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 ديسمبر 18مؤرخ في  2018 لسنة 1046عدد أمر حكومي    
وزارة  لىإالظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات  يتعلق 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد على القانون و   على الدستور،بعد االطالع  ربية،تباقتراح من وزير ال  ن رئيس الحكومة،إ  .التربية
 المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرهاوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
نة  لس48النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985
 مارس 17 المؤرخ في 1973 لسنة 126 األمر عدد وعلى  ،2017فيفري  14 المؤرخ في 2017 لسنة 8أو تممتها وخاصة القانون عدد   ، وعلى جميع النصوص التي نقحتها1989 ديسمبر 30في  المؤرخ 1989 لسنة 114على الشركات الصادرة بالقانون عدد على مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة و  ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011
 نوفمبر 22 المؤرخ في 1993 لسنة 2333وعلى األمر عدد   ،2013 سبتمبر 16في  المؤرخ 2013 لسنة 3753نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد أصناف األعوان التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط توقيت العمل األسبوعي المطالب به بعض 1973
ألمر واالجتماعية  واألساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه باالمواد األدبية والعلمية والمواد المتعلقة بالعلوم اإلنسانية التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة األولى واألستاذية في  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات وشروط 1993  نوفمبر 11 المؤرخ في 2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد   . 2001 ماي 28 المؤرخ في 2001 لسنة 1220عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين،2002

 مارس 24 المؤرخ في 2008 لسنة 796مر عدد وعلى األ
لى وزارة التربية والتكوين إسات التربوية الراجعة بالنظر بالمؤس المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس 2008   سبتمبر 22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   .2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 142كما وقع تنقيحه باألمر عدد 
كما تم " أمد"التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام ة في مختلف مجاالت التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازالمتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط  2008  جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 84وعلى األمر عدد   ،2012جويلية  27 المؤرخ في 2012 لسنة 1232تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
أشهر  تمتد ) 9(تغّطي العقود مدة أقصاها تسعة ـ  2الفصل   . المراكز المرخص فيها وذلك في حدود األمر الحكوميلى التعاقد مع أعوان حسب الشروط المضبوطة بهذا إااللتجاء ظرفية  في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالّنظر  يمكن لوزارة التربية  قصد تسديد شغورات  ـالفصل األول  أحكام عامة  الباب األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .إلداريةوعلى رأي المحكمة ا  تعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،الم 2018نوفمبر  14 مؤرخ في 2018 لسنة 125رئاسي عدد المر وعلى األ   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   التكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،المتعلقة ب المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا 2010 عدادية والمعاهد ير ومرافقة التالميذ بالمدارس االط تأ- ج  . التدريس بالمدارس االبتدائية- ب  .بالمدارس االعدادية والمعاهد  التدريس-أ  :ول أعاله بإحدى المهام التاليةليهم بالفصل األإ األعوان المشار  جوان ويكلف بمقتضاها30لى  أكتوبر إ1من    .عند اإلقتضاءاالعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خالل الحصص التطبيقية البيداغوجية وصيانتها وإصالحها و مساعدة مدرسي المدارس  التعهد بمختلف المواد واألدوات ووسائل اإليضاح - د  .ومساعدتهم في الحياة المدرسية
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عدادية ين بالتدريس بالمدارس االن المكلففي عقود األعوا  الثاني الباب  .البيداغوجيبالمدارس االعدادية والمعاهد وبالمدارس االبتدائية للتقييم عوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس  يخضع األ ـ5الفصل   .الداخلية للمؤسسات التربويةباحترام الواجبات المحمولة على األعوان العموميين واألنظمة عاله ول أعوان المشار  اليهم  بالفصل األأل يلتزم ا ـ4الفصل   .العمل المضبوطة بهذا األمر الحكومي وللتشاريع والتراتيب الجاري بها طبقا للشروط  يتم إمضاء عقد مع المعنيين باألمر ـ 3الفصل   .ضبطها بمقرر من وزير التربيةيقع اختيار األعوان المزمع التعاقد معهم وفقا لمقاييس يتم و بالتدريس  المكلفين  يشترط في األعوان المتعاقدين ـ6الفصل   والمعاهد ستاذية ن يكونوا حاملين لشهادة األأبالمدارس االعدادية والمعاهد  ة وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعي .طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالدخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة االجتماعية دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على ) 750(وخمسون بالمدارس االعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة يس  يتمتع األعوان المتعاقدون المكلفون بالتدر ـ7الفصل   . شهادة معادلة لهاأوأو الشهادة الوطنية لإلجازة  ونوا حاملين لشهادة ن يكأبالتدريس بالمدارس االبتدائية ط في األعوان المتعاقدين المكلفين   يشتر ـ9الفصل   في عقود األعوان المكلفين بالتدريس بالمدارس االبتدائية  الثالث الباب  .ما تقتضيه التنظيمات البيداغوجيةبالمدارس االعدادية والمعاهد بتأمين ساعات العمل المطلوبة وفق يلتزم األعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس  ـ 8الفصل   .غير المنجزة تدريس يتمتع األعوان المتعاقدون المكلفون بال ـ 10الفصل   .ولى من التعليم العاليأو شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة  األ  شهادة معادلة لها  وأالشهادة الوطنية لإلجازة ستاذية أو األ بمنحة شهرية خام قدرها سبعمائة وخمسون  بالمدارس االبتدائية طبقا  وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة االجتماعيةدينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل ) 750(  .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

ة وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعي وفق ما  بالمدارس االبتدائية بتأمين ساعات العمل المطلوبة يلتزم األعوان المتعاقدون المكّلفون بالّتدريس ـ 11الفصل   .غير المنجزة ير ومرافقة التالميذ بالمدارس في عقود األعوان المكلفين بتأط  الرابع الباب  .تقتضيه التنظيمات البيداغوجية عدادية والمعاهد ومساعدتهم في  التالميذ بالمدارس االفقةو مرا يشترط في األعوان المتعاقدين المكلفين بتأطير  ـ12الفصل   عدادية والمعاهداال المنحة الغيابات غير الشرعية وأيام العمل وتخصم من هذه  .االجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالضريبة على الدخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان ) 750(قدرها سبعمائة وخمسون ومرافقة التالميذ بالمدارس االعدادية والمعاهد بمنحة شهرية خام ون بتأطير  يتمتع األعوان المتعاقدون المكلّف ـ13الفصل   .شهادة معادلة لهاالوطنية لإلجازة أو أن يكونوا حاملين لشهادة األستاذية أو الشهادة  الحياة المدرسية ن رس االعدادية والمعاهد بالمخابر أمدرسي المدا بمساعدة يشترط في األعوان المتعاقدين المكّلفين  ـ15الفصل   هد بالمخابراالعدادية والمعافي عقود األعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس   الخامس الباب  .في األسبوع ساعة 40عدادية والمعاهد بالعمل دارس االومرافقة التالميذ بالم يلتزم األعوان المتعاقدون المكلّفون بتأطير  ـ14الفصل   .غير المنجزة ير الشرعية وأيام العمل وتخصم من هذه المنحة الغيابات غ  .والحيطة االجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالضريبة على الدخل و بعنوان المساهمة في نظام التقاعد دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان ) 750(قدرها سبعمائة وخمسون رسي المدارس االعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهرية خام مد  يتمّتع األعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدةـ 16الفصل   .التقنية االختصاصات العلمية أوتموا بنجاح سنتين تعليم عال على األقّل في  إحدى أيكونوا    .في األسبوع  ساعة36عدادية والمعاهد بالمخابر بالعمل مدرسي المدارس اال  يلتزم األعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة ـ17الفصل   .غير المنجزة
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 المؤرخ في 2008  لسنة796الحكومي وخاصة أحكام األمر عدد تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر  ـ 18الفصل 
                     حاتم بن سالم  وزير التربية                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 ديسمبر 18 تونس في  .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما  ـ 20الفصل   .2018توبر أك 1من  يجري العمل بأحكام هذا األمر الحكومي بداية  ـ19الفصل   . المشار إليه أعاله2008 مارس 24

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

يتعلق  2018 ديسمبر 17 من وزير التربية مؤرخ فيقرار    قية إلى المناظرة الداخلية بالملفات للتر بضبط كيفية تنظيم  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   الدستور، بعد االطالع على  إن وزير التربية، . للتربيةعامرتبة متصرف 
ي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 10 المؤرخ في 2013 لسنة 2528وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
رئيس الحكومة فويض بعض صالحيات بت المتعلق 2016 مارس 11 المؤرخ في 2016 لسنة 309عدد الحكومي وعلى األمر   ،للتربية المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 2013   . للتربية وفقا ألحكام هذا القرارعامرتبة متصرف  إلى تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية ـ األولالفصل  :قرر ما يلي . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،إلى وزير التربية

فتح ي قرار إليها المترشح وذلك طبقا لآلجال المنصوص عليها فثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط لإلدارة التي ينتمي ل عن بعد عبر الشبكة التربوية يبالتسج المشار إليها أعاله أن يقوم يجب على المترشح للمناظرة  الداخلية بالملفات ـ 4الفصل  . تاريخ فتح المناظرةـ  لفات الترشح، تاريخ تقديم مـ   تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،ـ   عدد الخطط المعروضة للتناظر،ـ  :ويضبط هذا القرار  .أعاله بقرار من وزير التربية تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها ـ 3الفصل   . عن بعدالترشحات  قائمةسنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم )5( للتربية المتوفر فيهم شرط خمس  الرؤساء المتصرفون للتربية المشار إليها أعاله، عام رتبة متصرف إلىللترقية  يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات ـ 2الفصل  ترشح عبر التسلسل اإلداري مصحوبة ال مطالب المناظرة، وترسل التي تخول  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية ـ  تسمية في الرتبة الحالية،ال نسخة من قرار ـ  أو من ينوبه،ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس اإلدارة   ، نسخة من قرار االنتدابـ  :بالوثائق التالية   . المترشحين الذين يمكن ترقيتهم قائمة اقتراح-   ترتيب المترشحين حسب الجدارة،-   اإلشراف على سير المناظرة،-  ،وزير التربيةالمناظرة على  اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في -  : الخصوصوتتولى هذه اللجنة ب  . أعاله بمقتضى قرار من وزير التربيةاالمشار إليه تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات ـ 6الفصل   .أعاله 4كل ملف ترشح يخالف احكام الفصل يرفض ـ  5الفصل   .نسخة من األعداد اإلدارية للسنوات الثالث األخيرة ـ للمترشح حق التنفيل،




