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لشباب والرياضة مؤرخ في قرار من وزيرة شؤون ابمقتضى 
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019جانفي  11الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تاريخ  السيد عدنان العيوني، متصرف مستشار بوزارة شؤون سمي  .2019  فيفري26
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019 جانفي 11من تاريخ بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء متصرف مستشار سميت السيدة سهيلة البلومي صويلح،   .2019  فيفري26
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019جانفي  11يخ الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تار  شؤون متصرف مستشار بوزارة، هيثم بوزيان السيدسمي  .2019  فيفري26
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019جانفي  11الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تاريخ   شؤونسميت السيدة سنية التركي، متصرف مستشار بوزارة  .2019  فيفري26
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019جانفي  11الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تاريخ سميت السيدة عفاف لحمر، متصرف مستشار بوزارة شؤون   .2019 فيفري 26
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في بمقتضى     .2019جانفي  11رياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تاريخ الشباب والسميت السيدة رفقة الدرشام، متصرف مستشار بوزارة شؤون   .2019  فيفري26
شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من تاريخ سمي السيد توفيق الطرهوني، متصرف مستشار بوزارة   .2019  فيفري26
  .2019 جانفي 11

 أكتوبر 14 المؤرخ في 1959  لسنة133وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير السياحة والصناعات التقليدية،  .العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتين بفتح مناظرة وطنية للحصول على طابع يتعلق 2019 فيفري 18 السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في قرار من وزير   
 فيفري 16 المؤرخ في 2005لسنة  15وعلى القانون عدد    منه،8معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل  المتعلق بإصدار مجلة 1993 ماي  17 المؤرخ في 1993لسنة  53جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد للصناعة التقليدية وعلى   المتعلق بإحداث ديوان قومي1959
 مارس 1 المؤرخ في 2005 لسنة 17وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،2005
 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 2122وعلى األمر عدد   ، سةيالنف المتعلق بالمعادن 2005
 نوفمبر 29 المؤرخ في 2005 لسنة 3078وعلى األمر عدد   ،2015 ديسمبر 31 المؤرخ في 2015لسنة  2761نصوص الالحقة وخاصة باألمر الحكومي عدد وإتمامه بال المتعلق بضبط مشموالت وزارة السياحة، كما تم تنقيحه 2005
 المؤرخ في 2009 لسنة 439 إتمامه باألمر عدد المهنية  كما تمالتقليدية 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
ه باألمر  منه كما تم تنقيحه وإتمام22 و20 و16 و8 و5الفصول  وخاصة ةالنفيس المتعلق بالمعادن 2005 مارس 1المؤرخ في  2005 لسنة 17 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 2006  نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3067وعلى األمر عدد    منه،4الفصل  وخاصة 2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3647عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد   ،ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعل2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد األمروعلى   الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين، المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات 2006
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بسجل الحرفيين  المتعلق بضبط إجراءات التسجيل 2007 أكتوبر 24وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة طابع العرف تعلق الم 2017 مارس 22مؤرخ في ال السياحة والصناعات التقليدية ةقرار وزيروعلى   والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم، نس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة ـ قصر المعارض بالكرم بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى واليات تو  : ـ تجرى االختبارات بالمقرات التالية5الفصل   .إرسال ملف الترشحويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو ختم البريد دليال على معرفة تاريخ إيداع أو   .لزوال على الساعة الواحدة والنصف بعد ا2019 ماي 10 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 4الفصل   .والية منوبة أو ترسل عن طريق البريد المضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إلى نفس العنوان الدندان ـ 2011ى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية الكائن بشارع االستقالل  المشار إليه أعاله، لد2017 مارس 22في  من قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ 4 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة، مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3الفصل   ).250( ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائتين وخمسين 2الفصل   .القرار من هذا 6وارد بالفصل  وذلك طبقا للجدول ال2019 نوفمبر 10 واألحد 2019 سبتمبر 8حدد تاريخ إجراء المناظرة يومي األحد   .الذهب والبالتينالفصل األول ـ تفتح بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مناظرة وطنية باالختبارات للحصول على طابع العرف بالنسبةّ إلى المصوغ من   :قرر ما يلي   .والبالتينبالنسبة إلى المصوغ من الذهب  وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين ـ معرض صفاقس الدولي بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى واليات صفاقس   ـ معرض سوسة الدولي بالنسبة للمترشحين الراجعين بالنظر إلى واليات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان،  .وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين   :وتواريخ إجرائها حسب الجدول التاليتضبط مدة االختبارات   .تشمل اختبار العيار واختبار كتابي: ـ المرحلة الثانية  تشمل االختبار التطبيقي،: ـ المرحلة األولى   : للمناظرة المشار إليها بالفصل األول من هذا القرار على مرحلتينت ـ تجرى االختبارا6الفصل   .وقابس وقبلي
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 فيفري 18تونس في   .رائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ ينشر هذا القرار بال7الفصل     )2(ساعتان    كتابياختبار  2019 نوفمبر 10األحد   المرحلة الثانية  دقيقة) 15(خمسة عشر   اختبار العيار  ساعات) 5(خمس   اختبار تطبيقي  2019 سبتمبر 8األحد   المرحلة األولى  المدة  االختبارات  التاريخ   

                 روني الطرابلسي   السياحة والصناعات التقليديةوزير


