
املؤرخ في  2199لسنة  2192يتعلق بإتمام ألامر عدد  2192نوفمبر  1مؤرخ في  2192لسنة  129مر حكومي عدد أ 

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون  2199أكتوبر  91

 .الدينية

 

 ،إن رئيس الحكومة

 ،باقتراح من وزير الشؤون الدينية

 ،بعد الاطالع على الدستور 

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة  9122ديسمبر  92املؤرخ في  9122لسنة  992وعلى القانون عدد 

ه وخاصة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت

  ،2199سبتمبر  22املؤرخ في  2199لسنة  21املرسوم عدد 

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين  9112مارس  91املؤرخ في  9112لسنة  999وعلى ألامر عدد 

ته وخاصة ألامر العاملين باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمم

 ،2192سبتمبر  9املؤرخ في  2192لسنة  9912الحكومي عدد 

املتعلق بأحكام استثنائية خاصة باملشاركة في مناظرات  9122سبتمبر  2املؤرخ في  9122لسنة  9221وعلى ألامر عدد 

 ،9112أوت  22املؤرخ في  9112لسنة  9229الانتداب الخارجية، كما تم إتمامه باألمر عدد 

املتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان إلادارية  9111أكتوبر  21املؤرخ في  9111لسنة  9122وعلى ألامر عدد 

 ،2192نوفمبر  21املؤرخ في  2192لسنة  2121املتناصفة، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

املستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة املتعلق بتنظيم التكوين  9112جوان  1املؤرخ في  9112لسنة  9221وعلى ألامر عدد 

 9112لسنة  211والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،9112فيفري  21املؤرخ في 

 ،نيةاملتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الدي 9119مارس  22املؤرخ في  9119لسنة  211وعلى ألامر عدد 

املتعلق بكيفية تطبيق ألاحكام الخاصة بالترقية باالختيار  9119نوفمبر  99املؤرخ في  9119لسنة  2222وعلى ألامر عدد 

  لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية،

املتعلق بمراجعة التراتيب املتعلقة بمعادلة الشهادات  9111مارس  22املؤرخ في  9111لسنة  291وعلى ألامر عدد 

 ،والعناوين

املتعلق بضبط املرتب ألاساس ي ألعوان الدولة والجماعات  9111سبتمبر  91املؤرخ في  9111لسنة  9222وعلى ألامر عدد 

 2111لسنة  212عدد  العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

 ،2111فيفري  92املؤرخ في 

املتعلق بضبط ألاصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي  9111جانفي  9املؤرخ في  9111لسنة  92وعلى ألامر عدد 

 الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

املتعلق  2111أكتوبر  91املؤرخ في  2111لسنة  2211وعلى ألامر عدد ،2112نوفمبر  99املؤرخ في  2112لسنة  2222

لسنة  9921بضبط نظام تأجير أساتذة املدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق ألاولين، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،2119ماي  22املؤرخ في  2119

 



املتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرس ي التعليم العاملين  2192جانفي  21املؤرخ في  2192سنة ل 111وعلى ألامر عدد 

 9املؤرخ في  2192لسنة  9919باملدارس إلاعدادية واملعاهد التابعة لوزارة التربية، كما تم تنقيحه باألمر الحكومي عدد 

 ،2192سبتمبر 

املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التعليم  2192 جوان 2املؤرخ في  2192لسنة  2222وعلى ألامر عدد 

لسنة  221الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 ،2192جوان  29املؤرخ في  2192

تعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرس ي التعليم الابتدائي امل 2192جوان  2املؤرخ في  2192لسنة  2221وعلى ألامر عدد 

 29املؤرخ في  2192لسنة  222العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية، كما تم إتمامه باألمر الحكومي عدد 

 ،2192جوان 

ي الخاص بسلك الوعاظ املتعلق بضبط النظام ألاساس  2199أكتوبر  91املؤرخ في  2199لسنة  2192وعلى ألامر عدد 

 2191لسنة  912ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 ،2191أفريل  92املؤرخ في 

 ،املتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2191أوت  21املؤرخ في  2191لسنة  911وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 ،املتعلق بتسمية عضوين بالحكومة 2191مارس  91املؤرخ في  2191لسنة  92مر الرئاس ي عدد وعلى ألا 

 ،املتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 2191سبتمبر  92املؤرخ في  2191لسنة  929وعلى ألامر الرئاس ي عدد 

 .وعلى رأي املحكمة إلادارية

  :يصدر ألامر الحكومي آلاتي نصه

فصل جديد كما  2199أكتوبر  91املؤرخ في  2199لسنة  2192ف إلى العنوان الخامس من ألامر عدد الفصل ألاول ـ يضا

 :يلي

تسند الترقية إلى رتبة واعظ إلى مرشدي التطبيق ألاول الذين لهم خمس سنوات أقدمية في الرتبة في : مكرر  92الفصل 

 .امللفات تفتح بمقتض ى قرار من وزير الشؤون الدينيةتاريخ ختم الترشحات عن طريق مناظرة داخلية باالختبارات أو ب

 2191لسنة  912من ألامر الحكومي عدد ( جديد) 92، أحكام الفصل 2191تنطبق على املعنيين، ابتداء من غرة جانفي 

 .2191أفريل  92املؤرخ في 

ألامر الحكومي الذي ينشر بالرائد ـ وزير الشؤون الدينية ووزير املالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  2الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية

 .2192نوفمبر  1تونس في 

 ر إلامضاء املجاو 

 ةوزير الشؤون الديني

  أحمد عظوم

 ةوزير املالي

 ةمحمد رضا شلغوم رئيس الحكوم

 .ديوسف الشاه

 

 


