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 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية، .رئ حالة الطوابتمديديتعلق  2019 جانفي 4 مؤرخ في 2019 لسنة 4أمر رئاسي عدد 
    .2019 جانفي 4تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالرئاسي الذي ينشر  ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 2الفصـل   .2019فيفري  4 إلى غاية 2019 جانفي 6ابتداء من لمدة شهر التونسية  حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية تمددالفصل األول ـ  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئيس    المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2018ديسمبر  5 المؤرخ في 2018 لسنة 129وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 
     محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

 
  ديسمبر25 مؤرخ في 2018 لسنة 1067أمر حكومي عدد   

 المؤرخ في 1993 لسنة 982 يتعلق بإتمام األمر عدد 2018
القة بين اإلدارة العام للع  والمتعلق بضبط اإلطار1993 ماي 3 المتعلق  1906ر  ديسمب15المؤرخ في وعلى األمر   طالع على الدستور،بعد اال    إن رئيس الحكومة،  .والمتعاملين معها لق بتنقيح وإتمام بعض فصول تعالم 2000 جوان 13مؤرخ في ال 2000 لسنة 57التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصوص   والعقودبالمصادقة على مجلة االلتزامات    المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي  9مؤرخ في ال 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد   ،من مجلة االلتزامات والعقود

 المؤرخ في أول جوان 1972 لسنة 40على القانون عدد و
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   ،2011 جانفي 3المؤرخ في  2011 لسنة 2تممته وخاصة القانون األساسي عدد نقحته أو  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972
 عدد وخاصة المرسوم أو تممته وعلى جميع النصوص التي نقحتهوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 58وخاصة القانون عدد بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته رأس مالها  العمومية المحليةالتي تمتلك الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985
 فيفري أولفي المؤرخ  1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   ،2006
ص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصو المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، 1989

 المؤرخ في أول أوت 1994 لسنة 103وعلى القانون عدد   ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36
 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد   النسخ لألصل، المتعلق بتنظيم التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة 1994
كما تم تنقيحه بالقانون  بحفز المبادرة االقتصادية المتعلق 2007  ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد  ،2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71عدد 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر معها  المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين 1993  سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد   ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882 عدد
 سبتمبر 26 المؤرخ في 1994 لسنة 1968وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 ماي 21 المؤرخ في 2007 لسنة 1260لى األمر عدد وع  باإلمضاء، المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف 1994
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107سي عدد وعلى األمر الرئا  ،موافقة ضمنية بضبط الحاالت التي يعتبر سكوت اإلدارة عنها المتعلق 2007
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من  )رابعا (7 المشار إليه أعاله الفصل 1993 ماي 3المؤرخ في  1993 لسنة 982يضاف إلى األمر عدد  ـ الفصل األول  :  اآلتي نصه الحكومييصدر األمر  .لمحكمة اإلداريةوعلى رأي ا وعلى رأي جميع الوزراء،   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد   وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها، مشروع الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز المتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية 2018ماي  11 المؤرخ في 2018 لسنة 417وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   لحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء با2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد  ) مكرر( 11الباب الثالث و باب رابع جديد يشتمل على الفصلين   . المصاحبين لهذا األمر الحكومي2والملحق عدد  1بالملحق عدد  الحكومي من هذا األمر 7المذكورة بالفصل باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل بالنسبة للمصالح تضبط الوثائق المستوجبة للتعريف  ):رابعا (7الفصل   : ، فيما يلي نصهم)ثالثا( 11و

من خالل  ها اإلداريةحسين جودة خدماتت بالعمومعالقة مباشرة  التي لها والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العموميةالراجعة للدولة المصالح يتعين على جميع  ):مكرر (11 الفصل  تحسين جودة الخدمات اإلدارية  الباب الرابع تتعهد بتنفيذها ويتم تضمينها  ضبط جملة من التزامات الجودة المصالح العمومية المعنية المشار  تتولى ):ثالثا (11الفصل   .، تنشر لفائدة العموم"ميثاق المواطن"بوثيقة يطلق عليها اسم  من قبل سلطة اإلشراف أو من قبل  هيكل تقييم يتم تكليفه للغرضتخضع هذه المصالح بصفة دورية لتقييم خارجي من قبل  كما  .المعنيعملية التقييم إلى رئيس الهيكل بميثاق المواطن وضبط األعمال التصحيحية في الغرض ورفع نتائج لمدى تنفيذها لاللتزامات المضمنة  على األقل، القيام بتقييم ذاتيمن هذا األمر الحكومي، مرة كل سنة ) مكرر (11إليها بالفصل  تلغى جميع األحكام الترتيبية المخالفة لهذا األمر  ـ 2الفصل   . رئاسة الحكومة     .2018  ديسمبر25تونس في   .الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةب  بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر،مكلفون، كل فيما يخصه  الدولة ورؤساء الجماعات المحلية الوزراء وكتاب ـ3 الفصل  .الحكومي
 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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لية والمؤسسات العمومية ذات العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحاألساسي  والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود .تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي  المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1996 فيفري 26قرار وزير العدل المؤرخ في  إسقاط دعوى   العدلوزارة  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل     التي تستوجب التعريف باإلمضاءالوثائق: 1الملحق عدد   .مع العموم أو فيما بينهملك بالنسبة للعقود المبرمة ذو معنوية أو أشخاصا طبيعييناألطراف سواء كانو ذواتا العقود المحررة بخط اليد من  الصبغة اإلدارية

 .لمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معهااتطلبها وزارة العدل وباإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي التعريف  المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1996 فيفري 26قرار وزير العدل المؤرخ في 

 .تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي التعريف باإلمضاء أو المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1996 فيفري 26قرار وزير العدل المؤرخ في  .إسناد التقديم للعارضموافقة المجلس العائلي على  .تطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معهاقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي التعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطاب المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1996 فيفري 26قرار وزير العدل المؤرخ في  كيلاالتو

  الوزارةمصالح    
 
 
 
 
 
 

 
 محضر صلح االلتزامات التفويض في صرف راتب التواكيل  زارة الدفاع الوطنيو . التونسيةمجلة الجنسية  - .  أو التخلي عنهاالتصريح الكتساب الجنسية    

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  مصالح الوزارة من المتعاملين معهاتستوجب التعريف باإلمضاء على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة الدفاع الوطني  يتعلق بضبط الحاالت التي 2011 أوت 10الدفاع الوطني مؤرخ في قرار من وزير   وطنيةالستخراج بطاقة تعريف من الولي الشرعي  ترخيص  اخليةوزارة الد اإلدارية
ابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة إدارية مسداة من قبل المصالح الت المتعلق بخدمات 2006 أوت 1 قرار  وزير الداخلية والتنمية المحلية  المؤرخ في -  التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معهاتعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات تستوجب ال يتعلق بضبط الحاالت التي 1995 ديسمبر 16قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  -  .إلشرافها وشروط إسنادها

 بالنظر أو باإلشرافوالمؤسسات الراجعة لها وزارة مصالح ال      
 
 
 
 
 

 الستخراج جواز سفرأو المقدم الشرعي  من أحد الوالدين  ترخيص
  بجوازات السفر ووثائق السفر، المتعلق 1975ي  ما14 المؤرخ في 1975 لسنة 40بتنقيح وإتمام القانون عدد  المتعلق 2015 نوفمبر 23 المؤرخ في 2015 لسنة 46 القانون األساسي عدد -

 . المتعاملين معهاالتي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر منباإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات  تستوجب التعريف بضبط الحاالت التي المتعلق 1995 ديسمبر 16قرار وزير الداخلية المؤرخ في  -
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  قاصرأسندت  له الحضانة لسفر من  أو الولي الشرعي أو  ترخيص من أحد الوالدين   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
 نوفمبر 23مؤرخ في ال 2015 لسنة 46الفصل األول مكرر من القانون األساسي عدد 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 40 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 2015
  السفر ووثائق السفر المتعلق بجوازات 1975

 التقاضيالتنازل عن حق في حاالت 

   بالنظر أو باإلشرافوالمؤسسات الراجعة لها وزارة مصالح ال  
 العقود بأنواعها

 .حقوقالمودعة بالبنوك وغير ذلك من باستخالص أو سحب أرصدته أو العمل بالخارج للقيام    مواطن سبقت له اإلقامة -   المهنية، الشغل والطرقات واألمراض التعويضات الناتجة عن حوادث  ورثة للحصول على -   جثة متوفى عند الضرورة، إجراء تشريح على ورثة لطلب-   التونسيين بالخارج،عند وفاة أحد المواطنين والحصول على مستحقاتهم ورثة للدفاع عن حقوقهم  -   :صادر عندبلوماسية أو قنصلية تونسية الشخصي لرئيس بعثة  غير باالسمتوكيل مفوض   وزارة الشؤون الخارجية .نظر من المتعاملين معهاالتي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالتستوجب التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات  يتعلق بضبط الحاالت التي 1995 ديسمبر 16قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
 تونسي متوفى بالخارجالورثة الستالم تركة مواطن توكيل مفوض صادر عن -
 االلتزامات والتصاريح األخرى سفرهم أو إلبرام بعض العقودقصر من استصدار وثائق ال ترخيص أحد األبوين لتمكين -

    .التي تطلبها وزارة الشؤون الخارجيةتستوجب التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات  يتعلق بضبط الحاالت التي 1998 مارس 19رخ في قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤ

   مصالح الوزارة

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود   المسجديةاالستقالة من الخطة   إدارة اإلطارات المسجدية مسجدية لكل مترشحالااللتزام الخاص بالخطة   وزارة الشؤون الدينية اإلدارية
  2014  ماي24 بتاريخ 11منشور وزير الشؤون الدينية عدد 
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مطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي  أو بتستوجب التعريف باإلمضاء والمتعلق بضبط الحاالت التي 1996  مارس27ون الدينية المؤرخ في قرار وزير الشؤ توكيل للقيام بعملية الهبة  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل  دينيالتزام بالتكفل ببناء معلم   الدينية والمؤسسات الراجعة لها بالنظرتطلبها وزارة الشؤون
  إدارة المعالم الدينية

 أو إنجاز أشغال بمعلم ديني  استقالة من لجنة بناء 

 2008 مارس 4 بتاريخ 5منشور وزير الشؤون الدينية عدد 

    دينيالتزام بالتبرع لفائدة معلم   والقانونيةإدارة الشؤون اإلدارية  
 

 تطلبها وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الراجعة لها بالنظرمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي ب  أوتستوجب التعريف باإلمضاء والمتعلق بضبط الحاالت التي 1996  مارس27ون الدينية المؤرخ في قرار وزير الشؤ

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  األساسيالنظام  والمتعلق بضبط 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112  عدد القانون  االنتداب عقود  والقانونيةإدارة الشؤون اإلدارية      حول التنظيم الخاص باإلرشاد الديني2015 لسنة 8المنشور عدد    مناسك الحجأداءتنازل عن   اإلسالميةإدارة الشعائر والتوعية   بغة اإلداريةالص
  الهياكل المركزية للوزارة  وزارة المالية

 
العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  األساسيالنظام  والمتعلق بضبط 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112  عدد القانون االنتداب عقود   .بالضريبةتوكيل للقيام مقام المطالب  الصبغة اإلدارية

 .المحّلقرابة عائلية مع صاحب تجاري من قبل شخص له توكيل الستغالل محل   .المالية من المتعاملين معها الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في ال قرار وزير المالية -  ، من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية130 و120 و118و 55 و42 و39 الفصول -

لوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على ا بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية    .المالية من المتعاملين معها
  المسجلةاإلعالمية في العقود أو كشف من المنظومة المخصص إلجراء التسجيل أو مضمون من الدفتر    لألصل لعقد مسجلاستخراج نسخة مطابقة توكيل في صورة طلب 

 ، من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية15الفصل  -
 ، من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي92صل الف -
  .تطلبها وزارة المالية من المتعاملين معهاتستوجب التعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي  بضبط الحاالت التي المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -

                        اإلدارة العامة لألداءات                

 .المعامالتاالقتضاء بالمعاليم على رقم على القيمة المضافة وعند نظام توقيف العمل باألداء التجهيزات المقتناة تحت  االلتزام بعدم التفويت في

تعلق بـالحوافز الم 2017 مارس 9 المؤرخ في 2017 لسنة 389 األمر الحكومي عدد -  .المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة بضبط الحاالت التي تستوجب  المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في ال قرار وزير المالية -  .االمتيازات الجبائية بمراجعة منظومة المتعلق 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8 القانون عدد -   .ن االستثمارالمالية لفائدة االستثمارات المنجزة في إطار قانو
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تعلق بضبط الم 2017  أفريل10 المؤرخ في 2017 لسنة 419 األمر الحكومي عدد -  اإلدارة العامة لألداءات    المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل تعلق بمراجعة منظومة الم 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8القانون عدد  من 5 و4 و3نتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول  القائمات التجهيزات وشروط ا  باالمتيازات الجبائيةالطبيعيين في إطار االنتفاع التزامات األشخاص   .االمتيازات الجبائية
  على نظام االمهال في الدفعالتعهد العام عند الحصول   ديواني أو تصديرمخزن ومساحة تسريح المستودع أو استغالل الحصول على نظام التعهدات العامة عند   للمعاليم الديوانية عند التوريد بتطبيق تعريفة جديدة والمتعلق 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 89 لسنة 113عدد  بالقانون ااألحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليه -   مجلة الديوانة-

  مجلة الديوانة

  التواكيل

  )عقد الهبة ـ عقد البيع(األجنبية العقود المتعلقة بالسيارات             العامة للديوانةاإلدارة              
ة التعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزار بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -   مجلة الحقوق العينية-   التسجيلعند تقديمها إلجراء عقارات مرسمة بالسجل العقاري المتضمنة لعمليات عقارية تخص خط اليد المحررة بعقود ال  المالية من المتعاملين معها
خط اليد المحررة بعقود ال  .المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة  بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -  من مجلة الحقوق العينية  378   الفصل-  )ودفع األسهم باالكتتاباتالتصريح (االسم بإجراءات تأسيس الشركات خفية لمتضمنة لتوكيل للقيام ا

والشهادات التي تطلبها وزارة التعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق  بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -  .من المجلة التجارية 69و 54 الفصالن-   .المالية من المتعاملين معها
لدى المحاسبين ) رهن(أو قيم   لتواكيل خاصة بسحب أموال عقود خط اليد المتضمنة   عن طريق عون عموميالقباضة المالية وغير المحررة فالحي عند إيداعها لدى عقود خط اليد المتضمنة لرهن   العموميين

  .المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة حاالت التي تستوجب  بضبط الالمتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -   1935  أفريل11األمر المؤرخ في  من 6  الفصل -

ألصل لعقد نسخة مطابقة لتوكيل في صورة طلب استخراج   مسجل
  .المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة  بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -

 واالستخالص العمومية   للمحاسبة العامة اإلدارة                        
 
 
 
 
 
 
 
   

 .أو إلى عقد البيعبالنظر إلى شهادة التسجيل الذي تعود إليه الملكية المالك األصلي أو الشخص ال يكون طالب هذه الشهادة ي على النقل عندما التعويضتحرير من األداء الوحيد توكيل للحصول على شهادة 

  .المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة ب  بضبط الحاالت التي تستوجالمتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في القرار وزير المالية  -   من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي92الفصل  -
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  وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون االنتداب عقود  مصالح الوزارة   بالصحة أو مزعجةخطرة أو مخلة مؤسسة التصريح بإحالة رخصة   بإجراءات فتح واستغالل المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المتعلق 2006 أكتوبر 9 المؤرخ في 2006 لسنة 2687 من األمر عدد 22الفصل   بالصحة أو مزعجةمؤسسة خطرة أو مخلة تصريح بإيقاف نشاط   صغرى والمتوسطةوزارة الصناعة والمؤسسات ال  ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعاون الدولي واالستثمارطابقة النسخ م اإلشهاد بأوتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب التعريف باإلمضاء الم 1996 جانفي 30قرار من وزير التعاون الدولي واالستثمار الخارجي المؤرخ في    األحرارعقود المتعاونين  الفنيالوكالة التونسية للتعاون  اإلدارية

الخطرة أو المخلة   المتعلق بإجراءات فتح واستغالل المؤسسات2006  أكتوبر9في  المؤرخ 2006 لسنة 2687عدد  من األمر  27 من مجلة الشغل والفصل 302الفصل  ازي أو البخاري الضغط الغاآلالت التي تعمل تحت  مكونات شهادة التثبت من  لهابالصحة أو المزعجة واستغال   ...).المعدن والتوابع (
الصادر في  1956 ديسمبر 14  المؤرخ فيمية األشغال العمووزير من قرار 12الفصل    .أو الذائبة ةيعوخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المم  آالت إنتاجرتيبت

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  األساسيوالمتعلق بضبط النظام  1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانونمن  108الفصل  االنتداب عقود    البنكية النهائيةالضمانات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

      مصالح الوزارة          
 
تعلق بتنظيم الصفقات الم 2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014 لسنة 1039أمر عدد   عقود الصفقات       الشركةأعوانالصندوق االجتماعي لفائدة السكنية الممولة من العقود المتعلقة بالقروض   لتنقيبالشركة التونسية ل  التي زال االنتفاع بهاكل عقود شراء المعدات   )عقار(عقود شراء   )عقار(وعد بيع  كل عقود القرض  العمومية

  مجلة االلتزامات والعقود

  االتونسية طرفا فيهالعابر للبالد ألنبوب الغاز تكون الشركة التونسية التي )  ملكيةإحالةعقود (جميع عقود الشراء والبيع    التونسيةالغاز العابر للبالدالشركة التونسية ألنبوب  التونسيةألنبوب الغاز العابر للبالد الخاصة بالشركة التونسية المتعلقة بحقوق االرتفاق جميع االتفاقيات ومالحقها 

تعلق بضبط الحاالت التي تستوجب الم 1996 فيفري 26مؤرخ في القرار وزير العدل  دات التي تطلبها  بمطابقتها ألصولها على الوثائق والشهااإلشهاد أوالتعريف باإلمضاء     بالنظر من المتعاملين معهاإليهاوزارة العدل والمؤسسات الراجعة 
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الكتائب وعقود بيع العقارات   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل لكهرباء لالشركة التونسية   عقود الكراء ومالحقها   المسندة لرؤساء األقاليمتفويضات حق اإلمضاء   التكميلية   والغاز
  اإلشغال الوقتيعقود اللزمة واتفاقيات 

   والعقود االلتزامات مجلة

تعلق بتنظيم الصفقات الم 2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014 لسنة 1039أمر عدد   للضمان االجتماعيشهادة في الوضعية الجبائية  العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون  االنتدابات  شركة جبل جريصة  العمومية ية ذات الصبغة العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموم األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  المشتركةاإلدارة العامة للمصالح   وزارة التجارة اإلدارية  .المشابهة من طرفي العقدالمصاعد والتجهيزات  لممارسة تجارة االمتيازعقد  اإلدارية
 .ممارسة نشاط تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة المتعلق بالمصادقة على كراس شروط 2001 جويلية 26قرار وزير التجارة المؤرخ في 

  إدارة التجارة الداخلية
 السيارةوكيل تجاري في المعدات مكون لملف عقد الوكالة ال

 .والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادهاخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية  المتعلق بضبط 2005 جوان 18قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 

  وض بالصادراتمركز النه
  للباعثين الشبان المعنية بالنسبة اإلدارةبدون ترخيص مسبق من  طرف ألي الشركة إدارةوكالة  إسنادالمزمع بعثها وبعدم وكامل الوقت في الشركة التصرف بصفة شخصية التزام بتحمل مسؤولية 

 

    .على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية المتعلق بالنظام المنطبق 1994 مارس 7 المؤرخ في 1994 لسنة 42القانون عدد  بإتمام المتعلق 1998 نوفمبر 30 المؤرخ في 1998 لسنة 102  من القانون2الفصل 
 

  لمحلية والبيئةوزارة الشؤون ا
عوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات العام أل األساسيالنظام  والمتعلق بضبط 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112  عدد القانون االنتداب عقود  مصالح الوزارة   العقود بأنواعها   البلديات  رخص البناء ترخيص األجوار في مادة   لم يحرر عند مأمور عمومي توكيل إلبرام عقد زواج ما الصبغة اإلدارية

  .تخالصهابضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في اس والمتعلق 2016 جوان 13  المؤرخ في 2016 لسنة 805 األمر الحكومي عدد -  .التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معهامضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل على الوثائق والشهادات تستوجب التعريف باإل المتعلق بضبط الحاالت التي 1995 ديسمبر 16 ـ قرار وزير الداخلية المؤرخ في   . من مجلة األحوال الشخصية9الفصل  -
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد لقانونا االنتداب عقود  مصالح الوزارة  عقد القرض الجامعي التزام خاص بمنح التداول تعهد بالتضامن الخصوصيةالعنصر التكميلي للمنحة تعهد بالتضامن بتسديد  الجمهورية تراب إلىالتزام بالرجوع  التكميلي للمنحة الخصوصيةالتزام بتسديد العنصر  اإلدارية

  الطالبيةاإلدارة العامة للشؤون 

 بالقرض الجامعيتعهد بالتضامن خاص 

تعلق الم 2009 أكتوبر 2مؤرخ في الم العالي والبحث العلمي رار من وزير التعلي ق- تعلق الم 2010 مارس 16مؤرخ في الوالبحث العلمي  قرار من وزير التعليم العالي -  .التعليم العالي وتالميذ وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة إسنادبضبط شروط وطرق  خصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتالميذ  المنحة الإسنادبضبط مقدار وطرق    .التونسيين الذين يزاولون دراستهم

القروض (التزام الولي   )والمساعدات االجتماعيةالمنح (التزام الولي   دواوين الخدمات الجامعية )الجامعية

تعلق بالمنح الوطنية الم 2009 أكتوبر 19مؤرخ في ال 2009 لسنة 3040أمر عدد    .والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتالميذ التعليم العالي
  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 مصالح الوزارة

  .المؤسسات المعنيةالغير المتخلدة لفائدة  الكمبياالت المتعلقة بديون -  األرض المنتزعةنة للمستحقات فوق المضم الوثيقة الخاصة بالبيانات -   التفويضات والتواكيل-    العقود واالتفاقات -

  .والتى تستوجب التعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولهامعها والشهادات التي تطلبها وزارة الفالحة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين  المتعلق بضبط قائمة الوثائق 1995 أكتوبر 30قرار وزير الفالحة المؤرخ في 

 وحدة صيد بحريترخيص في صنع أو توريد    البحري وتربية األسماكاإلدارة العامة للصيد  
تعلق الم 2002 ديسمبر 19مؤرخ في القرار وزير الفالحة والبيئة والموارد المائية  العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983سمبر  دي12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  مصالح الوزارة   الترابيةالتجهيز واإلسكان والتهيئة  وزارة .حدات الصيد البحريبضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد و    بالنظر وشروط إسنادهااوالمؤسسات الراجعة إليهالمسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات اإلدارية 2003 جانفي 21ؤرخ في بإتمام القرار الم  المتعلق2007 أفريل 17مؤرخ في ال والتهيئة الترابية واإلسكانقرار وزير التجهيز  مطلب تغيير المستغل اإلدارية

  راتتفجمدارة المقاطع والإ
 المقاطع الخاصة باستغالل العقود

 
 

 المقاطع والمتعلق بتنظيم استغالل 1991 ماي 31قرار وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في   المقاطع  المتعلق بتنظيم استغالل 1989ري  فيف22 المؤرخ في 1989 لسنة 20 القانون عدد -
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  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
 مشاريع بعث عقاريوبإطارات كفأة إلنجاز الخبرة في الميدان  باالستعانة بأهل االلتزام  لإلسكان العامة اإلدارة

 بضبط مقاييس ترخيص للباعثين العقاريين والمتعلق 1991 نوفمبر 27جهيز واإلسكان المؤرخ في الفصل الثالث من قرار وزير الت

 شهادة رفع اليد العقود الناقلة للملكية
  والعقود االلتزامات من مجلة 42الفصل 

 عقد كراء مع الخواص الملكية العقاريةالمطالب الموجهة إلدارة 

  اللتزامات والعقود من مجلة ا450الفصل 
 االتفاقيات مع الخواص

  العمرانيوكالة التهذيب والتجديد 
 المحاضر والمعاينات مع الخواص

   من مجلة االلتزامات والعقود581الفصل 
  وزارة الشؤون االجتماعية

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  مصالح الوزارة   بعنوان نفس المشروع من هيكل عمومي آخر الحصول على تمويل موازي للجمعيات في صورة ومي التزام بإرجاع تمويل عم اإلدارية
  وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات والمتعلق بضبط معايير 2013 نوفمبر 18 المؤرخ في 2013 لسنة 5183األمر عدد 

  قسم النهوض االجتماعي
 لأليتامبالنسبة للجراية الوقتية ...) شغل، زواج، وفاة(بالتغييرات التي قد تطرأ  باإلعالممطلب التزام   مراكز التربية المختصة حول برنامج تأهيل 2006 أوت 1 بتاريخ 8الشؤون االجتماعية عدد منشور  وزير   التربية المختصة التزام يتعلق بتأهيل مراكز 

 .لعمومي والخاص واألنظمة الخصوصيةالحياة في القطاعين االقوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد تعلق بتنقيح وإتمام الم 2007 جوان 25مؤرخ في ال 2007 لسنة 43قانون عدد 

 إثر حادث مرورمنحة رأس المال عند الوفاة المتعلقة بالحصول على التعهد المدرج بالبطاقة 

 .الحياة في القطاعين العمومي والخاص واألنظمة الخصوصيةالقوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد تعلق بتنقيح وإتمام الم 2007 جوان 25مؤرخ في ال 2007 لسنة 43قانون عدد ال
 جراية ناتجة عن وفاةتوكيل في صرف مخلفات 

 طرف الغيرتوكيل في صرف جراية من  المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والمتعلق بنظام الجرايات 1985  مارس5 المؤرخ في 1985 لسنة 12القانون عدد 
المتعلق بإسناد قروض  1999 جويلية 15المؤرخ في  1999 لسنة 1544أمر عدد  عقد قرض جامعي .لى قيد الحياة في القطاع العموميالمدنية والعسكرية للتقاعد والباقين ع والمتعلق بنظام الجرايات 1985  مارس5 المؤرخ في 1985 لسنة 12القانون عدد  تعلق بإسناد قروض الم 1999 جويلية 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 1544األمر عدد  عقد قرض سكني جامعية من قبل صناديق الضمان االجتماعي  تعلق بتنقيح األمر  الم2002 سبتمبر 16المؤرخ في  2002 لسنة 2086األمر عدد   سيارةاقتناء عقد قرض ندوقي الضمان االجتماعيجامعية من قبل ص  طرف صناديق الضمان االجتماعي المتعلق بمنح قروض سكنية من 1986 مارس 22 المؤرخ في 1986 لسنة 383عدد 

  والحيطة االجتماعيةالــصندوق الــوطني للتقاعــد 

 االلتزامات والعقودمجلة  عقد تسويغ مسكن
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 التزام تسبقة على األجر الرصيد االجتماعيالقروض السكنية في إطار التقاعد للحصول على التزام بالخصم من جراية  عقود مع مزودين إعداد بحوث ودراساتاتفاقية مع خبراء في إطار  االجتماعيالسكنية في إطار الرصيد إحالة على مرتب القروض  االجتماعيالسكنية في إطار الرصيد وعد بيع عقار القروض  االلتزامات والعقودمجلة  عقد شغل  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

 االجتماعيةمركز البحوث والدراسات                 
 
 
 
 
 إطار الرصيد االجتماعيعلى القروض السكنية في  للحصول عقد قرض رهني   

 جتماعيةالنظام األساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات اال المتعلق بالمصادقة على 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 500األمر عدد 

 )واألمراض المهنيةمادة حوادث الشغل في ( عمرية إلى رأس مال والمنتفع لتحويل جراية محضر اتفاق بين الصندوق  )الشغل واألمراض المهنيةفي مادة حوادث (عمرية    أو بريدي لالنتفاع بجراية   توطين رقم حساب بنكي 

  العمومي واألمراض المهنية في القطاع  حوادث الشغليض عن األضرار الحاصلة بسببللتعو المتعلق بالنظام الخاص 1995 جوان 28 المؤرخ في 1995 لسنة 56عدد قانون 

 سيارات أو قروض شخصيةقرض عقد قرض سكني أو 
تعلق بإسناد قروض من الم 1988 فيفري 26 مؤرخ فيال 1988 لسنة 273األمر عدد  متعلق بضبط النظام  وال1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون عقد العمل  قبل صناديق الضمان االجتماعي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي   طرف الغيرناتجة عن حادث شغل من توكيل في صرف جراية   ناتجة عن حادث شغلتوكيل صرف مخلفات جراية   والعقود مجلة االلتزامات-   العينيةالحقوق مجلة -  أو فسخها    العقود أو االتفاقات إبرام  اإلدارية

   المهنيةواألمراضاألضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل  المتعلق بالتعويض عن 1995 فيفري 21 المؤرخ في 1995 لسنة 28القانون عدد 

  على المرضالصندوق الوطني للتأمين     

  دون وجه حق بجدولة مبالغ تحصل عليها التزام يحمل إمضاء المدين 
  مين على المرضأالت المتعلق بإحداث نظام 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71 القانون عدد -  الضمان االجتماعي  المتعلق بتنظيم أنظمة 1960مبر  ديس14 المؤرخ في 1960 لسنة 30 القانون عدد -
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علق بإحداث نظام  المت2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71 القانون عدد -   والعقود مجلة االلتزامات-  مسدي خدمة صحية متوفيتوكيل في صرف مستحقات   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل   وجراية الطالقصندوق ضمان النفقة التزام المدين بجدولة ديون   المساهمات التزام المدين بجدولة ديون   التأمين على المرض
متعلق بالخدمات ال 2007 ديسمبر 8مؤرخ في القرار من وزير الشؤون االجتماعية    .2010جانفي  4 بالقرار المؤرخ في وإتمامهاإلدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه 

  الجرايةمطلب تعيين وكيل لصرف   بإمضاءات الورثةالجراية يحمل التعريف توكيل لقبض متأخرات 
الفالحي كما تم  الغير ميدانال في بجراية المنتفع وفاة بعد نوالباقي والعجز الشيخوخة جرايات بنظام تعلقالم 1974 أفريل 27 المؤرخ في 1974ة  لسن499األمر عدد    تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

قرض ( بالقباضة الماليةعقد قرض رهني مسجل    )سكني قرض - قرض اقتناء سيارة(طرف المضمون االجتماعي التزام بالتسديد المباشر من   ) قرض سكني- اقتناء سيارة

تعلق بمنح قروض الم 1986 مارس 22 المؤرخ في 1986 لسنة 383 األمر عدد -  االجتماعي الضمان صناديق قبل من قروض بإسناد تعلقالم 1988 فيفري 26 المؤرخ في 1988 لسنة 273 األمر عدد -   سكنية من طرف صناديق الضمان االجتماعي
   ) صالحة للبناء أرضأو   اقتناء مسكن أو قطعةقرض (بالقباضة المالية عقد بيع نهائي مسجل 

تعلق بمنح قروض الم 1986 مارس 22 المؤرخ في 1986 لسنة 383األمر عدد    سكنية من طرف صناديق الضمان االجتماعي
  االجتماعيمن قبل المضمون ممضى عقد قرض جامعي 

   االجتماعيجامعية من قبل صندوقي الضمان  بإسناد قروض المتعلق 1999 جويلية 15المؤرخ في  1999 لسنة 1544األمر عدد 

  للضمــان االجتماعـيالصندوق الوطنــي   

  على وثائق إداريةبموجبه للمفوض الحصول للشخص المعنوي يخول قبل الممثل القانوني تفويض كتابي ممضى من 
 الشؤون الخارجيةقبل إحالتها لمصادقة وزارة ت وسلطات أجنبية لدى إدارالإلشراف التي يستظهر بها المؤسسات الخاضعة والصادرة عن الهياكل المصادقة األولية على الوثائق   وزارة السياحة والصناعات التقليدية      .2011 جوان 11 المؤرخ في 2011 لسنة 54بالمرسوم عدد  كما تم تنقيحه وإتمامه 2011 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41المرسوم عدد 

  إلى إدارات وسلطات أجنبية أو صادرة عنها لألصل والمصادقة على الوثائق اإلدارية الموجهة  بالمطابقةاإلشهادوبالتعريف باإلمضاء  المتعلقة بالخدمات المتعلق 1995 جوان 16 المؤرخ في 33منشور الوزير األول عدد 
  مصالح الوزارة

اعات المحلية والمؤسسات العام ألعوان الدولة والجم األساسيوالمتعلق بضبط النظام  1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانونمن  108الفصل  االنتداب عقود  العمومية ذات الصبغة اإلدارية
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 شهادة في رفع اليد عقد المعاوضة عقد البيع عقد وعد البيع عقد اقتناء  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
  الوكالة العقارية السياحية

 التوضيحي الكتب

  )581 والفصل 459- 449الفصول من ( والعقود االلتزاماتمجلة  -
علق بضبط  المت1996 فيفري 13 قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في -  .)378 - 373الفصول (مجلة الحقوق العينية -   .معهاالوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة السياحة والصناعات التقليدية من المتعاملين  اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على أوالحاالت التي تستوجب التعريف باإلمضاء 

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  األساسيلمتعلق بضبط النظام وا 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانونمن  108الفصل  االنتداب عقود  المشتركةاإلدارة العامة للمصالح   رة الشؤون الثقافيةوزا  احتراف مهن الفنون الدرامية التزام للحصول على بطاقة - العمومية ذات الصبغة اإلدارية
لفنون اإلدارة العامة ل  وسحبهاالمهنية الحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمهاالبطاقة إسناد  بضبط تركيب لجنة المتعلق 1989  مارس15  المؤرخ في1989لسنة  397األمر عدد  الفنون السمعية  والركحية   على رخصة تصويروالتقنيين في إطار الحصول  العقود بين وكيل الشركة -  البصرية

تعلق بضبط الحاالت التي تستوجب الم 1996  أفريل22مؤرخ في القرار وزير الثقافة  بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي اإلشهاد ء أو التعريف باإلمضا   )31م عدد  (دعم الورقتطلبه اإلدارة في إطار ملف المبرم بين الناشر والمؤلف  عقد النشر والتأليف -  االمتعاملين معه وزارة الثقافة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من اتطلبه
  اآلداب إدارة    مجلة االلتزامات والعقود-

  .بها العملللتشاريع والتراتيب الجاري األموال العمومية واحترامه بمعايير حسن التصرف في لالستفادة من التمويل  وثيقة التزام المترشح -

  .خل صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفنيبضبط شروط وطرق تد المتعلق 2013 جويلية 31 المؤرخ في 2013 لسنة 3201 من األمر عدد 5الفصل 

  بمنازل الخواصوالفنون التقليدية المودعة  التاريخية األثريةالقطع  االلتزام بالمحافظة على -  بناء التزام في إطار رخصة -  المعهد الوطني للتراث

  مجلة حماية التراث األثري والتاريخي -

 جوان 23المؤرخ في  2009   لسنة33األدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد  والمتعلق بالملكية 1994 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 36القانون عدد  -  عقد االنخراط  ق المجاورةالمؤلف والحقوالمؤسسة التونسية لحقوق 
ة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها اإلداري والمالي المؤسسة التونسي المتعلق بإحداث 2013 جويلية 1 المؤرخ في 2013 لسنة 2860األمر عدد  -  2009   عقود خدمات الترجمة  ) التحريرـالمراجعة  ـالترجمة (عقود الترجمة   . وطرق تسييرها

  ).581 والفصل 459- 449الفصول من ( مجلة اإللتزامات والعقود -
  ).581 والفصل 459- 449الفصول من ( والعقود االلتزامات مجلة -  لمدة محدودة اتفاقيات إسداء خدمات 

  معهد تونس للترجمة

  ).378 - 373الفصول ( مجلة الحقوق العينية -  عقود الخبراء
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  العقود مع وكاالت األسفار  العقود مع أطباء الشغل  العقود مع المستشارين  الوكالةعقود العمل والتربصات في   المفترض ضياعه في حالة إيجاد الطّلب األصليااللتزام بعدم المطالبة بالخالص   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

  والتنمية الثقافيةوكالة إحياء التراث 

  تجاري بالمواقع والمتاحف وكالة لكراء محلّ –عقد تسويغ 

  والعقودااللتزامات مجلة -
   الحقوق العينية مجلة-

ية ذات الصبغة العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموم األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية باإلشهار  كراء بالمراكنة أومتعاضدين وعملة قدامى، فالحيين، فالحين شبان، والتنمية الفالحية، فنيين شركات اإلحياء : المتسوغينالفالحية لجميع أصناف عقود كراء العقارات الدولية  اإلدارية   الدولة العينية في رأس المالت حاضر إحالة مساهمام  الدينإسقاط الحق وعن توثقة شهائد رفع اليد عن شرط   المعاوضةالعقود التوضيحية لعقود   المعنويةالدولة والشخصيات عقود الهبة المبرمة بين   االنتزاعتسديد غرامات وعقود اإلحالة وعقود أو التكميلية لعقود الشراء   العقود التوضيحية   معاوضةعقود ال  االنتزاعوعقود تسديد غرامات عقود الشراء وعقود اإلحالة   الوقتي  عقود التسويغ واإلشغال   البيعالعقود التكميلية  لعقود   البيع  العقود التوضيحية لعقود   عقود البيع  .الفالحية لعقود كراء العقارات الدولية العقود التوضيحية أو التكميلية   .والمزاد العلني

 مصالح الوزارة 
 

  كتائب التنازل

                             من مجلة الحقوق العينية378الفصل 
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  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

        إدارة الملكية العقارية

العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  المشتركةاإلدارة العامة للمصالح   وزارة النقل  الفصل المذكوربالسجل العقاري على معنى شخصي يخضع لإلشهار أو إنشاء حق ...  أو نقله  أو تعديله أو الحط منه موضوعها إنشاء حق عيني الحقوق العينية والتي  من مجلة 373الفصل العقاري على معنى أحكام خاضعة لإلشهار بالسجل المتضمنة لعمليات عقارية جميع الكتائب الخطية اإلتفاقية  ارسة األشخاص تصريح بمم اإلدارية  .على الطرقات لحساب الغيرالمعنويين لنشاط نقل البضائع تصريح بممارسة األشخاص  .لحساب الغيرنقل البضائع على الطرقات لنشاط والمعنويين الطبيعيين 

  .2017 فيفري 28 وقرار وزير النقل المؤرخ في 2013 جويلية 15النقل المؤرخ في نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العالمات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي مصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل و يضبط لكراس شروط وتصريح مسبق لدى ال المرخص فيه للعربات التي يخضع استغاللها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المتعلق بضبط حد الوزن الجملي 2008 ديسمبر 10قرار وزير النقل المؤرخ في  -
 .للشركاتالقانون األساسي بالنسبة 

 .اراتبمؤسسة كراء السيعقود تشغيل أعوان أكفاء  .مطارات دوليةبالجهات التي يوجد بها عن طريق الكراء أو الملكية للمؤسسة محالت على ذمتها السيارات، عندما ال يكون مؤسسات أخرى لكراء عقود التمثيل المبرمة مع  )والوكاالت أو النياباتوالمستودع  االجتماعيالمقر (عقود كراء المحالت المستعملة   معها المتعاملين من بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت العمومية والمؤسسات النقل وزارة تطلبها التي والشهادات ثائقالو على ألصولها النسخ بمطابقة اإلشهاد أو باإلمضاء التعريف تستوجب الحاالت التي بضبط تعلق الم1997 فيفري 22 المؤرخ فيقرار وزير النقل 

 إلدارة العامة للنقل البريا        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 .للذوات المعنويةمقر الشركة وذلك بالنسبة عقد كراء المحل الذي يأوي 

  الخاص بتعاطي نشاط استغالل مؤسسة لكراء السيارات كراس الشروط  المتعلق بالمصادقة على2002 فيفري 5قرار وزير النقل المؤرخ في 
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  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
 )حيلألشخاص والنقل السيالقيادة عربات النقل العمومي الحصول على بطاقة مهنية عند طلب ( المؤسسةإن لم يكن هو نفسه صاحب إمضاءي الطرفين معرفا بهما، المؤسسة المشغلة يحمل عقد الشغل المبرم مع   البري للنقل العامة اإلدارة 

 المؤرخ في 2010 لسنة 2476لألشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه باألمر عدد إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي  والمتعلق بضبط 2007 ديسمبر 11 المؤرخ في 2007 لسنة 4101األمر عدد 
 سبتمبر 4 المؤرخ في 2012لسنة  1733 وإتمامه باألمر عدد 2010 سبتمبر 28

2012.  
جيل  والمتعلق بتس2000 جانفي 25 من قرار وزير النقل المؤرخ في 37الفصل   نهائيا من الجوالن تصريح في سحب عربة   .2000 جانفي 25 من قرار وزير النقل المتعلق بتسجيل العربات بتاريخ 28الفصل  إحالة ملكية عربة   العربات

  الوكالة الفنية للنقل البري
  للحصول على بطاقة استغاللمدربي تعليم سياقة العربات عقد شغل مبرم مع مكون 

  كراس الشروط المتعلق باستغالل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العرباتتعلق بالمصادقة على الم 2009 أكتوبر 21مؤرخ في ال من قرار  وزير النقل 31الفصل 
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العام ألعوان الدولة والجماعات  ألساسيا والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون االنتداب عقود  المشتركةاإلدارة العامة للمصالح   اب والرياضةوزارة شؤون الشب ضة المتعلق بااللتحاق بالمعاهد ياالمنشور المشترك بين وزير التربية ووزير الشباب والر  الدخول لشعبة الرياضةالتزام األولياء في مناظرة   اإلدارة العامة للرياضة  فنية رياضية المتعلق بإحداث إدارات 1977 جوان 20 المؤرخ في 1977 لسنة 552األمر  عدد   فنيةعقود اإلطارات ال   النخبةياألساسي الخاص برياضي المتعلق بضبط النظام 2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 3290األمر عدد   عقود أهداف الرياضيين اإلدارية لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العام ألعوان ا األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد  القانون االنتداب عقود  الطفولةوزارة المرأة واألسرة و  العليا للرياضة المتعلق  1996 ماي 27المؤرخ في  1996 لسنة 1016 من األمر عدد 5الفصل   .األساسية وتلبية كافة احتياجاتهبحسن معاملة المسن المكفول الكافلة التزام كتابي من العائلة  .بضبط شروط وتراتيب تكفل األسر بالمسنين فاقدي السند المتعلق 1996 ماي 27المؤرخ في  1996 لسنة 1016 من األمر عدد 3الفصل   بقبول كفالة المسن المعنيموافقة كتابية للزوجين  اإلدارية  .بضبط شروط وتراتيب تكفل األسر بالمسنين فاقدي السند

  العيش معهالدى األسرة الكافلة وقبوله  على إيداعه طلب الموافقةالمكفول  إلى والي الجهة حول مطلب كتابي من المسن 
المتعلق  1996 ماي 27المؤرخ في  1996 لسنة 1016الفصل األول من األمر عدد   .بضبط شروط  وتراتيب تكفل األسر بالمسنين فاقدي السند

  لمؤسسة لرعاية المسنين حول مغادرته) أو من السلطة المؤهلةأو عند االقتضاء من ممثله الشرعي (  مطلب كتابي من المسن المعني 
المتعلق  1996 ماي 27المؤرخ في  1996 لسنة 1017 من األمر عدد 5الفصل   .بشروط اإليواء بمؤسسات رعاية المسنين

  مصالح الوزارة  

" مؤسسة خاصة لرعاية المسن"التزام كتابي لباعث مشروع    مؤسسات رعاية المسنين شروط إحداث وتسيير باحترام
 .بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها والمتعلق 1996 سبتمبر 30 المؤرخ في 1996  لسنة1766 من األمر عدد 7الفصل 
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  .االنتدابفي مناظرة بعد اإلعالن عن القبول النهائي وأصحاب المهن الحرة و ذلك  األعوان العموميين انتداب مختلف الشهائد العلمية عند -  مصالح الوزارة  .عند إيداعها بكتابة المحكمة األنظمة األساسية للشركات -  .بالدفعاألذون على العرائض واألوامر ة ومؤيدات القضايا المدنيكل الوثائق المقدمة في   وزارة العدل  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل    اإلشهاد بالمطابقة لألصل التي تستوجب  الوثائق:2الملحق عدد 

  .ملين معهاتطلبها وزارة العدل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاالتعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق و الشهادات التي  المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1996 فيفري 26قرار وزير العدل المؤرخ في 

  في مناظرة االنتداببعد اإلعالن عن القبول النهائي المستوى المتحصل عليه وذلك والمدرسية التي تثبت مختلف الشهادات العلمية   وزارة الداخلية
  عقود الكراء  نظر أو باإلشراف بالوالمؤسسات الراجعة لها مصالح الوزارة 

تعلق بضبط الحاالت التي  الم1995 ديسمبر 16المؤرخ في قرار وزير الداخلية    التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معهالها على الوثائق والشهادات تستوجب التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصو

  وزارة الشؤون الدينية
  2014 ماي 24 بتاريخ 11منشور وزير الشؤون الدينية عدد   لإلمام الخطيبنسخة من الشهادة العلمية  مصالح الوزارة

  القبول النهائي للناجحين للمناظرات الخارجية عند التكوين الخاصة بالمترشحين الشهائد العلمية وشهائد   الماليةوزارة 
  العمومية حول االنتداب في الوظيفة 1998 سبتمبر 7 المؤرخ في 29منشور الوزير األول عدد 

  األجنبية شراء السيارات أوعقود بيع   النشاطالرخص اإلدارية لتعاطي 
  المالية من المتعاملين معهاالتعريف باإلمضاء أو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة  بضبط الحاالت التي تستوجب المتعلق 1997 مارس 29مؤرخ في المالية قرار وزير ال

  قرين التونسي الخاص بالعربة السيارة لفائدة  الجبائي باسم طالب االمتياز أجنبيةالتصريح بتوريد عملة 
  اإلدارة العامة للديوانة

  لوزارة النقلمسلم من المصالح المختصة تغييرات جوهرية على سيارة المبدئي في إدخال الترخيص 

   المتعلق بتسجيل العربات2000 جانفي 25قرار وزير النقل المؤرخ في  -  الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها المتعلق بضبط االمتيازات 1995 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 197 األمر عدد -
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د المتضمنة لرهن نسخ العقو  العموميةاإلدارة العامة للمحاسبة   .1997 مارس 29قرار وزير المالية المؤرخ في  -  .   من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي92الفصل  -  التسجيلنسخ العقود المقدمة إلجراء   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل   يوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدول  التكوين  مدارس إلىلدخول لفي الوظيفة العمومية لالنتداب المشاركة في المناظرات الخارجية  المتعلق بتبسيط إجراءات 1996 سبتمبر 25 المؤرخ في 40منشور الوزير األول عدد   لخارجيةالنهائي في المناظرات االشهادات العلمية عند القبول   الموارد البشريةاإلدارة العامة للتصرف في   1997 مارس 29  قرار وزير المالية المؤرخ في -   1935 أفريل 11 من األمر المؤرخ في 6   الفصل-  .   من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي92 الفصل -  فالحي
  الفنيالوكالة التونسية للتعاون 

  االنتداباإلعالن النهائي في مناظرة وشهادات الخبرة وذلك بعد ية وترجمتها الشهادات العلم
تعلق الم 1996 جانفي 30قرار من وزير التعاون الدولي واالستثمار الخارجي المؤرخ في     من المتعاملين معهاها وزارة التعاون الدولي واالستثمارالوثائق والشهادات التي تطلب اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على أوبضبط الحاالت التي تستوجب التعريف باإلمضاء 

  وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
  المناظرات الخارجيةلألعوان عند القبول النهائي في الشهائد العلمية األصلية   المشتركةاإلدارة العامة للمصالح 

االنتداب بالوظيفة  حول 1998 سبتمبر 7 المؤرخ في 29 عدد األولمنشور الوزير    العمومية
تعلق بتنظيم الصفقات  ي2014 مارس 13 مؤرخ في 2014 لسنة 1039أمر عدد   شهادة في الوضعية الجبائية   المناظرات الخارجيةلألعوان عند القبول النهائي في الشهائد العلمية األصلية   الشركة التونسية للتنقيب  العمومية

  العمومية حول االنتداب بالوظيفة 1998 سبتمبر 7 المؤرخ في 29 عدد األولمنشور الوزير 
  طرفا فيهاالغاز العابر للبالد التونسية تكون الشركة التونسية ألنبوب التي )  الملكيةإحالةعقود (جميع عقود الشراء والبيع   التونسيةالغاز العابر للبالد الشركة التونسية ألنبوب   التونسية ألنبوب الغاز العابر للبالد الخاصة بالشركة التونسية المتعلقة بحقوق االرتفاق مالحقها جميع االتفاقيات و

تعلق بضبط الحاالت التي تستوجب الم 1996 فيفري 26مؤرخ في القرار وزير العدل     بالنظر من المتعاملين معها إليهال والمؤسسات الراجعة وزارة العد بمطابقتها ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها اإلشهاد أوالتعريف باإلمضاء 

 والغازالشركة التونسية للكهرباء 
 ات والعقودمجلة االلتزام  التكميلية الكتائب ،عقود بيع العقارات

  المدرسيةالشهائد العلمية أو الشهادة   لألنشطة البتروليةالمؤسسة التونسية   الشهائد العلمية  شركة جبل جريصة
وان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة العام ألع األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون   وزارة التجارة  اإلدارية

ضبط بتعلق الم 2011 أكتوبر 7مؤرخ في ال 2011 لسنة 2913مر عدد  من األ4الفصل ترخيص ممارسة مهنة عون الشهادة العلمية المكونة لملف   إدارة الحرف والخدمات   .شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون اإلشهار التجاري
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  المصاعد والتجهيزات المشابهة لممارسة تجارة االمتيازنسخة مطابقة لألصل من عقد   .إشهار تجاري  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
  .ممارسة نشاط تجارة المصاعد والتجهيزات المشابهة المتعلق بالمصادقة على كراس شروط 2001جويلية  26قرار وزير التجارة المؤرخ في 

  السيارةوكيل تجاري في المعدات عقد الوكالة المكون لملف 
  السيارةوكيل تجاري في المعدات لألعوان الفنيين المكون لملف شهادات التعليم والتربص   والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادهالتابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح ا المتعلق بضبط 2005 جوان 18قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
  إدارة التجارة الداخلية  والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادهاات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية خدم المتعلق بضبط 2005 جوان 18قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 

  السيارةوكيل تجاري في المعدات للذوات المعنوية المكون لملف القانون األساسي بالنسبة 
  والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادهاخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية  المتعلق بضبط 2005 جوان 18 في قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ

ة للتراب شهادة المغادرة النهائي  شهادة معاينة السيارات  رخصة جوالن السيارة  األحكام القضائية  البطاقة الرمادية  لسيارات المعوقينعقود البيع أو الهبة بالنسبة   والشاحناتعقد التأمين على السيارات   بطاقة إقامة  جواز سفر   التوكيل  التونسي

          إدارة المبادالت الخارجية          
  شهادة بيع بالمزاد العلني

لق بضبط طرق القيام  والمتع1994 أوت 29 المؤرخ في 1994 لسنة 1743أمر عدد    بعمليات التجارة الخارجية

  للكشف عن المخالفاتوملفات مختلفة ضرورية وثائق ومستندات وسجالت   بالمراقبة االقتصاديةمصالح الوزارة المكلفة 
المتعلق  2015 سبتمبر 15المؤرخ في  2015 لسنة 36 من القانون عدد 67الفصل    األسعاربإعادة تنظيم المنافسة و

  )الدولية شركات التجارة إحداث(شهادة تحرير رأس المال 
  )لتجارة الدوليةا شركات إحداث(الشبان شهادة علمية بالنسبة للباعثين   مركز النهوض بالصادرات  المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية المتعلق بالنظام 1994 مارس 7 المؤرخ في 1994 لسنة 42 من القانون عدد 5الفصل 
  .ةالمنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولي المتعلق بالنظام 1994 مارس 7 المؤرخ في 1994 لسنة 42بإتمام القانون عدد  المتعلق 1998 نوفمبر 30 المؤرخ في 1998 لسنة 102  عدد من القانون2الفصل 
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  وزارة الشؤون المحلية والبيئة  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
  البلديات

  مناظرة االنتداباإلعالن عن القبول النهائي في المستوى المتحصل عليه بعد والمدرسية التي تثبت ات العلمية مختلف الشهاد
  النهائي في مناظرة االنتدابوذلك بعد االعالن عن القبول الشهائد العلمية والمدرسية   وزارة التربية  .تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها والمتعلق بضبط 2016 جوان 13  المؤرخ في 2016 لسنة 805األمر الحكومي عدد  -  ،التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من المتعاملين معهاألصل على الوثائق والشهادات تستوجب التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ل المتعلق بضبط الحاالت التي 1995 ديسمبر 16ـ قرار وزير الداخلية المؤرخ في   ، من مجلة األحوال الشخصية9الفصل  -

   المعنيةقبل التصديق عليها من اإلدارة األعداد والدفاتر المدرسية الشهائد المدرسية وبطاقات    الوزارةمصالح

  لتربية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معهاتطلبها وزارة االتعريف باإلمضاء أو االشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي  المتعلق بضبط الحاالت التي تستوجب 1995 ديسمبر 16قرار وزير التربية المؤرخ في 

  مؤسسات الخدمات الجامعية متعاقدين مع الثقافيين الالشهادات العلمية للمنشطين   الطالبية العامة للشؤون اإلدارة  )العلمية للمنشطنسخة من الشهادة (الجامعية والبحث ومؤسسات الخدمات ومؤسسات التعليم العالي لمنشطين والرياضي بين ااتفاقيات التنشيط الثقافي   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  .والبحث العلميوالبحث العلمي ومؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي المنشطين الثقافيين والرياضيين المتعاقدين بصفة عرضية مع مؤسسات التعليم العالي  بضبط شروط انتداب المتعلق 1990 ديسمبر 17 بتاريخ 1990 لسنة 2104األمر عدد 

  اآلبار المائيةنية لمقاوالت حفر بطاقة مهموازنة آخر سنة للحصول على   المائيةارة العامة للموارد اإلد  حفر اآلبار المائيةعلى بطاقة مهنية لمقاوالت للسنتين األخيرتين للحصول حسابات االستغالل بالنسبة   وزارة الفالحة والموارد المائية و الصيد البحري  العمومية والمتعلق بتنظيم الصفقات 2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039األمر عدد   للمشارك في صفقة عمومية الشهادة في الوضعية الجبائية   المشتركةاإلدارة العامة للمصالح 

  .تعاطي نشاط حفر اآلبار المائية المتعلق بضبط شروط 1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 2082األمر عدد 

 الفالحيوكالة اإلرشاد والتكوين 
  .خصوصيةالتي تستوجب توفر مؤهالت شهادة مهارة في االختصاصات شهادة مدرسية للحصول على 

 .على شهادة المهارة والمتعلق بشروط الحصول 2009 فيفري 26قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 
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تعلق بالقانون التوجيهي الم 2008 فيفري 11مؤرخ في ال 2008 لسنة 10القانون عدد   المؤهل التقني الساميشهادة البكالوريا للحصول على   .الدراسات وختم التكوين بالمؤسسات التكوينية التابعة لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحيمتعلق بضبط شروط الترسيم ونظام ال 1998 جويلية 20 المؤرخ في 1531األمر عدد    التقني المهني      المؤه لشهادة مدرسية للحصول على   .األحياء المائيةالدراسات وختم التكوين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الصيد البحري و تربية متعلق بضبط شروط الترسيم ونظام ال 1996 سبتمبر 9 المؤرخ في 1557األمر عدد   شهادة الكفاءة المهنيةشهادة مدرسية للحصول على   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل لتكوين وكالة اإلرشاد وا  .للتكوين المهني   الوالدينبمستغلة في تصرف أحد النسبة البن فالح يعمل بوبالنسبة للمستغل الفالحي على شهادة الكفاءة المهنية الوثائق المستوجبة للحصول   الفالحي

 نوفمبر 1  بتاريخ1260مقرر وزيري الفالحة والموارد المائية والتربية  والتكوين عدد 
2004.  

  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
  وأصحاب األعمال الحرةبالنسبة لألجراء الخواص التصريح الموحد بالمداخيل    العامة لإلسكاناإلدارة

   القروض والمنحإسنادبضبط شروط  المتعلق 2007 مارس 12 المؤرخ في 2007 لسنة 537 من األمر عدد 15الفصل 
المتعلق بتنظيم استغالل  1991 ماي 31 قرار وزير االقتصاد والمالية المؤرخ في -  المقاطع المتعلق بتنظيم استغالل 1989ري ف في22 المؤرخ في 1989 لسنة 20 القانون عدد -  العقود  لمقاطع والمتفجرات اإدارة   المقاطع

العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات  األساسي والمتعلق بضبط النظام 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112  عدد القانون  الشهائد العلمية    اإلداريةإدارة الشؤون   شهادة رفع اليد العقود الناقلة للملكية  ة اإلداريةالصبغ
  من مجلة االلتزامات والعقود442الفصل 

 عقد كراء مع الخواص الملكية العقاريةالمطالب الموجهة إلدارة 

  من مجلة االلتزامات والعقود450الفصل 

  االتفاقيات مع الخواص
  العمراني  وكالة التهذيب والتجديد 

  الخواصالمحاضر والمعاينات مع 
  من مجلة االلتزامات والعقود581الفصل 

    وزارة الصحة
        مصالح الوزارة 

   األسنان وأطباءاألطباء و محل خاص من قبل خاصة أخاصة أو عيادة طب أسنان رخصة استغالل عيادة طبية  للحصول على العلمية أجنبيةمعادلة إذا كانت الشهادة الشهادة العلمية أو شهادة 

علق بممارسة مهنتي  المت1991 مارس 13 المؤرخ في 1991 لسنة 21 القانون عدد -  .1996جويلية   29 المؤرخ في 1996 لسنة 75الحرة للمهن شبه الطبية كما تم تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بشروط الممارسة 1992 أوت 3 المؤرخ في 1992 لسنة 74ـ القانون عدد   المؤرخ في 2018 لسنة 43الطب وطب األسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون عدد 
  .2018 جويلية 11
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  خاصة خاصة أو عيادة طب أسنان رخصة استغالل عيادة طبية  للحصول على المتخصصينلألطباء وأطباء األسنان شهادة االختصاص بالنسبة   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

وجميع  مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها بخدمات إدارية المتعلق 2004 أكتوبر 20مؤرخ في المية ـ قرار وزير الصحة العمو   .2015 ديسمبر 31القرار المؤرخ في خاصة والنصوص التي نقحته أو تممته 

االختصاصات الشبه  شهادة   خاص لممارسة مهنة شبه طبية رخصة استغالل محل على  للحصول بيةكانت الشهادة أجنأو شهادة معادلة إذا الطبية 
  

  الطبيةاستغالل مخبر خاص للتحاليل األجنبية للحصول على رخصة للشهادات المعادلة بالنسبة الشهادات العلمية أو الشهادة 
أو نقلها " ب"أو " أ"صنف صيدلية بيع  بالتفصيل من للحصول على رخصة إحداث ة أجنبية معادلة لها أو شهادالتونسية في الصيدلة الشهادة   .2015 ديسمبر 30النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنـادها وعلى جميع       ّ                  المتعل ق بخدمات إداري ة 2004 أكتوبر                                 20     ـ قرار وزير الصحة العمومية المؤر خ في   .الطبية المتعلق بمخابر التحاليل 2002 جوان 11 المؤرخ في 2002 لسنة 54ـ القانون عدد    أو إحالتها 

 مصالح الوزارة                      
 
 
 
 
 
 
  بصيدليات البيع بالتفصيلممارسة  خطة صيدلي مساعد للحصول على ترخيص في الشهادة التونسية في الصيدلة    

  .2015 ديسمبر 30تممته وخاصة القرار المؤرخ في  لنصوص التي نقحته أوامسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنـادها وعلى جميع       ّ                  المتعل ق بخدمات إداري ة 2004 أكتوبر                                 20     ـ قرار وزير الصحة العمومية المؤر خ في 

الحصول على (حجة وفاة   ون االجتماعيةؤوزارة الش   )الحصول على جراية(أجنبية شهادة ترسيم مسلمة من دولة   )الحصول على جراية(جامعية ة في عدم االنتفاع بمنحة شهاد  )الحصول على جراية(شهادة تسجيل جامعية   )الحصول على جراية(شهادة حضور مدرسية   )جراية

  .المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والمتعلق بنظام الجرايات 1985  مارس5مؤرخ في ال 1985 لسنة 12القانون عدد -

تعلق بإسناد قروض الم 1999 جويلية 15مؤرخ في ال 1999 لسنة 1544األمر عدد -  )الحصول على قرض جامعي(شهادة تسجيل جامعية    عيجامعية من قبل صندوقي الضمان االجتما

 والحيطة االجتماعيةالصندوق الوطني للتقاعد 
 
 
   

  )للعمل في نظام التعاون الفنيالموضوعين في حالة إلحاق اجتماعية لألعوان العموميين تغطية (عقد عمل بالخارج 
  االجتماعية لألعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نظام التعاون الفنيتعلق بالتغطية الم 2007 جويلية 23مؤرخ في ال 2007 لسنة 1879األمر عدد -
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  للصناعات التقليديةوالتشغيل أو  الديوان الوطني المكلفة بالتكوين المهني مهنية مسلمة من الوزارة التقليدية أو شهادة كفاءة الديوان الوطني للصناعات   بطاقة مهنية مسلمة من   النشاطالترخيص المسبق لممارسة   البحري وتربية األسماكمسلمة من رئيس دائرة الصيد البطاقة المهنية لصياد بحري   للبحرية التجاريةالمصلحة الجهوية أو المحلية لميناء االنتماء أو من طرف مسلمة من السلطة البحرية شهادة ضبط سعة المركب   مراكب الصيد البحرياإلذن باإلبحار بالنسبة لمجهزي   بالسجل التجاريفالحية وغير خاضعة للترسيم بالنسبة للمتعاطين ألنشطة غير المصالح اإلدارية المختصة ن الكفاءة المهنية صادرة عمباشرة المهنة أو شهادة أو البطاقة المهنية أو شهادة أو شهادة مباشرة النشاط أو رخصة تعاطي النشاط بطاقة التعريف الجبائية   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

متعلق بالخدمات ال 2007 ديسمبر 8مؤرخ في القرار من وزير الشؤون االجتماعية   جانفي 4 بالقرار المؤرخ في وإتمامهاإلدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه 
  ) انخراط العملة غير األجراء–االنخراط وحسابات المؤجرين  ( 2010

جراية التقاعد (بتفقدية الشغل ر لجنة مراقبة الطرد محض   )اقتصادية الطرد ألسباب بالمبكر بسب
خوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الغير يبنظام جرايات الش المتعلق 1974 أفريل 27 المؤرخ في 1974 لسنة 499 عدد األمر مكرر من 15الفصل   2007 أوت 21 المؤرخ في 2007 لسنة 2148 كما تم تنقيحه باألمر  عدد الفالحي

                                للضمــان االجتماعيالصندوق الوطنــي                                       

  )النفقة وجراية الطالق تدخل صندوق ضمان - جامعي قرض –المضمون االجتماعي جرايات الباقين بعد وفاة  – المنح العائلية -الطلبةتسجيل أو تمديد تسجيل المؤسسة الجامعية في حاالت بشهادة في الغرض مسلمة من                        سحب الترسيم ألسباب صحي ة قة في صورة               تعو ض هذه الوثي(  . الجاريةالطالب بعنوان السنة الجامعية شهادة الترسيم أو بطاقة 

متعلق بالخدمات ال 2007 ديسمبر 8مؤرخ في ال قرار من وزير الشؤون االجتماعية                   2010 جانفي 4االجتماعية المؤرخ في  بقرار وزير الشؤون وإتمامهاإلدارية المسداة عبر منظومة سيكاد كما تم تنقيحه 
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تسجيل (بتكوين المتربص مسلمة من المؤسسة القائمة منحة التربص أو شهادة إسناد  عقد التربص أو مقرر  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل رأس المال ( سنة 16عمره المصاب بإعاقة والذي يتجاوز للطفل  بطاقة معاق بالنسبة  )النهوض بتشغيل الشبانمساهمات األعراف في إطار اإلعفاء من (عقد الشغل   )الصندوق الخاص للدولةالمساهمة الموظفة لفائدة اإلعفاء من . (للتصديرالمؤسسة موجهة كليا باالستثمار تنص على أن ة إيداع التصريح شهاد التقليديـة والمهــــن الصغـرىالنهـــــوض بالصناعــــات بمساهمة األعراف في إطــــار تكفل الدولة . (مؤسسة بنكيةالصغرى مسلم من طرف بالصناعات التقليدية والمهن الصندوق الوطني للنهوض قرض استثمار على موارد قرض استثمار أو من عقد لموافقة المبدئية على إسناد ا )للطلبةبنظام الضمان االجتماعي الشهادات  تسجيل حاملي(التكوين أو قرار المعادلة التعليم العالي أو شهادة ختم شهادة  شهادة النجاح أو  )بتشغيل الشباناألعراف في إطار النهوض   اإلعفاء من مساهمات- للطلبة بنظام الضمان االجتماعي تمديد تسجيل المتربصين  أو   )اجتماعي منتفع بجرايةالباقين بعد وفاة مضمون ير منتفع بجراية، جراية غبعد وفاة مضمون اجتماعي جراية الباقين (حكــم الطالق  )قرض جــــامعي                          بجراية، قرض القتناء سي ارة، وفاة مضمون اجتماعي منتفع بجراية، جراية الباقين بعد مضمون اجتماعي غير منتفع جراية الباقين بعد وفاة رأس المال عند الوفاة، (سنة  16عضال والذي يفوق سنه جز أو داء أو المصاب بعبالنسبة لالبن المعاق بعنوان آخر سنة جبائية التصريـــح الوحيد بالدخــل   )                    سي ارة، قرض جــــامعيمنتفع بجراية، قرض القتناء اجتماعي  بعد وفاة مضمونمنتفع بجراية، جراية الباقين وفاة مضمون اجتماعي غير الباقين بعد  عند الوفاة، جراية

  للضمــان االجتماعيالصندوق الوطنــي         

  )بناء مسكنقرض سكني إلتمام تمويل (رخصة بناء نافذة المفعول 
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لق بتنظيم أنظمة  المتع1960 سبتمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30القانون عدد   )الحصول على جراية(شهادة حضور مدرسية   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل ظيم أنظمة  المتعلق بتن1960 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30القانون عدد   )الحصول على جراية(شهادة تسجيل جامعية  على المرضالصندوق الوطني للتأمين   حوادث الشغل واألمراض المهنيةباألضرار  الحاصلة بسب المتعلق بالتعويض على 1995ري ف في21 المؤرخ في 1995 لسنة 28القانون عدد   الضمان االجتماعي    )االجتماعيالسكنية في إطار الرصيد القروض (عقد ملكية عقار   مع خبراء التفاقيات - النهائي لالنتدابات  القبول شهادة علمية عند  على المرض المتعلق بإحداث نظام التأمين 2004 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71القانون عدد    االجتماعي الضمان
  االجتماعيةمركز البحوث والدراسات 

  )في إطار الرصيد االجتماعيالقروض السكنية (رخص بناء 

  النظام األساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات االجتماعية المتعلق بالمصادقة على 2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 500األمر عدد 

 لعمل المستقلواالوكالة الوطنية للتشغيل   شهادة الوضعية الجبائية  وزارة التكوين المهني والتشغيل
  االجتماعيالصندوق الوطني للضمان شهادة في االنخراط في 

  العمومية المتعلق بتنظيم الصفقات 2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 
  المستمر والترقية المهنيةالمركز الوطني للتكوين 

  المهني شهادات ومؤهالت التكوين   الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنيةالترسيم والمشاركة في المناظرات لاللتحاق بمختلف مراحل التكوين التي ينظمها المركز المتعلق بضبط معاليم  1996 مارس 25المؤرخ في  1996 لسنة 503ر عدد األم  للمرسميننسخ من الشهائد العلمية 
  الشهادة المدرسية  مصالح الوزارة

  وزارة السياحة والصناعات التقليدية  الوطني للمهارات والمتعلق بضبط السلم 2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 2193  عدد األمر-  والمستمر األساسي الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني والمتعلق بضبط سلم 1994 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397 األمر عدد -   2011 أوت 8 مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في األجنبيةشهادات التكوين المهني  المتعلق بضبط شروط معادلة 2010 سبتمبر 27المؤرخ في  قرار وزير التكوين المهني -
  المشتركةاإلدارة العامة للمصالح 

  التقاعدأو المزمع انتدابهم عن طريق   تداب الخارجيمناظرات االنالمصرح بقبولهم نهائيا في الشهائد العلمية للمترشحين 
  المشاركة في المناظرات الخارجية لالنتداب في الوظيفة  العمومية المتعلق  بتبسيط إجراءات 1996 سبتمبر 25 الصادر في 40 عدد األولمنشور الوزير 
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  العقود بما في ذلك التسويغ  التواكيل  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
  التعاقدأو المزمع انتدابهم عن طريق   مناظرات االنتداب الخارجيصرح بقبولهم نهائيا في المالشهائد العلمية للمترشحين   الوكالة العقارية السياحية

  الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة السياحة والصناعات التقليدية من المتعاملين معهاالحاالت التي تستوجب التعريف باإلمضاء أو اإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها على  المتعلق بضبط 1996 فيفري 13ة المؤرخ في قرار وزير السياحة والصناعات التقليدي

تعلق بضبط الحاالت التي تستوجب الم 1996 أفريل 22مؤرخ في ال قرار وزير الثقافة -  أو ملتقياتشهادات متابعة دورات تكوينية   وزارة الشؤون الثقافية   2016  جانفي11قرار وزير الثقافة المؤرخ في  -  .معهاالثقافة والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين  وزارة اأو بمطابقة النسخ ألصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبهالتعريف باإلمضاء 
وادي الثقافية بدور لتنشيط النالتكوين الخاصة بالمترشحين الشهائد العلمية وشهائد   الشؤون اإلدارية   الثقافة

في التفويت عقد كراء الراغب   وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية          المنطبقالخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير تعلق بضبط شروط التعاقد الم 2017 أوت 17مؤرخ في ال 2017 لسنة 986أمر عدد  للدولة من  بالنسبة لعقار رجع   أمالك األجانب
  1992 مارس 7قرار وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 

  الشروطالتنصيص عليها بكراس والمالية للعارض وكل وثيقة تم باقي الوثائق اإلدارية والفنية   السجل التجاري  شهادة في الوضعية الجبائية  شهادة الباتيندة

تعلق بتنظيم الصفقات الم 2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014 لسنة 1039أمر عدد    العمومية
  مصالح الوزارة

  في الوظيفة العموميةمناظرات الخارجية لالنتداب الالقبول النهائي للمشاركين في 
بالوظيفة  حول االنتداب 1998 سبتمبر 7 المؤرخ في 29 منشور الوزير األول عدد -  إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية لالنتداب في الوظيفة العمومية     والمتعلق بتبسيط 1996 سبتمبر 25 الصادر بتاريخ 40 منشور الوزير األول عدد -   العمومية
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  .سسةإدارة المؤأو اإلطار المشغل في مستوى المؤسسة أو ممثلها القانوني وذلك بالنسبة لصاحب التعليمي أو الخبرة المشترطة، عليه تثبت توفر المستوى الشهادة أو الديبلوم المتحصل   .بمؤسسة كراء السياراتعقود تشغيل أعوان أكفاء   .مطارات دوليةبالجهات التي يوجد بها لملكية عن طريق الكراء أو اللمؤسسة محالت على ذمتها السيارات، عندما ال يكون مؤسسات أخرى لكراء عقود التمثيل المبرمة مع   )أو النياباتاالجتماعي والمستودع والوكاالت المقر (المحالت المستعملة شهادات الملكية أو عقود كراء   وزارة النقل  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل

  معها المتعاملين من بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت العمومية والمؤسسات النقل وزارة تطلبها التي والشهادات الوثائق على ألصولها النسخ بمطابقة اإلشهاد أو باإلمضاء التعريف تستوجب الحاالت التي بضبط تعلق الم1997 فيفري 22 المؤرخ فيقرار وزير النقل 

الديوان (والصناعات التقليدية موافقة وزارة السياحة والترفيه    .فيها هذه الوزارةالمناطق البلدية والتي تتصرف بالطرقات الواقعة خارج تقتضي مرور هذه العربات وذلك في الحاالت الخاصة التي ،  والتهيئة الترابيةواإلسكانالمختصة بوزارة التجهيز ئي للمصالح الترخيص االستثنا  .لهذه العرباتاستغاللها والمسلك المحدد على عدد العربات المزمع بالبلدية أو البلديات المعنية موافقة المصالح المختصة   .مشروع تنشيط سياحيعلى بعث ) الوطني للسياحة

  اإلدارة العامة للنقل البري

  .ت المعنويةوذلك بالنسبة للذواالمحل الذي يأوي مقر الشركة شهادات الملكية أو عقد كراء 

  معها المتعاملين من بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت العمومية والمؤسسات النقل وزارة تطلبها التي والشهادات الوثائق ىعل ألصولها النسخ بمطابقة اإلشهاد أو باإلمضاء التعريف تستوجب الحاالت التي بضبط تعلق الم1997 فيفري 22 المؤرخ في قرار وزير النقل -  الخاص بتعاطي نشاط استغالل قطار سياحي  المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2002ري ف في5 قرار وزير النقل المؤرخ في -  لتنشيط السياحي،االخاص بتعاطي نشاط استغالل عربات ثالث عجالت مهيأة لنقل األشخاص في نطاق  المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2002 فيفري 5 المؤرخ في قرار وزير النقل -
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 ةنتعاطي المهالمدة القصوى لصلوحية إجازة  للترفيع في الرسكلةشهادة في   .لمكونين في مجال سياقة العرباتسياقة العربات وتكوين اتعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين في مجال تعلق بضبط شروط الم 2016 نوفمبر 14مؤرخ في ال من قرار وزير النقل 35الفصل  إجازة تعاطي المهنةشهادة في الرسكلة لتجديد   المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
الحصول على (عقد شغل   . العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العرباتسياقةتعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين في مجال تعلق بضبط شروط الم 2016 نوفمبر 14مؤرخ في ال من قرار وزير النقل 35الفصل   )بطاقة استغالل
تعلق باستغالل مؤسسات الم 2016 أوت 12مؤرخ في ال من قرار وزير النقل 30الفصل  معادلة شهادة الكفاءة (العلمي الوثيقة التي تثبت المستوى   سياقة العربات وتكوين المكونينتعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين في مجال  المتعلق بضبط شروط 2016 نوفمبر 14 من قرار وزير النقل المؤرخ في 46الفصل   )المهنية الكفاءة معادلة شهادة(معادلة بطاقة إقامة أو وثيقة أخرى   .التكوين في مجال سياقة العربات والسالمة المرورية   في مجال سياقة العربات  سياقة العربات وتكوين المكونين الطرقات والتكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الكفاءة المهنية للتكوين في مجال امتحانات الحصول على شهادات للترشح لمختلف التعليمي الشهادة التي تثبت المستوى  )لمهنيةا

  .في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العرباتشروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين تعلق بضبط الم 2016 نوفمبر 14 من قرار وزير النقل المؤرخ في 17 و11 و5ل والفص

ول الحص (شهادة في الرسكلة   تونسيةالاألخرى في مجال سياقة العربات أجنبية خاصة بقطاع التكوين دلة شهادة شهادة في إطار معا  .في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العرباتشروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين تعلق بضبط الم 2016 نوفمبر 14مؤرخ في ال من قرار وزير النقل 35 و32 ينالفصل  )ةعلى إجازة ممارسة المهن
  .نين في مجال سياقة العرباتفي مجال سياقة العربات وتكوين المكوشروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة على الطرقات والتكوين تعلق بضبط الم 2016 نوفمبر 14النقل المؤرخ في وزير  من قرار 46أحكام الفصل 

  جال سياقة العربات ممركز مختص في التكوين في عربة بالنسبة لنشاط استغالل للحصول على بطاقة استغالل باستثناء العربة األولى وذلك العربات بالنسبة إلى كل عربة مكونين في مجال سياقة عقد شغل مبرم مع مكون   .الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات تعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجوالن والسالمة علىالم 2016 نوفمبر 14مؤرخ في الوزير النقل  من قرار 27 و23 و20 و17 و14 و8 و5الفصول   والتطبيقية سارية المفعول الكتابية أو المواد الشفاهية شهادة ختم تكوين في المواد 

  المتعلق باستغالل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العرباتتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الم 2009 أكتوبر 21قرار وزير النقل المؤرخ في 

 الوكالة الفنية للنقل البري

  لألشخاص والنقل السياحي لقيادة عربات النقل العمومي الحصول على بطاقة مهنية سسة وذلك عند طلب المؤإن لم يكن هو نفسه صاحب إمضاءي الطرفين معرفا بهما المؤسسة المشغلة يحمل عقد الشغل المبرم مع 

  المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية   2007 ديسمبر 11 المؤرخ في 2007 لسنة 4101 من األمر عدد 5أحكام الفصل 
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  وزارة شؤون الشباب والرياضة  المرجع القانوني  الوثيقة  الهيكل
  المشتركةرة العامة للمصالح اإلدا

  أو الترقية عند القبول النهائيالداخلية والخارجية لالنتداب للمشاركة في المناظرات الشهائد العلمية المخولة 
  تنظيمهاقرارات فتح المناظرات من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة وقرارات ضبط كيفية 

سبة شهادة البكالوريا بالن  اإلدارة العامة للرياضة   والتربية البدنية بقصر السعيدبالمعهد األعلى للرياضة  النخبة ياللتحاق رياضي
  المزاولين لدراسات بمؤسسات التعليم العالي النخبة ي المتعلق برياضي1996 أوت 26 المؤرخ في 1996 لسنة 1460األمر عدد 

  لرعاية المسن شخصا معنويامشروع المؤسسة الخاصة النظام األساسي إذا كان باعث وع أو مشر األساسي النظام  وزارة المرأة واألسرة والطفولة
المتعلق  1996 سبتمبر 30المؤرخ في  1996 لسنة 1766 من األمر عدد 7الفصل    بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها

المتعلق  1996 سبتمبر  30المؤرخ في  1996 لسنة 1766 من األمر عدد 9الفصل   وثائق التأمين   مصالح الوزارة  .بضبط شروط إحداث المؤسسات الخاصة لرعاية المسنين وطرق سيرها
  لالنتداب في الوظيفة العموميةالنهائي في المناظرات الخارجية الشهائد العلمية عند القبول 

  موميةالع حول االنتداب بالوظيفة 1998 سبتمبر 7 المؤرخ في 29 عدد األولمنشور الوزير 




