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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  
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 أكتوبر 29خ في  المؤر1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد 
ة جان اإلدارية تنظيم وتسيير الّلق بضبط كيفيالمتعّل 1990

خ  المؤر2012 لسنة 2937المتناصفة كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2012 نوفمبر 27في 

 جوان 7خ في  المؤر1993 لسنة 1220 وعلى األمر عدد 
في وعملة فائدة موّظكوين المستمر لق بتنظيم الّت المتعّل1993

ولة والجماعات المحّلالدية والمؤسسات العموميبغة ة ذات الص
اإلداري1995 لسنة 299 تنقيحه باألمر عدد ة كما تمخ في  المؤر

  ،1995 فيفري 20

 نوفمبر 22خ في  المؤر1993 لسنة 2333وعلى األمر عدد 
شروط راسات وق بضبط اإلطار العام لنظام الد المتعّل1993

ة في ة للمرحلة األولى واألستاذيهادات الوطنيحصيل على الشالّت
ة قة بالعلوم اإلنسانية والمواد المتعّلية والفّناألدبي المواد

واالجتماعية والّتة واألساسيحته صوص التي نّقة، وعلى جميع الّنقني
2001 لسنة 1220 األمر عدد آخرهامته وأو تم28خ في  المؤر 
  ،2001ماي 

 مارس 22 المؤرخ في 1994 لسنة 597وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الدينية،1994

 أوت 15خ في  المؤر1994 لسنة 1706وعلى األمر عدد 
ة إلسناد العدد المهني وعدد روط العامق بضبط الش المتعّل1994

ت المحّلولة والجماعامنحة اإلنتاج لفائدة أعوان الديسات ة والمؤس
العمومية ذات الصبغة اإلداري1086 تنقيحه باألمر عدد ة كما تم 
   ،1995 جوان 19خ في  المؤر1995لسنة 

 نوفمبر 14خ في  المؤر1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد 
رقية  المتعّلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصة بالّت1994

ية والمؤسسات ولة والجماعات المحّللدباالختيار لفائدة موّظفي ا
العمومية ذات الصة،بغة اإلداري  

 مارس 25خ في  المؤر1996 لسنة 519على األمر عدد و
هادات قة بمعادلة الشراتيب المتعّلق بمراجعة الّت المتعّل1996

  والعناوين،

 16خ في  المؤر1997 لسنة 1832 وعلى األمر عدد 
ولة ب األساسي ألعوان الدبضبط المرّتق  المتعّل1997سبتمبر 

ة بغة اإلدارية ذات الصسات العمومية والمؤسيوالجماعات المحّل
خ في  المؤر2007 لسنة 268 باألمر عدد  وإتمامهكما تم تنقيحه

    ،2007 فيفري 12

 جانفي 4خ في  المؤر1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
تمي إليها مختلف رتب ق بضبط األصناف التي تن المتعّل1999

سات العمومية ذات ية والمؤسفي الدولة والجماعات المحّلموّظ
تنقيحه وإتمامه باألمر عدد الص ة كما تملسنة 2338بغة اإلداري 

20032003 نوفمبر 11خ في  المؤر،  

 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 79على األمر عدد و 

 وعلى ،ة لإلدارةمدرسة الوطنيكوين بال المتعّلق بمراحل الّت2004

 1939 األمر عدد آخرهامته وحته أو تمصوص التي نّقجميع الّن

  ،2007 جويلية 30خ في  المؤر2007لسنة 

 سبتمبر 22خ في  المؤر2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد 

راسة وشروط ق بضبط اإلطار العام لنظام الد المتعّل2008

ة لإلجازة في مختلف مجاالت هادة الوطنيحصيل على الشالّت

 كما تم" مدأ"صات في نظام خصكوين والمواد والمسالك والّتالّت

 جويلية 27خ في  المؤر2012 لسنة 1232إتمامه باألمر عدد 

2012،  

 أوت 5خ في  المؤر2009 لسنة 2273وعلى األمر عدد 

ة المستوجبة للمشاركة في هادات الوطنيق بضبط الش المتعّل2009

كوين التي خول إلى مراحل الّتة لالنتداب أو للدناظرات الخارجيالم

  ،2نف الفرعي أسبة إلى الصة بالّنمها اإلدارات العموميتنّظ

 نوفمبر 12خ في  المؤر2013  لسنة4522وعلى األمر عدد 

  ة،ينيؤون الدق بتنظيم وزارة الش المتعّل2013

 أوت 5 خ فيمؤرال 2014 لسنة 2923وعلى األمر عدد 

نظيم اإلداري وطرق تسيير اإلدارات  بضبط الّتالمتعّلق 2014

الجهوية للشؤون الدة ومشموالتهايني،  

 أكتوبر 17 المؤرخ في 2014 لسنة 3942وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بضبط الّنظام األساسي الخاص بسلك الوعاظ 2014

 دينية كما تمومرشدي الشؤون الدينية الّتابع لوزارة الشؤون ال

خ  المؤر2017 لسنة 465تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 2019 لسنة 64 واألمر الحكومي عدد 2017 أفريل 12في 

  ،2019 جانفي 25المؤرخ في 

 9خ في  المؤر2016 لسنة 370وعلى األمر الحكومي عدد 

   ،بالّتسمية في الرتب داخل األسالكق  المتعّل2016مارس 

 27خ في  المؤر2016 لسنة 107ئاسي عدد األمر الروعلى 

  ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعّل2016أوت 

 13خ في  المؤر2017 لسنة 296وعلى األمر الحكومي عدد 

ظام األساسي الخاص بسلك ق بضبط الّن المتعّل2017فيفري 

  ربية،انوي بوزارة الّتعليم اإلعدادي والّثد البيداغوجي للّتالتفّق

 3 المؤرخ في 2017 لسنة 347وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي 2017مارس 

   للتعليم اإلعدادي والثانوي بوزارة التربية،



  2عـــدد   2020 جانفي 7 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   116صفحــة 

 3 المؤرخ في 2017 لسنة 348وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك 2017مارس 

فقد البيداغوجي للتعليم اإلعدادي والثانوي بوزارة التربية الت
   ومستويات التأجير،

 17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124على األمر الرئاسي عدد و
  ة، المتعّلق بتسمية أعضاء بالحكوم2017سبتمبر

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعّلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد  

  بالحكومة،عضو المتعّلق بتسمية 2018جويلية 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

  متعّلق بتسمية أعضاء بالحكومة، ال2018نوفمبر 

 المؤرخ في 2019لسنة  1228وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعّلق باإلطارات المسجدية، 2019 ديسمبر 24

  .على رأي المحكمة اإلداريةو

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

  الباب األول

  أحكــام عامـة

ة ينيلدؤون ادي الش سلك متفّقأعوان يمارس  ـالفصل األول
بوزارة الشؤون الدة بمختلف رتبهم مهامهم التفّقينية والّتدية قييمي

واالستشرافييني من خالل متابعة سائر األنشطة ة في المجال الد
ابعة لها مركزيا وجهويا والعمل على الدينية للوزارة والهياكل الّت

  .تطويرها وتحسين أدائها

ة مع مصالح نسيق في خصوص األنشطة  الّتيتمالجهوي
اإلدارات الجهوية للشؤون الدةيني.  

الشؤون الدينية على المستوى  يتكون هذا السلك من متفّقدي
  .المركزي ومن متفّقدي الشؤون الدينية على المستوى الجهوي

يشتمل سلك متفقدي الشؤون الدينية بوزارة  ـ 2الفصل 
  :التاليةعلى الرتب الدينية الشؤون 

  ،ينيةؤون الد للشمميزمتفقد عام  -

- متفقد عام للشةؤون الديني،  

- متفقد أول للشةؤون الديني،  

- متفقد للشةؤون الديني.   

 من هذا 2تب المنصوص عليها بالفصل ع الرتوز ـ 3الفصل 

  :الينف الفرعي طبقا للجدول الّتنف والصالحكومي حسب الص األمر

  

نف الفرعيالص نفالص تبالر  

 أ 1أ
 مميزد عام متفّق
للشةؤون الديني 

  أ  1أ
ؤون د عام للشمتفّق

ةالديني 

 أ 1أ
ؤون د أول للشمتفّق

ةالديني 

 ينيةؤون الدلشلد متفّق أ 1أ

 

ؤون دي الش رتبة من رتب سلك متفّق تشتمل كّل ـ4الفصل 
الدة على الداليةرجات الّتيني:  

 درجة،) 16( عشرة سّت: ينيةؤون الد للشمميز د عاممتفّق -

- متفقد عام للشةؤون الددرجة،) 16( عشرة سّت: يني 

 درجة،) 22(اثنان وعشرون : ينيةؤون الدل للشد أومتفّق -

  .درجة) 25(خمس وعشرون : ينيةؤون الدد للشمتفّق -

مستويات وتب ويضبط بأمر حكومي تطابق درجات هذه الر
دة بشبكة األجور المنصوص عليها باألمر عدد أجير المحدالّت

المشار إليه  1997 سبتمبر 16خ في  المؤر1997 لسنة 1832
  .أعاله

 تيدرج بسنتين بالّنسبة إلى رتبقدر المدة الواجب قضاؤها للّتت
 للشؤون الدينيةد عام متفّقو مميز للشؤون الدينيةد عام متفّق

دج سنة وتسعة أشهر بالّنسبة إلى رتبالزمة للّتة الوتكون المتيدر 
أّنه غير  للشؤون الدينيةد  ومتفّق للشؤون الدينيةد أولمتفّق

 1997 لسنة 1832 من األمر عدد 6وعمال بأحكام الفصل 
 المشار إليه أعاله يضبط نسق 1997 سبتمبر 16المؤرخ في 

ج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرالتدرد جات التي تحد
ق بضبط المطابقة بين درجات رتب بمقتضى األمر الحكومي المتعّل

أجيرلك مع مستويات الّتهذا الس. 

ا إلى رقية سنوي يضبط عدد الخطط المفتوحة للّت ـ5الفصل 
تب بمقتضى قرار من الوزير المكّلمختلف الرف بالشؤون الدة يني

نة ة للسنون الماليص فيها بقاوذلك في حدود الخطط المرّخ
ةالمعني.  
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عليم د البيداغوجي للّتفّقسلك الّت ينطبق نظام تأجير  ـ6الفصل 
ؤون دي الش سلك متفّقعلىربية انوي بوزارة الّتعدادي والّثاإل
ة الدة طبقا لبياناتينيينيؤون الدجدول المطابقة بوزارة الش 
 :اليالّت

  

لبيداغوجي  ادفّقرتب سلك الّت
انوي عدادي والّثاإل معليللّت

 ربيةبوزارة الّت

دي رتب سلك متفّق
الشةؤون الدبوزارة  يني

الشؤون الدةيني 

 ربية خبير في الّت-د عام متفّق
ؤون  للشمميزد عام متفّق

ةالديني 

عليم اإلعدادي د عام للّتمتفّق
  انويوالّث

  ينيةؤون الدد عام للشمتفّق

عدادي عليم اإلد أول للّتمتفّق
  انويوالّث

ؤون د أول للشمتفّق
ةالديني 

 ينيةؤون الدلشلد متفّق  انويعليم اإلعدادي والّثد للّتمتفّق

  

ؤون ينية بوزارة الشؤون الد الشودف متفّق يكّل ـ7الفصل 
الدظر عن رتبهم أساسا بما يلية بقطع الّنيني:  

  :خطيط واالستشراففي مجال الّت) 1

  هات الكبرى للوزارة،وجي ضبط االختيارات والّت المساهمة ف-

  هات الوزارة،ة لتوجنفيذي المساهمة في وضع الخطط الّت-

ة شريعيصوص الّت مشاريع الّنإبداء الرأي بخصوص -
  .اختصاصهمقة بمجال ة المتعّلرتيبيوالّت

  :قييمد والّتفّقفي مجال الّت) 2

هات قة بتنفيذ توجتعّلقييم المد والّتفّقالقيام بمهام الّت -  
ؤون الدة،الوزارة في مجال الشيني  

 المطبقة في مجال الشؤون راتيب متابعة تنفيذ القوانين والّت-
الدة،يني  

ؤون ة للوعاظ ومرشدي الشينيد ومتابعة األنشطة الد تفّق-
الدة وتقييم أدائهم،يني  

  دائها،ة وتقييم أد ومتابعة عمل اإلطارات المسجدي تفّق-

- بين طبقا للبرنامج الخاصتفّقد وتقييم نشاط المؤد 
  لضرورية،  ابالكتاتيب، وتقديم االقتراحات إلجراء اإلصالحات

  ة،ينيد وتقييم سير اإلمالءات القرآنية بالمعالم الد تفّق-

  ة،ينيد ومتابعة وتقييم مختلف األنشطة الد تفّق-

  كوين، تقييم برامج الّت-

  ة،تائج المسابقات القرآني تقييم ن-

 اإلطارات ختيارة الد أعمال لجان االختبارات الجهوي تفّق-
ة،المسجدي  

  :ةينيوعية الدكوين والّتفي مجال الّت) 3

  ، الشؤون الدينيةدي كوين لمتفّق المشاركة في ضبط برامج الّت-

 المشاركة في ضبط برامج تكوين الوعاظ والوعاظ المتربصين -
  ة، طارات المسجديواإل

  صين، المترب الدينيةن الشؤودي تأطير متفّق-

-يني وتقديم مقترحات  المشاركة في تقييم الخطاب الد
  لتطويره،

-أي بخصوص برامج الّت إبداء الروعية الدة للوزارة، يني  

-يني المساهمة في إنجاز بحوث ودراسات في المجال الد.  

ؤون دي الشة تكليف متفّقينيؤون الدف بالشيمكن للوزير المكّل
الدينيمهام أخرى تدخل في مجال اختصاصهمة بأي .  

ؤون ينية بوزارة الشؤون الد الشود يقوم متفّق ـ8 الفصل
الدمن هذا األمر  7 ة بمهامهم المنصوص عليها بالفصليني

ة المصادق عليها من قبل هريبرامج عملهم الشلطبقا الحكومي 
ألذون  وة أو من فوض له ذلكينيؤون الدف بالشر المكّلالوزي

 ة ينيؤون الدف بالشبمأمورية صادرة مباشرة عن الوزير المكّل
  . أو من فوض له ذلك

ؤون ينية بوزارة الشؤون الد الشود يمنح متفّق ـ9الفصل 
الدأوسع ، في إطار إنجاز مهامهم وفي مجال اختصاصهم،ةيني 
ل لهمللبحث والّتلطات السي ويخوحر:  

التي تشمل ة قمية والريالع على جميع الوثائق المادّطاال -
والحصول الفوري المهام الموكلة للوعاظ واإلطارات المسجدية 

 مها عند االقتضاء،عليها وتسّل

 ة أو تصاريح أو شهادات،توضيحات كتابيطلب  -

 إجراء معاينات ميدانية، -

 الحاالت، وفي إطار المهام الموكولة لهم، ال يمكن في كّل
ية الوثائق أو بالسر المهني ينية بسرؤون الددي الشمجابهة متفّق

 وذلك بما ال يتعارض مع قانون سلسل اإلداريأو بمقتضيات الّت
  .حماية المعطيات الشخصية وقانون الحق في الّنفاذ إلى المعلومة

ؤون ينية بوزارة الشون الدؤ الشودع متفّق يتمّت ـ10الفصل 
الدهديدات أو االعتداءات مهما كان نوعها حماية من كّل الّتالة بيني

ضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثنائها والتي قد يتعر 
  .أو إثرها

ؤون ينية بوزارة الشؤون الد الشود يلتزم متفّق ـ11الفصل 
الدالّتيني حّفظ وكتمان اة بواجبيالمهني إزاء المعلومات لس ر

ون والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم، ويؤد
ة والّنمهامهم في إطار المسؤوليةزاهة واالستقاللي.  
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ؤون ينية بوزارة الشؤون الد الشيدمتفّقل ُتسند  ـ12الفصل 

الدينية لالستظهار بها عند الضنموذجأرورة، ويضبط ة بطاقة مهني 

ف  من الوزير المكّلبقرار وشروط إسنادها وسحبها البطاقة

بالشؤون الدةيني.  

يقوم متفّقدو الشؤون الدينية على المستوى   ـ13الفصل 

 من هذا األمر الحكومي 7الجهوي بكاّفة المهام المضبوطة بالفصل 

 وفقا لبرنامج شهري يقدم مسبقا إلى الّتفّقدية العامة للشؤون

الدينية ويتم تحرير مالحظاتهم بسجّل المعالم الدينية المتوّفر بكّل 

  .  معلم ديني وإمضاء حضورهم به

  الباب الثاني

  االنتداب والّتسمية

  العنوان األول

  ةينيؤون الد للشالمميزونالمتفّقدون العامون 

  سميةالّت

ؤون  للشالمميزوندون العامون  يسمى المتفّق ـ14الفصل 

الدرقية من بين المتفّقة عن طريق الّتينيدين العامين للشؤون الدة يني

من الوزير المكّلقرارمين في رتبتهم، بمقتضى المرس ؤون ف بالش

الدشغورها والمرّخيني ص فيها ة، في حدود الخطط المراد سد

بقانون المالية للسنة المعنياليةيغ الّتة وذلك حسب الص:  

تحتوي ات ة بالملّفر الّنجاح في اجتياز مناظرة داخليإث -أ

أعماال أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى 

حين الذين لهم خمس  للمترش هذه المناظرةتفتحو. شهائد علمية

)5 (ة على األقل في رتبة متفّقسنوات أقدميد عام للشؤون الدة يني

  .  حاترشفي تاريخ ختم الّت

وتضبط كيفي ة تنظيم المناظرة الدة المشار إليها أعاله اخلي

  . ةينيؤون الدف بالشبقرار من الوزير المكّل

  المراد سدخططمن ال% 10باالختيار في حدود  - ب

ة الذين لهم ينيؤون الدين للشدين العامشغورها من بين المتفّق

مين حسب والمرسسنوات أقدمية على األقل في رتبتهم ) 6 (سّت

 .الجدارة بقائمة كفاءة

ناظر في حدود الخطط  المعروضة للّتيضبط عدد الخطط

دين  يتجاوز عدد المتفّقة ويجب أالقانون الماليبص فيها المرّخ

زينين العامالمميللش ؤون الدالعدد الجملي من  %40ة يني 

  .ةينيؤون الدين للشدين العامللمتفّق

  العنوان الثاني

المتفّقدون العامون للشؤون الدةيني  
  سميةالّت

ة عن ينيؤون الدون للشدون العام يسمى المتفّق ـ15الفصل 
مين ة المرسينيؤون الددين األول للشرقية من بين المتفّقطريق الّت

ة، في ينيؤون الدف بالش من الوزير المكّلقرارفي رتبتهم، بمقتضى 
شغورها والمرّخحدود الخطط المراد سد ة ص فيها بقانون المالي

للسنة المعنياليةيغ الّتة وذلك حسب الص:  

تحتوي ات ة بالملّفإثر الّنجاح في اجتياز مناظرة داخلي -أ
أعماال أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى 

حين الذين لهم خمس  للمترش هذه المناظرةتفتحو. شهائد علمية
)5(ة على األقل في رتبة متفّق سنوات أقدميد أول للشؤون الدة يني

  .  حاترشفي تاريخ ختم الّت

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدة المشار إليها أعاله اخلي
 . ةينيؤون الدف بالشبقرار من الوزير المكّل

 شغورها  المراد سدالخططمن  % 10 باالختيار في حدود - ب
) 6 (ة الذين لهم سّتينيؤون الددين األول للشتفّقمن بين الم

سنوات أقدميمين حسب الجدارة ة على األقل في رتبتهم والمرس
  .بقائمة كفاءة

ناظر في حدود الخطط  المعروضة للّتيضبط عدد الخطط
دين  يتجاوز عدد المتفّقة ويجب أّالقانون الماليبص فيها المرّخ
العامين للشؤون الددين األول  العدد الجملي للمتفّقمن %40ة يني
للشؤون الدةيني.  

  الثالعنوان الّث

المتفّقدون األول للشؤون الدةيني  
  سميةالّت

ة عن ينيؤون الددون األول للش يسمى المتفّق ـ16الفصل 
مين في ة المرسينيؤون الددي الشرقية من بين متفّقطريق الّت

ة، في ينيؤون الدف بالشوزير المكّل من القراررتبتهم، بمقتضى 
ة قانون الماليبص فيها  شغورها والمرّخ المراد سدخططحدود ال

للسنة المعنياليةيغ الّتة وذلك حسب الص:  

تحتوي ات ة بالملّفإثر الّنجاح في اجتياز مناظرة داخلي -أ
أعماال أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى 

حين الذين لهم خمس  للمترش هذه المناظرةتفتحو. د علميةشهائ
)5 (لد ة على األقل في رتبة متفّقسنوات أقدميلشؤون الدة في يني

  .  حاترشتاريخ ختم الّت

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدة المشار إليها أعاله اخلي
  . ةينيؤون الدف بالشبقرار من الوزير المكّل

  المراد سدخططمن ال% 10ر في حدود باالختيا - ب
) 8(ة الذين لهم ثماني ينيؤون الددي الششغورها من بين متفّق

سنوات أقدميمين حسب الجدارة ة على األقل في رتبتهم والمرس
  .بقائمة كفاءة
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ناظر في حدود الخطط  المعروضة للّتيضبط عدد الخطط
دين  عدد المتفّق يتجاوزة ويجب أالقانون الماليبص فيها المرّخ

األول للشؤون الدمن  %40ة ينيؤون  العدد الجملي لمتفقدي الش
الدةيني.  

ابعالعنوان الر  

متفّقدو الشؤون الدةيني  
  االنتداب

ة في حدود الخطط ينيؤون الددو الش ينتدب متفّق ـ17الفصل 
ة، ينة المعنة للس والمرّخص فيها بقانون الماليالمعروضة للّتناظر

ة، عن طريق ينيؤون الدف بالشبمقتضى قرار من الوزير المكّل
لي من بينمناظرة باالختبارات للقبول األو:  

ة، المحرزين على زين درجة استثنائيالوعاظ األول الممي -أ
ة أو شهادة معادلة في نفس شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمي

سنوات ) 05(رط خمس ر فيهم على األقل شاالختصاص والمتوّف
أقدميتبة في تاريخ ختم الّتة في الرحات،رش 

ة ستاذيزين، المحرزين على شهادة األالوعاظ األول الممي - ب
 أو شهادة معادلة في "أمد" نظام أو اإلجازة في العلوم اإلسالمية

) 5(ر فيهم على األقل شرط خمس نفس االختصاص والمتوّف
9(سع تبة وتسنوات أقدمية في الر (سنوات أقدمية، في ة عام

 حات،رشتاريخ ختم الّت

ة تبة، المحرزين على شهادة األستاذيالوعاظ األول فوق الر - ج
 أو شهادة معادلة في "أمد" نظام أو اإلجازة في العلوم اإلسالمية

ة سنوات أقدمي) 5(ر فيهم شرط خمس نفس االختصاص والمتوّف
12 (ةر عشيتبة واثنعلى األقل في الر (سنة أقدمة، في ية عام

 حات،رشتاريخ ختم الّت

ح بنجاحهمنوحويدعى المترشو  المصرن في قائمة ومالمرس
القبول األولي إلى المشاركة في دورة تكوينيسنتانتها ة مد 

ـــسة تكوين مصادق عليها وذلك لبمؤس:  

ة المرتبطة ات المهنيقنيتهم وتدريبهم على الّتإعدادهم لممارسة خّط - 
 .ةينيؤون الدقييم في مجال الش والّت واالستقصاءدفّقبأعمال الّت

- استكمال تكوينهم وتطوير مؤهةالتهم المهني. 

ة تنظيم المناظرة باالختبارات المشار إليها أعاله تضبط كيفي
  .ةينيؤون الدف بالشبقرار من الوزير المكّل

ة وبرنامجها بقرار من كوينيورة الّتتحديد تاريخ فتح الدتم وي
  .ةينيؤون الدف بالشالوزير المكّل

ورة الّتيخضع المشاركون في الدة خالل فترة تكوينهم إلى كويني
  .كوين المذكورة أعالهسة الّتاخلي لمؤسظام الدالّن

انتداب أعاله يتم ة المذكورة كوينيورة الّتفي ختام الدو
المترشفي رتبة متفّقح بنجاحهم حين المصرد للشؤون الدة يني

  واعتبارهمحين غير المقبولين إلى إطارهم األصليإرجاع المترشو
  . هم لم يغادروه قّطكأّن

  الثالباب الّث

لالعنوان األو  

ةأحكام انتقالي  
ة ة العامديفّقيدمج األعوان المباشرون بالّت ـ 18الفصل 

للشةؤون الدبطلب منهم  فيها  في حدود الخطط المرّخصيني
 هذا األمر نفاذة أشهر من تاريخ وفي أجل أقصاه سّت

وذلك بقرار  سلك متفّقدي الشؤون الدينيةالحكومي، في رتب 
روط لبيانات والشلطبقا من الوزير المكّلف بالشؤون الدينية 

  :اليالمبينة بالجدول الّت

  

  رتبة اإلدماج  شروط اإلدماج  الرتبة األصلية

 ظ أولواع -

  واعظ أول فوق الرتبة  -

أقدمية عامل  سنوات 5 عن لك ال تقّلة في السومتحص
  " أمد"على شهادة األستاذية أو شهادة اإلجازة نظام 

  .أو شهادة معادلة
  ينيةؤون الدد للشمتفّق

 واعظ أول فوق الرتبة -

  واعظ أول مميز -

أقدمية عامل  سنة 15 عن لك ال تقّلة في السومتحص
  " أمد"على شهادة األستاذية أو شهادة اإلجازة نظام 

  .أو شهادة معادلة
 ينيةؤون الدد أول للشمتفّق

  واعظ أول مميز -

  واعظ أول مميز درجة استثنائية -

أقدمية عامل  سنة 20 عن لك ال تقّلة في السومتحص
   "أمد"على شهادة األستاذية أو شهادة اإلجازة نظام 

  .أو شهادة معادلة
 ينيةؤون الدد عام للشمتفّق

 واعظ أول مميز -

  واعظ أول مميز درجة استثنائية -

أقدمية عامل  سنة 25 عن لك ال تقّلة في السومتحص
  " أمد"على شهادة األستاذية أو شهادة اإلجازة نظام 

  .أو شهادة معادلة
 ينيةؤون الدللش مميزد عام متفّق
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  .إلدماجار ا قرإمضاءسري مفعول اإلدماج بداية من تاريخ ي

 إدماجهم طبقا ألحكام هذا الفصل الذين تمب األعوان يرّت

ب األساسي األعلى مباشرة لما كانوا رجة الموافقة للمرّتبالد

يتقاضونه في وضعية وتحتسب األقدمية في الوضعية تهم األصلي

  .الجديدة بداية من تاريخ اإلدماج

 يدمج األعوان المنتمون لسلك الوعاظ ومرشدي  ـ19فصل ال

الشؤون الدسلك متفّق رتبة فييني دي الشة ؤون الدللعمل على يني

وذلك عن المستوى الجهوي في حدود الخطط المرخص فيها 

  .واالختباراتات طريق مناظرة بالملّف

 نفاذة أشهر من تاريخ في أجل أقصاه سّتهذه المناظرة تفتح 

ر فيهم نفس ين والذين تتوّفا األمر الحكومي لألعوان المعنيهذ

من هذا 18المنصوص عليه بالفصل روط المضبوطة بالجدول الش 

  .األمر الحكومي

ة تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من الوزير تضبط كيفي

المكّلف بالشؤون الدةيني.  

الفصل  إدماجهم طبقا ألحكام هذا الذين تمب األعوان يرّت

ب األساسي األعلى مباشرة لما كانوا رجة الموافقة للمرّتبالد

يتقاضونه في وضعية وتحتسب األقدمية في الوضعية تهم األصلي

  .الجديدة بداية من تاريخ اإلدماج

  انيالّث العنوان

ةأحكام ختامي  

ابقة والمخالفة لهذا األمر  تلغى جميع األحكام الس ـ20الفصل 

خ في 1977 لسنة 938 األمر عدد ةالحكومي وخاص17 المؤر 

  .المشار إليه أعاله 1977نوفمبر 

ة مكّلفان، كّل ة ووزير الماليينيؤون الد وزير الش ـ21الفصل 

فيما يخصائد ه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالر

الرة الّتسمي للجمهوريةونسي.          

  .2019 ديسمبر 24تونس في 
  

  

  مضاء المجاوراإل

  وزير الشؤون الدينية

  أحمد عظوم  
  وزير المالية

                                        محمد رضا شلغوم

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

 ديسمبر 24 مؤرخ في 2019 لسنة 1230عدد أمر حكومي 
 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك متفقدي 2019

  .ارة الشؤون الدينية ومستويات التأجيرالشؤون الدينية بوز
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون الدينية،

  الدستور، بعد االطالع على

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

ية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العموم
 المرسوم عدد آخرهاوعلى جميع النصوص التي نّقحته أو تممته و

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 22 المؤرخ في 1994 لسنة 597وعلى األمر عدد 
  المتعّلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الدينية،1994

 سبتمبر 16خ في  المؤر1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997

 المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه
 ،2007 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268 باألمر عدد وإتمامه

 نوفمبر 10 المؤرخ في 1997 لسنة 2127وعلى األمر عدد  
 1832بالغرامات التعويضية المحدثة باألمر عدد  المتعلق 1997
 المتعلق بضبط 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997لسنة 

المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
 العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
 س الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئي2016أوت 

 المؤرخ في 2017 لسنة 296على األمر الحكومي عدد و
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 2017 فيفري 13

بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم اإلعدادي والثانوي بوزارة 
 التربية،

 3 المؤرخ في 2017 لسنة 348وعلى األمر الحكومي عدد 
ابقة بين درجات رتب سلك  المتعلق بضبط المط2017مارس 

التفقد البيداغوجي للتعليم اإلعدادي والثانوي بوزارة التربية 
  ومستويات التأجير،

 17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس 

 في  المؤرخ2017  لسنة124عدد  وعلى األمر الرئاسي
  بالحكومة،  بتسمية أعضاء متعلقال  2017سبتمبر  12

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247على األمر الرئاسي عدد و
   المتعّلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 


