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مستوى بالسلم الوطني للمهارات للمؤهل اآلتي ذكره والذي تم ص وال تسمية االختصاتصحح، وفقا لبيانات الجدول الموالي،ـ  5الفصل      :2016 أكتوبر 18 القرار المشار إليه أعاله والمؤرخ في بمقتضىتجديد تنظيره 
  الرابع "سام في الملتميديا تقني: "مؤهل التقني السامي   2016/06/23  الثالث "تقني في الملتمديا"  :مؤهل التقني السامي  بصفاقس" في اإلعالميةمكتب الدراسات والتكوين " الخاص التكوينهيكل   للمهاراتني الوطبالسلم   المستوى  للمؤهلالتسمية الجديدة   تاريخ التجديد  للمهاراتبالسلم الوطني   المستوى  الحالية للمؤهلالتسمية   الجهاز التكويني

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 6 الفصل   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 مارس 21  فينستو  . التونسية

عماد الحمامي                       وزير التكوين المهني والتشغيل
   

طابع  يتعلق بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة 2017 مارس 22قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في      أكتوبر 14 المؤرخ في 1959 لسنة 133وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،  .العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتين
 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 15وعلى القانون عدد    منه،8معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل  المتعلق بإصدار مجلة 1993 ماي  17 المؤرخ في 1993لسنة  53 القانون عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المتعلق بإحداث ديوان قومي  للصناعة التقليدية وعلى 1959
 مارس 1 المؤرخ في 2005 لسنة 17وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،2005
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد   علق بالمعادن النفيسة،  المت2005
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015

 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 2122وعلى األمر عدد 
 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 2123وعلى األمر عدد   ،2015 ديسمبر 31 المؤرخ في 2015لسنة  2761مر الحكومي عدد وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة باأل المتعلق بضبط مشموالت وزارة السياحة، كما تم تنقيحه 2005
 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة، كما تم تنقيحه باألمر عدد 2005
 نوفمبر 29 المؤرخ في 2005 لسنة 3078وعلى األمر عدد   ،2010 أفريل 20 المؤرخ في 2010 لسنة 794

 المؤرخ في 2009 لسنة 439المهنية  كما تم إتمامه باألمر عدد التقليدية وتحديد األنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة  المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات 2005
 ماي 2 المؤرخ في 2006 لسنة 1247وعلى األمر عدد   ،2009 فيفري 16

 نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3067وعلى األمر عدد    منه،4وخاصة الفصل  2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3647باألمر عدد  منه كما تم تنقيحه وإتمامه 22 و 20 و 16 و 8 و 5الفصول  المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة 2005 مارس 1المؤرخ في  2005 لسنة 17 القانون عدد  المتعلق بتطبيق أحكام2006
 المؤرخ في 2016 لسنة 1148وعلى األمر الحكومي عدد   الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين، المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات 2006

  ،ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعل2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد األمروعلى   ة،والترتيبيالوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة 2016 أوت 19
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منتجات والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج  المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين 2007أكتوبر  24وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في    :البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ مصحوبا بالوثائق التالية وإيداعه لدى مكتب الضبط المركزي للديوان أو إرساله عن طريق  الموقع اإللكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليديةللصناعات التقليدية الراجعة بالنظر للوالية التي ينتمون إليها أو طبقا ألنموذج معد للغرض من المندوبية الجهوية للديوان الوطني  ـ يتعين على المترشحين للمناظرة سحب مطلب ترشح 4الفصل   .تركيب األحجار الكريمةـ   ـ النقش على المصوغ والفضيات،  ـ صنع الفضيات،  ـ صنع المصوغ والحلي،  : المشار إليه أعاله والمتمثلة في 2005 نوفمبر 29المؤرخ في  2005 لسنة 3078االختصاصات المنصوص عليها باألمر عدد ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وذلك في ل للحرفيين والمؤسسات الحرفية بضبط قواعد مسك سج المتعلق 2006 نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3067عدد ـ متحصال على وصل تسجيل حرفي طبقا لمقتضيات األمر   .ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية  المناظرة، سنة على األقل عند الترشح الجتياز 23ـ بالغا  من العمر   ـ تونسي الجنسية،  : أن يكون  ـ يشترط في المترشح الجتياز المناظرة3الفصل   ـ مكان إجراء االختبارات،  ـ رزنامة تنظيم المناظرة،  ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،  ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،  :ويضبط هذا القرار   .السياحة والصناعات التقليديةرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتين بقرار من وزيرة الع ـ تفتح مناظرة وطنية باالختبارات للحصول على طابع 2الفصل   .المصوغ من الذهب والبالتينمناظرة وطنية قصد الحصول على طابع العرف بالنسبة إلى الفصل األول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات تنظيم   :قررت ما يلي   .الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم
   من بطاقة التعريف الوطنية،مصورة ـ نسخة 1
   ـ نسخة مجردة من وصل تسجيل حرفي،2

دينار بعنوان معلوم ) 100(اعات التقليدية بمبلغ قدره مائة للصن ـ شهادة في إصدار حوالة بريدية لفائدة الديوان الوطني 3   اجتياز المناظرة ال يتم استرجاعه،
  ،)3بطاقة عدد (تسليمه أكثر من ثالثة أشهر  ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ 4
   ـ نسخة مصورة من بطاقة معاق بالنسبة لحاملي إعاقة،5
بة للمترشحين األميين مسلمة  ـ تصريح على الشرف بالنس6   من قبل مأمور عمومي،
  شمسيتان حديثتي العهد،) 2( ـ صورتان 7
، أو ال  أعاله أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات3الفصل  ـ يرفض وجوبا، كل ملف ترشح مخالف ألحكام 5الفصل   .والعنوان الكامل للمترشحظروف حاملة لمعلوم البريد مضمونة الوصول ) 3( ـ عدد 8 شارع االستقالل : الوطني للصناعات التقليدية بعنوانه التالي م بالبلوغ إلى الديوان عن طريق البريد مضمون الوصول مع اإلعالالضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو إرساله الرسمية وذلك بإيداعه مباشرة لمطلب في الغرض لدى مكتب أيام من تاريخ نشرها دون اعتبار أيام العطل واألعياد ) 7( للمترشح االعتراض على هذه القائمة في غضون سبعة ويمكن  .ةالتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديالتقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية لالتحاد التقليدية وبكافة المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات كما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات   .الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليديةبالموقع اإللكتروني  ـ يتم ضبط قائمة أولية في المترشحين ونشرها 6الفصل   .إيداع أو إرسال ملف الترشحالوطني للصناعات التقليدية أو ختم البريد دليال على معرفة تاريخ ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للديوان    أعاله،4يتضمن كل الوثائق المذكورة بالفصل 

هب لجنة وطنية لمناظرة طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذ ـ تشرف على سير المناظرة في مختلف مراحلها 7الفصل   .ويتم دعوة المترشحين الجتياز المناظرة كتابيا  .والصناعات التقليديةالمناظرة المشار إليها أعاله بصفة نهائية من قبل وزيرة السياحة لمخول لهم حق المشاركة في يتم ختم قائمة المترشحين ا  .رسميةتاريخ إيداع ملف االعتراض على القائمة األولية للمترشحين بصفة ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد لتحديد   . الدندان ـ منوبة ـ تونس2011   :والبالتين وتتكون كاآلتي 
  رئيس،: ينوبه  ـ المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو من 1
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  عضو،:  ـ ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية 2
  عضو،:  ـ ممثل عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية 3
  عضو،:  ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني 4
  عضو،) : اإلدارة العامة لألداءات( ـ ممثل عن وزارة المالية 5
  عضو،:  ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي 6
  عضو،:  ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي 7
  :لمتعلقة بإجراء المناظرة وخاصة منها مختلف المراحل ا ـ تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة، اإلشراف على 8الفصل   .صورة التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجحتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي   .وتعهد كتابة اللجنة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية  . فائدة في مشاركته باعتبار خبرتهيرىيمكن لرئيس اللجنة، عند االقتضاء، أن يستدعي كل شخص   .أيام العطل واألعياد الرسميةأيام من التاريخ المحدد لالجتماع األول ودون اعتبار ) 7(سبعة ثانيا بعد استدعاء كل األعضاء من جديد خالل أجل ال يتجاوز وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد اللجنة اجتماعا   .نةعلى األقل بما في ذلك رئيس اللجوال تصح مداوالت اللجنة إال بحضور نصف أعضائها أو معوضيهم . أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة أعمالها) 10(أجل ال يتعدى عشرة كما يتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمناظرة كتابيا في   .التقليديةين لهم بمقرر من قبل وزيرة السياحة والصناعات المعوضويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمناظرة واألعضاء   .عضو:  ـ ممثل عن الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ 8
التطبيقي ( تقييم االختبارات تتولى: لجنة اإلصالح ٭   اإلشراف على سير عملية االختبارات،يعهد لها اقتراح المواضيع وتتولى : لجنة االمتحانات ٭   واإلداري والفني للمناظرة،تتولى اإلشراف على التنظيم اللوجستي : لجنة التنظيم ٭   : ـ تكوين ثالث لجان فرعية فنية 1   ).والنظري
   ـ ضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الفرعية الفنية،2
   ـ تحديد مقرات أو مراكز االمتحانات،3
  والصناعات التقليدية،الثاني من هذا القرار قبل المصادقة عليه من قبل وزيرة السياحة  ـ إعداد مشروع قرار فتح المناظرة المنصوص عليه بالفصل 4
  فيهم كافة الشروط المطلوبة الجتياز المناظرة، ـ ضبط وتحديد القائمة النهائية للمترشحين الذين تتوفر 5
   ـ إعداد رزنامة المناظرة ومواضيع االختبارات،6

  للناجحين، ـ النظر في نتائج المناظرة وإعداد القائمة األولية والنهائية 7
مسجلة في أية  ـ دراسة التقارير الخاصة بحاالت الغش ال8   مرحلة من مراحل المناظرة،
   ـ دراسة االعتراضات على النتائج والبت فيها،9

  :شتمل على االختبارات التالية مادة الذهب والبالتين، وتالمترشح للكفاءات المكتسبة المستوجبة التي تؤهله للتعامل مع  ـ تهدف المناظرة إلى التثبت من مدى تملك 9الفصل   . ـ التأشير واإلعالن على النتائج النهائية10
  .معينكفاءة المترشح من خالل صنع قطعة من الفضة طبق أنموذج ساعات ويهدف إلى تقييم ) 5( ـ اختبار تطبيقي مدته خمس 1
   ـ اختبار العيار2
يهدف أساسا إلى تقييم ) 2( ـ اختبار كتابي مدته ساعتان 3 سة يشتمل على مزج المعادن النفمادة الحساب والتي ت٭   :مدى معرفة المترشح لـ  ة أو عملية  ـ كل تجاوز يتم ضبطه أو كل محاول12الفصل   .أوراق االختبارات إسناد صفر للمترشح أعاله أو عدم إرجاع النماذج المصنعة أو عدم إرجاع 9بالفصل ويترتب على كل غياب يسجل في أحد االختبارات المذكورة   .تسليم أوراق أو نماذج االختبار القاعة دون ترخيص أو مغادرتها نهائيا دون مع الغير والخروج منكما يحجر استعمال أي وسيلة من وسائل االتصال والتحادث   .تقرر لجنة اإلشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلكاالختبارات مسك أي مستند مهما كان نوعه تحت تصرفهم ما لم  ـ يحجر على المترشحين طيلة مدة إجراء 11الفصل   . قبل اللجنة الوطنية للمناظرةتتالءم ونوعية اإلعاقة وحدتها منبالنسبة للمترشحين األميين وكذلك المترشحين الحاملين إلعاقة  ـ يتم اتخاذ إجراءات خصوصية لتنظيم االختبار 10الفصل   .سةيالتشريع الجاري به العمل في قطاع المعادن النف٭   .قصد الحصول على العيارات القانونية   .العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتين للبت فيه نهائياالمناسب ويحال فورا على أنظار اللجنة الوطنية لمناظرة طابع ما من شأنه أن يساعد على اتخاذ القرار ما ينسب إليه وكل مصحوبا بالوثائق والقطع المحجوزة واستجواب المترشح وإثبات يعد في الغرض من قبل لجنة االمتحان يتضمن تقريرا مفصال يترتب عنها إلغاء اختبارات المترشح موضوع الغش بناءا على ملف مرحلة من مراحل إجراء االختبارات، أية غش يتم التفطن إليها في 
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عطائها أرقاما سرية قبل عرضها ة االسم ويتم إيالمترشحين مخف ـ تكون النماذج المنجزة وأوراق اختبارات 13الفصل   .تقترح إجراء تحقيق إداري في الغرضويمكن للجنة الوطنية للمناظرة باإلضافة إلى ما سبق ذكره، أن   .الوطنية للمناظرةلمدة أقصاها خمس دورات وذلك بناءا على اقتراح من اللجنة مقبلة ذات الصلة منع هذا المترشح من المشاركة في المناظرات الكما يمكن لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية اتخاذ قرار في  بالنسبة لالختبار التطبيقي، ويتم إسناد عدد ) 100(والمائة ) 0(المترشحين على لجنة اإلصالح ويتم إسناد عدد مرقم بين الصفر تعرض كافة االختبارات بما في ذلك النماذج المصنوعة من قبل   . على لجنة اإلصالح لنسبة الختبار العيار با) 20(والعشرين ) 0(مرقم بين الصفر  لقائمة من قبل وزيرة السياحة والصناعات ويتم ختم هذه ا  .المرحلة الثانية من المناظرةفي هذا االختبار وإعداد قائمة في المترشحين المؤهلين الجتياز ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لألعداد المتحصل عليها إثر إصالح االختبار التطبيقي، تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة   .واالختبار الكتابي رة تجرى المناظ:  ـ إجراء االختبار وإسناد األعداد 14الفصل   .المناظرة المذكورة أعالهويتم دعوة الناجحين كتابيا الجتياز المرحلة الثانية من   .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةالتقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية لالتحاد وان الوطني للصناعات التقليدية وبكافة المندوبيات الجهوية للديكما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات   بالموقع اإللكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية،يتم اإلعالن عن نتائج االختبار التطبيقي من خالل نشرها   .التقليدية   :على مرحلتين 
) 100(إلى مائة ) 0(أنموذج معين يسند إليه عدد نقاط من صفر اختبار تطبيقي يتمثل في صنع قطعة من الفضة طبق ٭   : ـ المرحلة األولى 1    نقطة،20: ـ مطابقة القطعة للمثال المطلوب    نقطة،30: ـ عملية اللحام    نقطة،30: ـ عملية القص   : ويوزع كاآلتي 

  . نقطة فما فوق في هذا االختبار60الحصول على والجتياز اختبارات المرحلة الثانية يتعين على المترشح   . نقطة20: ة التكملة ـ عملي
اختبار العيار واختبار كتابي يسند لهما :  ـ المرحلة الثانية 2 اإلعاقات ويعفى من إجراء االختبار الكتابي األميين وذوي   . نقطة75المجموع العام على األقل على ويشترط للنجاح في المناظرة أن يتحصل المترشح في   . نقاط4: المعادن النفيسة ـ مدى معرفة المترشح للتشريع الجاري به العمل في قطاع   . نقاط8: ـ عملية الحساب   :تبار كتابي موزع كاآلتي اخ٭  . نقاط8: اختبار العيار ٭   :وموزع كاآلتي ) 20(إلى عشرين ) 0(عدد نقاط من صفر  ب لمن تحصل على أحسن عدد من النقاط تكون األولوية في الترتيوإذا ما تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع العام   .الثاني أعالهوزيرة السياحة والصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل األخذ بعين االعتبار عدد البقاع المحددة بكل دورة بمقتضى قرار نادا إلى المجموع العام المتحصل عليه كما يتم المناظرة استترتيبا تفاضليا حسب الجدارة وضبط قائمة أولية للناجحين في  ـ تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة ترتيب المترشحين 15الفصل    نقطة،68مجموع عام من النقاط ال يقل عن ويشترط للتصريح بنجاحهم في المناظرة الحصول على    من هذا القرار،10الخصوصية حسب الفصل    .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةالتقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية لالتحاد  للديوان الوطني للصناعات التقليدية وبكافة المندوبيات الجهويةكما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات   للصناعات التقليدية،خالل نشرها بالموقع اإللكتروني الرسمي للديوان الوطني المصادقة عليها من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية من بة إلى المصوغ من الذهب والبالتين بعد مناظرة طابع العرف بالنس ـ يتم اإلعالن عن القائمة األولية للناجحين في 16الفصل   .الرجوع إلى الوضعية االجتماعية للمترشحفي القبول ألكبرهم سنا، وفي صورة التساوي فيما سبق ذكره يتم وفي صورة التساوي تكون األولوية . نقاط في االختبار التطبيقي
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أيام من تاريخ نشر القائمة األولية للناجحين ) 7(في غضون سبعة  ـ يمكن للمترشح االعتراض على نتائج االختبارات 17الفصل    :ام العطل واألعياد الرسمية شريطة دون اعتبار أي
  عن طريق البريد السريع،الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو إرساله معلل يتضمن أوجه االعتراض يتم إيداعه مباشرة لدى مكتب  ـ التقدم إلى اللجنة الوطنية المشرفة على المناظرة بمطلب 1
ديوان الوطني للصناعات  ـ إصدار حوالة بريدية لفائدة ال2 خمسين دينارا بعنوان دراسة مطلب ) 50(التقليدية بمبلغ قدره  تخذ اللجنة قرارا إما وت. اعتبار أيام العطل واألعياد الرسميةمن تاريخ تلقيها لمطلب االعتراض ودون ) 7(يتجاوز السبعة أيام تبت اللجنة الوطنية للمناظرة في االعتراضات خالل أجل ال   االعتراض ال يتم استرجاعه،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017  مارس22تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 21الفصل   .إلى المصوغ من الذهب والبالتينالظروف المادية المالئمة لحسن سير مناظرة طابع العرف بالنسبة ديوان الوطني للصناعات التقليدية تأمين  ـ يتولى ال20الفصل   .المناظرة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليديةبالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتين لكل الناجحين في  ـ تسند شهادات في الحصول على طابع العرف 19الفصل   .مراسالت فرديةكما يتم إعالم الناجحين نهائيا في المناظرة كتابيا عن طريق   .هذا القرار من 16عليها بالفصل للمصادقة عليها قبل نشرها وتعليقها بكافة المواقع المنصوص الوطنية للمناظرة على وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منصوص عليه بالفصل السابق، وإحالتها فورا من قبل اللجنة مطالب االعتراض الواردة في اآلجال القانونية وفقا لما هو بالتين بعد دراسة طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب وال ـ يتم ضبط القائمة النهائية للناجحين في مناظرة 18الفصل   .بالبلوغبأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم وفي صورة اتخاذ قرارها بالرفض، يتم إعالم المعني باألمر   .بقبول االعتراض أو رفضه

سلمى اللومي رقيق                   السياحة والصناعات التقليديةوزيرة 

 سبتمبر 15يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في  2017  مارس21ة مؤرخ في يالثقافالشؤون قرار من وزير    
 أوت 23 المؤرخ في 2011 لسنة 81وعلى المرسوم عدد    المتعلق بالتسجيل واإليداع القانوني،2015سبتمبر  22 المؤرخ في 2015 لسنة 37على القانون األساسي عدد و  على الدستور،االطالع بعد   إن وزير الشؤون الثقافية،  .بعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادهاوالمؤسسات التا المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح 2001
 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد   ى العربية والمتوسطية، المتعلق بمركز الموسيق2011
 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 جوان 6 المؤرخ في 2005 لسنة 1707وعلى األمر عدد   ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885وباألمر عدد  2003 أوت 25في  المؤرخ 2003 لسنة 1819باألمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه 1996
 سبتمبر 4 المؤرخ في 2012 لسنة 1959وعلى األمر عدد   التراث، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الثقافة والمحافظة على 2005
اري والمالي وطرق تسيير  المتعلق بضبط التنظيم اإلد2012   :وذلك على النحو التالي  المشار إليه أعاله، 2001 سبتمبر 15وزير الثقافة المؤرخ في  من الفصل األول من قرار 21ل األول ـ تنقح النقطة الفص  :قرر ما يلي  .نقحته أو تممتهالتابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها، وعلى جميع النصوص التي المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات  2001 سبتمبر 15وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في   مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017  مارس21تونس في   .تونسيةال ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   ). جديد21الملحق عدد ( ـ شهادة في اإليداع القانوني لمؤلف موسيقي أو سمعي 21

محمد زين العابدين                 وزير الشؤون الثقافية 




