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 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعاله    -  3الفصل  
أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل                  
عن طريق التسلسل اإلداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب             

 :الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية 

ة لألصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة                  ـ نسخة مطابق     
 .الحالية

ـ نسخة مطابقة لألصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني              
 .باألمر

ـ نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى          
 .المطلوب لالنتداب في الرتبة الحالية للمترشح

تقيات ـ نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في المل               
أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين                        

 .اللتين تسبقان سنة المناظرة

ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اإلدارة أو من                            
 .ينوبه

 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم                 -  4الفصل   
 .الترشحات

 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي                               5الفصل     
يعبر عن أداء    )  20(والعشرين  )  0(ح يتراوح بين الصفر        للمترش

العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه                            
 .لعمله

كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح                        
 من هذا القرار إلى مكتب               3مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل             

والتشغيل مصحوبا وجوبا    الضبط المركزي لوزارة التكوين المهني        
 5بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خالل                       

سنوات األخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر          
 .من أي إجراء تأديبي

 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله              6الفصل  
 .حكومةلجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس ال

 ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله                7الفصل  
تقييم الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار باالعتماد على                  

 :المقاييس التالية 

 ،)1ضارب : (ـ األقدمية العامة 

 ،)1ضارب : (ـ األقدمية في الرتبة 

داب في  ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب لالنت           
 ،)1ضارب (رتبة المترشح 

 ،)1ضارب (ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر 

 ،)0.5ضارب (ـ السيرة والمواظبة خالل الخمس سنوات األخيرة 

ـ الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل                     
 ).0.5ضارب (السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة 

والعشرين )  0( مقياس عدد يتراوح بين الصفر        ويسند إلى كل  
)20.( 

 ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب            8الفصل  
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل عليها         
وال يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع                

 .نقطة على األقل) 50(من النقاط يساوي خمسين 

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع             
من النقاط، تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه                    

 .األقدمية تكون األولوية ألكبرهم سنا

 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في                    -  9الفصل    
 المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس من قبل                 

 .وزير التكوين المهني والتشغيل

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية                 -  10الفصل   
 .التونسية

 .2013  سبتمبر16 في تونس

  التكوين المهني والتشغيلوزير

 نوفل الجمالي

 اطلع عليه

 رئيس الحكومة

 علي لعري ض

 

 

  الصناعة وزارة

 

تعلق  ي 2013 سبتمبر    16قرار من وزير الصناعة مؤرخ في            
بإلغاء الصبغة اإلجبارية عن مواصفتين تونسيتين متعلقتين               

 .بخاصيات وطرق تحليل أغذية الحيوانات

 إن وزير الصناعة،

 2011 لسنة       6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد                   
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط       2011 ديسمبر    16المؤرخ في    

 العمومية،

 23لمؤرخ في         ا   1995 لسنة        6وعلى القانون عدد           
 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة                           1995جانفي      

 األوراغواي،

 جوان   30 المؤرخ في       2009 لسنة     38وعلى القانون عدد       
  منه،18 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس وخاصة الفصل 2009

 جويلية  21 المؤرخ في     2011 لسنة   1083وعلى األمر عدد     
اصفات والمصادقة عليها        المتعلق بإجراءات إعداد المو             2011

  منه،17ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين األول و
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 أوت    24وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في                          
 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة                     1987

 .بخاصيات وطرق تحليل أغذية الحيوانات

 :قرر ما يلي 

ية عن المواصفتين           الفصل األول ـ تلغى الصبغة اإلجبار                           

 :التونسيتين التاليتين 

المواصفة الفنية والعلمية المتعلقة        )  1983  (02.76ت   .   ـ م  

 بأغذية الحيوانات،

تغذية الحيوانات ـ تعيين النشأ ـ               )  1983  (17.76ت   .  ـ م  

 ،)طريقة انزيمية(

 ـ تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة                 2الفصل   

صادقة المشار إليه بالمرجع أعاله المؤرخ في           منها أحكام قرار الم     

 .1987 أوت 24

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية                          3الفصل    

التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني                               

 .للمواصفات والملكية الصناعية

 .2013 سبتمبر 16تونس في 

  الصناعةوزير

 مهدي جمعة

 اطلع عليه

 ةرئيس الحكوم

 علي لعري ض

 

 يتعلق  2013 سبتمبر    16قرار من وزير الصناعة مؤرخ في            
بالتمديد في صلوحية المدة األولى لرخصة البحث عن                         

 ".جنوب توزر"المحروقات التي تعرف برخصة 

 إن وزير الصناعة،

 2011 لسنة       6 التأسيسي عدد          القانونطالع على        اال   بعد
 للسلط  المؤقتم   المتعلق بالتنظي   2011 ديسمبر    16المؤرخ في    

 العمومية،

 93وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد                   
 كما تم تنقيحها            1999 أوت        17 المؤرخ في            1999لسنة     

 لسنة    15وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد                       
 ،2008 فيفري 18 المؤرخ في 2008

 أفريل   5 المؤرخ في         2000 لسنة      713وعلى األمر عدد         
المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة االستشارية للمحروقات  2000

 6 المؤرخ في        2013 لسنة     1514كما تم تنقيحه باألمر عدد             
 ،2013ماي 

 سبتمبر  3 المؤرخ في      2007 لسنة    2195وعلى األمر عدد      

 المتعلق بالمصادقة على االتفاقية الخاصة برخصة البحث                2007

والممضاة "  وزرجنوب ت   "عن المحروقات التي تعرف برخصة                  

 بين الدولة التونسية من جهة                   2007 جويلية        5بتونس في        

ريقو أويل كمباني "والمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية وشركة      

 من جهة أخرى،" المحدودة

 2001 فيفري       15وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في                      

 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،

ار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى                      وعلى قر    

 المتعلق بتأسيس رخصة       2005 ماي     9والمتوسطة المؤرخ في       

 ،"جنوب توزر"استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة 

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى               

 المتعلق بتأسيس    2007 سبتمبر    18والمتوسطة المؤرخ في      

جنوب "وقات التي تعرف برخصة              رخصة البحث عن المحر          

 ،"توزر

 أكتوبر  11وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في          

 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية األولى                             2011

 ،"جنوب توزر"لرخصة 

 لدى اإلدارة العامة    2012 أكتوبر   3وعلى المطلب المودع في     

يل كمباني     ريقو أو    "للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة                         

والمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية التمديد بسنة         "  المحدودة

في صلوحية المدة األولى لرخصة البحث عن المحروقات التي                         

 من مجلة 2 ـ 30وذلك طبقا للفصل " جنوب توزر"تعرف برخصة 

 المحروقات،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة االستشارية                                    

2012 أكتوبر   25 و 22ها المنعقدة يومي    للمحروقات خالل جلست  

 ،2013 ماي 15وجلستها المنعقدة يوم 

 .وعلى تقرير المدير العام للطاقة

 :قر ر ما يلي 

الفصل األول ـ يمدد بسنة في صلوحية المدة األولى لرخصة                 

 ".جنوب توزر"البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة 

 ماي   12  وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في                 

2014. 


