةة المأموري. 

سة أجنبية ة أو مؤس دولة أو هيئل في صورة تحم ـ23الفصل 
لمصاريف اإلقامة، يسند إلى المعني باألمر ثلث مقدار المنحة 

اليومياجعة إليهة الر .  

المذكورة أعالهل الجهة وفي صورة تحمكن  لمصاريف الس
ةفحسب يسند إلى المعني باألمر نصف مقدار المنحة اليومي. 

ة بواسطة ت بعنوان القيام بمأموريال التنّق تتم ـ24الفصل 
ر المسلك األكثر مباشرة واألقل سعرا لبلوغ وسيلة نقل توّف
  .الوجهة المقصودة

فر المنجزة بواسطة  تفوق كلفة السن أّال الحاالت يتعيوفي كّل
 .افر جوائرة كلفة السوسيلة نقل غير الّط

ام  للقية المدعواإلطارات المسجديةنتفع ت  ـ25الفصل 
ي الوفاة أو مخاطر أمين يغّطة بالخارج بنظام خاص للّتبمأموري

بة عن  أو العجز المستمر والجزئي المترّتالعجز المستمر والتام
الحوادث الجسدية القيام ة وكذلك مخاطر اإلصابة بمرض مد

ة بالخارجبمأموري. 

ة يغ واإلجراءات الخاص تضبط الخدمات والص ـ26الفصل 
ل المبتحمة عن األمراض أو الحوادث المنصوص صاريف المنجر

عقد تأمين الحكومي بواسطة  من هذا األمر 25عليها بالفصل 
ة سات تأمين تبرمه إطاري لدى مؤسؤون الدينيلفائدة وزارة الش
 .ة بالخارج المدعو للقيام بمأمورياإلطار المسجدي
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ام نية أيماة وفي حدود الّث مأموري عند نهاية كّل ـ27الفصل 

ن عليه  المعني من الخارج يتعياإلطار المسجديالتي تلي رجوع 

  الوزارةة التي قام بها وترسل تقريرا عن المأموريللوزارةم أن يسّل

  .رئاسة الحكومةنسخة منه إلى 

 إذا طلب ذلك لإلطار المسجدي يمكن أن تصرف  ـ28الفصل 

تسبقة بعنوان المنحة اليومية وكذلك المصاريف ة للقيام بمأموري

في حدود كامل  الحكومي األخرى المنصوص عليها بهذا األمر

اجع للمعني باألمرالمبلغ الر . 

ويتمورة خصم مقدار الّت في هذه الصفع سبقة من اإلذن بالد

ة مصحوبا إن اقتضى األمر للمعني باألمر عند نهاية المأموري

بالوثائق والحجج المؤيفعدة للد.  

سبقة في أجل أقصاه ثالثة  تسوية الّتلحاالت تتموفي كل ا

  .سبقةأشهر من تاريخ إسناد الّت

المعني  ى األمين العام للمصاريفوعند انقضاء هذا األجل يتوّل

 . المعني باألمرمنحة اإلطار المسجديسبقة من حجز مقدار هذه الّت

  العنوان الخامس

  أحكام انتقالية

 هذا األمر  من10لفصل  ا العمل بأحكاميجري  ـ29الفصل 

  .2019  سبتمبر1 من اءدتباالحكومي 

 12 الفقرة األولى من الفصل  العمل بأحكاميجري  ـ30الفصل 

 من اءدتبا هذا األمر الحكومي  من13والفقرة األولى من الفصل 

  .2020  جانفي1

  العنوان السادس

 أحكام ختامية

لسنة  1050 األمر الحكومي عدد تلغى أحكام  ـ31الفصل 

2017المشار إليه أعاله2017 أوت 17خ في  المؤر . 

ة مكّلفان، كّل ة ووزير الماليينيؤون الدوزير الش  ـ32الفصل 

ه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد فيما يخص

الرة الّتسمي للجمهوريةونسي.  

  .2019 ديسمبر 24تونس في 
  

  

  اإلمضاء المجاور

  دينيةوزير الشؤون ال

  أحمد عظوم  
  وزير المالية

                                        محمد رضا شلغوم

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

 ديسمبر 24 خ فيمؤر 2019لسنة  1229عدد أمر حكومي 
دي ظام األساسي الخاص بسلك متفّقيتعلق بضبط الّن 2019

الشؤون الدة بوزارة الشينيؤون الدنظام تأجيرهم وةيني.  

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

   ،ستورالد الع علىبعد االّط

 27خ في  المؤر2004 لسنة 63على القانون األساسي عدد و

 ة،خصي المتعّلق بحماية المعطيات الش2004جويلية 

 24خ في  المؤر2016 لسنة 22على القانون األساسي عدد و

  فاذ إلى المعلومة، في الّنق بالحق المتعّل2016مارس 

 ديسمبر 12خ في  المؤر1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ولة ظام األساسي العام ألعوان الدق بضبط الّن المتعّل1983

ة بغة اإلدارية ذات الصسات العمومية والمؤسيوالجماعات المحّل

 المرسوم عدد رهاآخصوص التي نّقحته أو تممته ووعلى جميع الّن

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5خ في  المؤر1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 

قاعد ة للّتة والعسكريق بنظام الجرايات المدني المتعّل1985

والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 

 لسنة 37 عدد نونقا الآخرهامته وحته أو تمصوص التي نّقالّن

20192019 أفريل 30خ في  المؤر،  

 ماي 3 المؤرخ في 1988 لسنة 34على القانون عدد و

   المتعّلق بالمساجد،1988

 جانفي 17 المؤرخ في 1994 لسنة 8على القانون عدد و

 المتعّلق بتحويل الصالحيات المتعّلقة بالمساجد إلى الوزير 1994

  المكّلف بالشؤون الدينية،

خ في  المؤر2011 لسنة 120وعلى المرسوم اإلطاري عدد 

  ق بمكافحة الفساد، المتعّل2011 نوفمبر 14

 نوفمبر 17 المؤرخ في 1977 لسنة 938وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بإحداث إطار متفّقدي الشعائر الدينية وضبط 1977

  حته صوص التي نّقالقانون األساسي الخاص به، وعلى جميع الّن

خ في 1983 لسنة 582آخرها األمر عدد مته وأو تم17 المؤر 

  ،1983جوان 

 جوان 17خ في  المؤر1985 لسنة 839وعلى األمر عدد 

ق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات  المتعّل1985

ة والجماعات المحّلالعموميية والمؤسسات العموميبغة ة ذات الص

ة،اإلداري  


