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كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في 
  .حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة

 أعاله، 5 و3للجان المشار إليها بالفصلين  ـ تجتمع ا7الفصل 
بصفة دورية ومنتظمة بالوزارة المعنية مرتين كل أسبوع وكلما 

ئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويضبط ر. دعت الضرورة لذلك
  .ويتولى تسييرها

. وال تكون مداوالت اللجنة قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها
وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خالل اليومين 
المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد األعضاء 

  .الحاضرين
رين وعند التساوي وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الحاض

  .يرجح صوت الرئيس

وتضمن مداوالتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس 
  .اللجنة وجميع األعضاء الحاضرين

  العنوان الثالث
  جراءات اإلدماجإ

إدماج المنتفعين بالتسوية على معنى الفصل   ـ يتم8الفصل 
 األول من هذا القرار بالنظر للهيكل اإلداري الذي يباشر به على

  : النحو التالي
لمتربصين المباشرين بالوزارات والمؤسسات أ ـ بالنسبة ل

  : اإلداريةذات الصبغة العمومية 

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة، طبقا لشروط 
يتم إثرها االنتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، 
 للتراتيب مباشرة انتدابهم كأعوان وقتيين يتم ترسيمهم طبقا

  .الجاري بها العمل
ربصين المباشرين بالمؤسسات العمومية ب ـ بالنسبة للمت

  : غير اإلدارية والمنشآت العمومية

يتم انتدابهم عن طريق التعاقد طبقا لشروط االنتداب 
المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، مع إدراجهم ضمن 

بت كل مؤسسة أو منشأة األعوان القارين إثر قضاء المدة التي دأ
قدين لديها على أن ال تتجاوز امعنية على اعتمادها لترسيم المتع

  .تلك المدة السنتين

وفقا المتربصين  ـ يتم إبرام عقود انتداب 9الفصل 
لمستوياتهم العلمية كما تم ضبطها صلب القوائم المشار إليها 

 من هذا القرار، طبقا للشروط المنصوص عليها 2بالفصل 
  .ألنظمة األساسية الخاصة والمشتركةبا

ؤساء المؤسسات  ـ الوزراء وكتاب الدولة ور10الفصل 
 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار ، مكلفونوالمنشآت العمومية

  . الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 ديسمبر 26تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

 ان والعدالة االنتقالية وحقوق اإلنس العدلوزارة

  

 يتعلق 2014 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4555أمر عدد 
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887بتنقيح األمر عدد 

والمتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية 
بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة 

  .وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيدوقابس 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية،
   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
عمومية كما تم  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط ال2011ديسمبر 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 2014 لسنة 4 وعلى القانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 

 2 المؤرخ في 2013 لسنة 13وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على القضاء 2013ماي 
  ،العدلي

 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها 2013ديسمبر 

   منه،8وخاصة الفصل 

 12 المؤرخ في 2014 لسنة 17وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا 2014جوان 

  ،2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17تدة بين مرتبطة بالفترة المم

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء 1967

والقانون األساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 المؤرخ 2013 لسنة 13وتممته وآخرها القانون األساسي عدد 

 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلشراف على 2013 ماي 2في 
  القضاء العدلي،

وعلى مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1968 جويلية 24 المؤرخ في  1968 لسنة 23

 لسنة 106النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 أكتوبر 22 المؤرخ في 2011

 المتعلق بإحداث 1884 أفريل 4المؤرخ في العلي  وعلى األمر
  المحكمة االبتدائية بتونس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بصفاقس،

 المتعلق 1896 مارس 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بقفصة،



  77صفحـة   2015 جانفي 9 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3عــدد 

ق  المتعل1896 مارس 18خ في وعلى األمر العلي المؤر
  س،بإحداث المحكمة االبتدائية بقاب

 المتعلق 1897 فيفري 25وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بسوسة،

 المتعلق 1898 ماي 23وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  بإحداث المحكمة االبتدائية بالكاف،

 المتعلق 1956  جوان10وعلى األمر العلي المؤرخ في 
بإحداث محكمة استئناف بصفاقس كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،1956 أوت 3العلي المؤرخ في 

 المتعلق بإحداث 1956 أوت 3المؤرخ في العلي وعلى األمر 
  المحكمة االبتدائية ببنزرت،

 المتعلق بإحداث 1956 أوت 3المؤرخ في العلي وعلى األمر 
  محكمة استئناف بتونس،

 المتعلق 1956 سبتمبر 25المؤرخ في العلي ى األمر وعل
بإحداث محكمة استئناف بسوسة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،1976 أكتوبر 21 المؤرخ في 1976 لسنة 899عدد 

 سبتمبر 9 المؤرخ في 1961 لسنة 314وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث المحكمة االبتدائية بالقصرين،1961

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1975 لسنة 644دد وعلى األمر ع
   المتعلق بإحداث المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد،1975

 أكتوبر 21 المؤرخ في 1976 لسنة 898وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،1976

 ديسمبر 5 المؤرخ في 1987 لسنة 1313وعلى األمر عدد 
  ستئناف بقفصة، المتعلق بإحداث محكمة ا1987

 مارس 26 المؤرخ في 1988 لسنة 667وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بقابس،1988

 ديسمبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2769وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف ببنزرت،1999

 ماي 13 المؤرخ في 2008 لسنة 1806وعلى األمر عدد 
حداث ثالث محاكم ابتدائية ومحكمتي ناحية  المتعلق بإ2008

  تابعتين لها،

 ماي 28 المؤرخ في 2013 لسنة 2222وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،2013

 سبتمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 3771وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد،2013

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32هوري عدد وعلى القرار الجم
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887وعلى األمر عدد 
نتقالية المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة اال

بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس وقفصة 
  وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه 
 2014لسنة  2887دد الفصل األول ـ  ينقح عنوان األمر ع

  :المشار إليه أعاله وذلك كما يلي  2014 أوت 8المؤرخ في 
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2887أمر عدد "

المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة االنتقالية 
بالمحاكم االبتدائية المنتصبة بمقار محاكم االستئناف بتونس 

والكاف وبنزرت والقصرين وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة 
  ".وسيدي بوزيد

 ـ تنقح أحكام الفقرة األولى من الفصل األول من 2الفصل 
المشار  2014 أوت 8 المؤرخ في 2014لسنة  2887األمر عدد 

  :إليه أعاله وذلك كما يلي 
أحدثت دائرة جنائية ) : فقرة أولى جديدة(الفصل األول 

مة ابتدائية منتصبة بمقار متخصصة في العدالة االنتقالية بكل محك
محاكم االستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة 

  .والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد

 ـ وزير العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية مكلف 3الفصل 
  .بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 29تونس في 
  الحكومةيس رئ

  مهدي جمعة

  

 املاليةاالقتصاد و وزارة

  
 يتعلق 2014 ديسمبر 30 مؤرخ في 2014 لسنة 4556أمر عدد 

بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة 
والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم واألداءات 

  .ن المقيمين بالخارجيبعنوان العودة النهائية للتونسي

  ،إن رئيس الحكومة

  باقتراح من وزير االقتصاد والمالية،
 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 

 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

 4 والقانون األساسي عدد 2014ري  فيف3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 
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 جانفي 21 المؤرخ في 1976 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف 1976

والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان 
مه بالنصوص الالحقة وخاصة األجنبية كما تم تنقيحه وإتما

  ،2011 أكتوبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 98المرسوم عدد 

 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة األداء على القيمة المضافة كما تم 1988

 لسنة 54تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2013ديسمبر  30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62وعلى القانون عدد 
 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على االستهالك كما تم 1988

 لسنة 54تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
ة  المتعلق بقانون المالي2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد 
 30 المؤرخ في 1989 لسنة 113الصادرة بموجب القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة 1989ديسمبر 
 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1وخاصة القانون عدد 

  ،2012سنة المتعلق بقانون المالية التكميلي ل

 لسنة 71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999

 المؤرخ 2009لسنة  66بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
  ،2009 أوت 12في 

 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 
   منها،272 وخاصة الفصل 2008جوان  2 المؤرخ في 2008

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 أوت 29 المؤرخ في 1994 لسنة 1743وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما 1994

 3487ة وخاصة األمر عدد تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحق
  ،2014 سبتمبر 18 المؤرخ في 2014لسنة 

 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 197وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط االمتيازات الجبائية لفائدة التونسيين 1995

المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه 
 المؤرخ 2012 لسنة 645بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 

  ،2012 جوان 27في 

 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2918وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة 2014

والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي من المعاليم 
  واألداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32رار الجمهوري عدد وعلى الق
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 المتعلق 2000 جانفي 25وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
  بتسجيل العربات،

  وعلى رأي وزير النقل،

  على رأي المحكمة اإلدارية،و

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه 

 في األجل 2015 جوان 30الفصل األول ـ يمدد إلى غاية 
 2014 لسنة 2918المنصوص عليه بالفصل األول من األمر عدد 

انية  والمتعلق بتسوية الوضعية الديو2014 أوت 8المؤرخ في 
للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام اإلعفاء الكلي 
من المعاليم واألداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين 

  .بالخارج

ما مالية ووزير النقل مكلفان، كل في ـ وزير االقتصاد وال2الفصل 
رية  بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهو،يخصه

  .التونسية

  .2014 ديسمبر 30تونس في 
  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

 

 يتعلق 2014 ديسمبر 29قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح 

  .المالية بوزارة االقتصاد والمالية

  إن وزير االقتصاد والمالية،

 2011 لسنة 6ع على القانون التأسيسي عدد بعد االطال
 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

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

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ،2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013




