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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 الجماعات لفائدة العموميين لألعوان الوظيفي بالحراك يتعلق 0202 ماي 11 في مؤرخ 0202 لسنة 513 عدد حكومي أمر
 المحلية

 
 الحكومة، رئيس إن
 

 المحلية، الشؤون وزير من باقتراح
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 نقحته التي النصوص جميع وعلى الجهوية بالمجالس المتعلق 1191 فيفري 4 في المؤرخ 1191 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى
 41 الفصل وبالخصوص الجهوية المجالس بتركيبة المتعلق 1111 جانفي 3 في المؤرخ 1111 لسنة 1 عدد القانون وخاصة تممته أو

 منه،
 

 حلية،الم الجماعات بمجلة المتعلق 1119 ماي 1 في المؤرخ 1119 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى
 

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1193 ديسمبر 11 في المؤرخ 1193 لسنة 111 عدد القانون وعلى
 1111 لسنة 91 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 ،1111 سبتمبر 13 في المؤرخ

 
 لىع وللباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات نظام بضبط المتعلق 1191 مارس 1 في المؤرخ 1191 لسنة 11 عدد القانون وعلى

 أفريل 31 في المؤرخ 1111 لسنة 33 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومي القطاع في الحياة قيد
1111، 

 
 العمومية والمؤسسات الدواوين ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1191 أوت 1 في المؤرخ 1191 لسنة 39 عدد القانون وعلى
 ميعج وعلى وكليا مباشرة بصفة مالها رأس في المحلية الجماعات أو الدولة تمتلك التي والشركات والتجارية الصناعية الصبغة ذات

 االقتصادية، المبادرة بحفز المتعلق 1113 ديسمبر 13 في المؤرخ 1113 لسنة 91 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص
 

 ،1114 لسنة التكميلي المالية بقانون المتعلق 1114 أوت 11 في المؤرخ 1114 لسنة 14 عدد القانون وعلى
 

 اتوالجماع الدولة وعملة موظفي لفائدة المستمر التكوين ظيمبتن المتعلق 1113 جوان 3 في المؤرخ 1113 لسنة 1111 عدد األمر وعلى
 ،1111 فيفري 11 في المؤرخ 1111 لسنة 111 عدد باألمر تنقيحه تم كما اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية العمومية

 
 إلحاقهم، نهاية إثر الملحقين األعوان إدماج شروط بضبط المتعلق 1113 أكتوبر 13 في المؤرخ 1113 لسنة 1111 عدد األمر وعلى

 
 ومؤهالت شهادات تنظير شروط وكذلك الوظائف سلم بضبط المتعلق 1114 جوان 11 في المؤرخ 1114 لسنة 1313 عدد األمر وعلى

 السلم بضبط المتعلق 1111 جويلية 9 في المؤرخ 1111 لسنة 1131 عدد باألمر تنقيحه تم كما والمستمر واألساسي المهني التكوين
 للمهارات، الوطني

 
 والعناوين، الشهادات بمعادلة المتعلقة التراتيب بمراجعة المتعلق 1119 مارس 11 في المؤرخ 1119 لسنة 111 عدد األمر وعلى

 
 الدولة موظفي رتب مختلف إليها تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1111 جانفي 4 في المؤرخ 1111 لسنة 11 عدد األمر وعلى

 11 في المؤرخ 1113 لسنة 1339 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
 ،1113 نوفمبر

 
 ةاإلعالمي وتقنيي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 فيفري 11 في المؤرخ 1111 لسنة 391 عدد األمر وعلى

 ،1111 جانفي 11 في المؤرخ 1111 لسنة 111 عدد باألمر إتمامه تم كما العمومية لإلدارات
 

 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 أفريل 11 في المؤرخ 1111 لسنة 911 عدد األمر وعلى
 نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية، اإلدارات

 
 ،1114 جوان 31 في المؤرخ 1114 لسنة 1191 عدد األمر وخاصة تممته أو
 

 داراتلإل المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 أفريل 11 في المؤرخ 1111 لسنة 911 عدد األمر وعلى
 ،1111 ديسمبر 19 في المؤرخ 1111 لسنة 1131 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية
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 كما اإلدارة معماريي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 جوان 11 في المؤرخ 1111 لسنة 1391 عدد األمر وعلى

 ،1111 جانفي 11 في المؤرخ 1111 لسنة 111 عدد باألمر إتمامه تم
 

 المعماريين المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 جويلية 11 في المؤرخ 1111 لسنة 1191 عدد األمر وعلى
 ،1111 جانفي 11 في المؤرخ 1111 لسنة 119 عدد باألمر إتمامه تم كما لإلدارة

 
 علم في المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 نوفمبر 9 في المؤرخ 1111 لسنة 1499 عدد األمر وعلى

 األرض، طبقات
 

 الدولة أعوان توظيف إعادة وإجراءات شروط بضبط المتعلق 1119 أوت 19 في المؤرخ 1119 لسنة 1143 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 
 الرسمية بالجريدة النشر وإجراءات صيغ بضبط المتعلق 1119 ديسمبر 13 في المؤرخ 1119 لسنة 1191 عدد الحكومي األمر وعلى

 وتعليقها، الصلة ذات والوثائق للقرارات المحلية للجماعات االلكترونية وبالمواقع المحلية للجماعات
 

 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 1111 مارس 11 في المؤرخ 1111 لسنة 111 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالبلديات،

 
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1111 فيفري 11 في المؤرخ 1111 لسنة 111 عدد الحكومي األمر وعلى

 العمومية، لإلدارات المشترك
 

 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 1111 فيفري 13 في المؤرخ 1111 لسنة 11 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى
 

 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر
 

 عامة أحكام – األول الباب
 

 نشآتوالم وبالمؤسسات العمومية باإلدارات العاملين العموميين لألعوان الوظيفي الحراك نظام الحكومي األمر هذا يضبط – األول الفصل
 .المحلية الجماعات لفائدة وذلك العمومية،

 
 :إلى يهدف إجراء كل الحكومي األمر هذا معنى على الوظيفي بالحراك يقصد – 0 الفصــــل

 باألمر المعني العون لها يخضع التي األساسية لألنظمة طبقا منه بطلب عمومي عون إلحاق أو نقلة. 

 عدد الحكومي األمر ألحكام طبقا اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة أعوان توظيف إعادة 
 1111 لسنة 111 عدد الحكومي األمر أحكام مراعاة مع أعاله إليه المشار 1119 أوت 19 في المؤرخ 1119 لسنة 1143
 .أعاله إليه المشار 1111 مارس 11 في المؤرخ

 11 عدد األساسي القانون من 331و 343و 133و 191 الفصول ألحكام طبقا محلية جماعة ذمة على عموميين أعوان وضع 
 .أعاله إليه المشار 1119 ماي 1 في المؤرخ 1119 لسنة

 
 الوظيفي الحراك صيغ في – الثاني الباب

 
 :التالية الصيغ إحدى باعتماد المحلية الجماعات لفائدة الوظيفي الحراك يتم – 5 الفصــــل

 ،اإللحاق 

 ،النقلة 

 الذمة، على الوضع 

 التوظيف إعادة. 
 

 وطبقا منه بطلب المحلية الجماعة لفائدة األصلي سلكه خارج العمومي العون إلحاق الحكومي األمر هذا معنى على يتم – 4 الفصــــل
 .العمل بها الجاري والترتيبية التشريعية لألحكام
 .والتقاعد والترقية التدرج في حقوقه بجميع الحالة هذه في ويتمتع

 

https://legislation-securite.tn/ar/node/104523
https://legislation-securite.tn/ar/node/104523
https://legislation-securite.tn/ar/node/104277
https://legislation-securite.tn/ar/node/104277


 3 /4 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 وذلك المحلية والجماعات اإلدارية الصبغة ذات العمومية اتوالمؤسس الدولة أعوان نقلة الحكومي األمر هذا معنى على تتم – 3 الفصــــل
 .المعنية المحلية الجماعة إلى العمل بها الجاري والترتيبية التشريعية لألحكام وطبقا منهم بطلب

 
 والجماعات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات الدولة أعوان توظيف إعادة الحكومي األمر هذا معنى على تتم – 6 الفصــــل
 .المحلية الجماعات لفائدة العمل بها الجاري للتراتيب طبقا المحلية،

 
 عنها يترتب نأ على بميزانيتها المبرمجة الخطط حدود وفي ورتبة سلك بكل محلية جماعة لكل الفعلية للحاجيات وفقا التوظيف إعادة وتتم

 .اإلقامة مقر في تغيير
 

 الشغور لتسديد وذلك المحلية الجماعات ذمة على محددة ولمدة أ الصنف من عموميين أعوان وضع المركزية لإلدارات يمكن – 7 الفصــــل
 .الحكومي األمر هذا من الرابع الباب ألحكام وفقا الخطط بعض في
 

 الوظيفي الحراك إطار في المسندة واالمتيازات المنح في – الثالث الباب
 

 لبالفص إليها المشار الوظيفي الحراك صيغ بإحدى المعني العون يتمتع الحكومي، األمر هذا من 11 الفصل أحكام مراعاة مع – 8 الفصــل
 :التالية واالمتيازات بالمنح أعاله، 3

 .الوظيفي الحراك تحفيز منحة .أ
 العنوان هذاب جزافية منحة المعني للعون الوظيفي الحراك إطار في التوظيف إعادة أو اإللحاق أو النقلة من المستفيدة المحلية الجماعة تسند

 على الدخل على للضريبة وتخضع الخام الشهري المرتب من أشهر( 3) ثالثة يعادل ما المنحة هذه مقدار ويبلغ واحدة مرة لفائدته تصرف
 .سنتين عن تقل ال لمدة المحلية بالجماعة بالعمل المعني العون يلتزم أن

 .األصلية بإدارته باألمر المعني تقاضاه أجر آخر أساس على المنحة هذه وتحتسب
 المقضاة غير المدة مع تناسبية بصفة وذلك التحفيز منحة استرجاع يتم األقل، على سنتين انقضاء قبل اإللحاق إنهاء أو النقلة صورة في

 .المحلية بالجماعة
 .اإلقامة مقر تغيير أعباء ةمنح .ب
 :يلي اكم الوظيفي بالحراك المعني العون لفائدة المستفيدة المحلية الجماعة قبل من واحدة مرة اإلقامة، مقر تغيير أعباء منحة تصرف

 المنحة مقدار الجديد العمل ومقر اإلقامة مقر بين الفاصلة المسافة

 دينار 311  كلم 91و 11 بين ما

 دينار 411  كلم 111 حدود إلى كلم 91 يفوق ما

 دينار 111  كلم 111 من أكثر

 
 .المهني بالمسار خاصة حوافز .ج

 بتنفيل ة،محلي جماعة لدى األقل على سنتين قضاء بعد اإللحاق، أو النقلة إطار في الوظيفي بالحراك المعنيون العموميون األعوان يتمتع
 المرتبطة واالمتيازات بالمنح التمتع األصلية إداراتهم إلى الرجوع عند يواصلون كما الصنف أو الرتبة في األقدمية في إضافية سنة بمدة
 .أخرى وظيفية خطة في تسميتهم حين إلى يشغلونها كانوا وظيفية خطة بآخر

 االعتيادية واردالم من بالمائة خمسين سقف يتجاوز أال على العمومي للتأجير المخصصة النفقات حجم في بالتحكم المحلية الجماعات وتلتزم
 .التأجير نفقات في والتحكم وتحفيزها اإلطارات استقطاب إلى حاجياتها بين الموازنة على وتحرص ميزانيتها من المحققة

 
 المحلية الجماعات لفائدة الذمة على بالوضع خاصة أحكام في – الرابع الباب

 
 عون عوض العمومية والمنشآت والمؤسسات المركزية اإلدارات بمقتضاها تتولى التي الصيغة في الذمة على الوضع يتمثل – 1 الفصــــل
 .طالخط بعض في الشغور لسد وذلك األصلي لسلكه انتمائه مواصلة مع سنوات خمس أقصاها لمدة محلية جماعة لدى منه بطلب عمومي،
 بمنحة وتسمى المعنية المحلية الجماعة تتحملها لألجر تكملة بعنوان إضافية منحة صرف ويتم تأجيره للعون األصلية اإلدارة وتواصل
 .الذمة على الوضع
 .الذمة على وضعهم قبل المعنية اإلشراف وزارة لدى والمنشآت المؤسسات أعوان ويلحق

 وذلك لمعنيةا المحلية ةوالجماع للعون المركزية اإلدارة بين اتفاقية للغرض وتبرم المعني الوزير من قرار بمقتضى الذمة على الوضع ويتم
 .العمومي العون من طلب على بناء

 .األطراف أحد من معلل بطلب المدة انتهاء قبل الذمة على الوضع إنهاء ويمكن
 االنتفاع العون يواصل الذمة، على وضعه انتهاء بعد األصلية بإدارته السابقة الخطة نفس في العون تعيين إعادة إمكانية عدم صورة وفي

 وظيفية بخطة كليفهت حين إلى يشغلها كان التي الوظيفية بالخطة المرتبطة ذلك في بما األصلية إدارته في بها يتمتع كان التي حقوقه بجميع
 .أخرى

 ماعاتللج األولوية منح تتولى التي المحلية الشؤون وزارة قبل من الذمة على الوضع طريق عن الشغورات لسد الحاجيات تجميع ويتم
 .المحلية بالجماعات للتأطير العامة النسبة من أقل تأطير ونسبة الوطني المعدل من أقل نمو مؤشر تسجل التي المحلية

 .المحلية الشؤون ووزير المالية وزير من مشترك بقرار شغورها سد المراد للخطط السنوي العدد ضبط ويتم
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 والمخولة الحكومي األمر هذا من 1 الفصل من الثانية بالفقرة عليها المنصوص الذمة على الوضع منحة مبلغ يضبط – 12 الفصــل
 إدارةب الملحقين العمومية المنشآت أو المؤسسات أو والجهوية المركزية باإلدارات( أ) الصنف إلى المنتمية الرتب من العموميين لألعوان
 :يلي كما المحلية الجماعات ذمة على مركزية

 أساسيين ومرتبين شهري أساسي مرتب) 11), نصف يعادل ما بين مقداره يتراوح مبلغ: 1أ الفرعي للصنف المنتمون األعوان 
 (1) شهريين إثنين

 ونصف ومرتب شهري أساسي مرتب) 11), نصف يعادل ما بين مقداره يتراوح مبلغ: 1أ الفرعي للصنف المنتمون األعوان 
 (1.1) شهري أساسي

 شهريال األساسي المرتب نصف يعادل ما بين مقداره يتراوح مبلغ: التقنية االختصاصات في 3أ الفرعي للصنف المنتمون ألعوان 
 .شهري أساسي مرتب( 1,31) أرباع وثالثة( 1,1)

 العون يتقاضاه كان الذي الخام الشهري األجر من?(  11) بالمائة خمسين المذكورة المنحة مقدار يفوق أن يمكن ال الحاالت كل وفي
 .الذمة على الوضع تاريخ في األصلية وضعيته في العمومي
 .المحلية الجماعة ميزانية على وتحمل شهريا المعني العون لفائدة الذمة على الوضع منحة تصرف
 .الوفاة عند المال ورأس االجتماعية والحيطة التقاعد نظام في المساهمة بعنوان والحجز الدخل على للضريبة المنحة هذه وتخضع

 
 لالفص ألحكام طبقا الذمة على الوضع منحة نسبة ذمتها على العمومي العون وضع التي المحلية الجماعة مجلس يضبط – 11 الفصــل

 .الحكومي األمر هذا من 11
 

 بقرار دريص اتفاقية ألنموذج طبقا اتفاقية المعنية المحلية والجماعة الذمة على الموضوع للعون األصلية اإلدارة بين تبرم – 10 الفصــل
 .الذمة على الوضع منحة ومبلغ المعتمدة النسبة وتتضمن المحلية بالشؤون المكلف الوزير من
 

 .األساسي المرتب تطور حسب المعني العون من بطلب الذمة على الوضع منحة مبلغ تحيين يتم – 15 الفصــل
 

 :التالية والوظائف الخطط في الشغورات لسد الذمة، على الوضع صيغة اعتماد في األولوية تكون – 14 الفصل

 اإلدارية، الشؤون في مختص إطار 

 المالية، الشؤون في مختص إطار 

 المشاريع، وتنفيذ األشغال اختصاص في تقني أو مهندس 

 اإلعالمية، في مختص 

 معماري مهندس أو معماري. 
 

 عناصر بكامل محلية، جماعة ذمة على الموضوعون العموميون األعوان يتمتع الذمة، على الوضع منحة على عالوة – 13 الفصــــل
 وبحوافز إلقامةا مقر تغيير أعباء بمنحة ذلك إلى باإلضافة ويتمتعون الوظيفية بالخطة المرتبطة ذلك في بما األصلية إداراتهم في تأجيرهم
 .الحكومي األمر هذا من 9 بالفصل عليها المنصوص المهني المسار

 
 الوظيفي الحراك بورصة في – الخامس الباب

 
 .المحلية الجماعات لفائدة وظيفي حراك بورصة الحكومي األمر هذا بمقتضى تحدث – 16 الفصــل
 كالحرا وصيغ وإجراءات الشاغرة بالخطط تتعلق بالغات نشر من المحلية الجماعات تمكن الخط على خدمة في البورصة هذه وتتمثل

 .الخطط لهذه ترشحاتهم تقديم من العمومية والمنشآت والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة أعوان تمكن كما بها المتعلقة الوظيفي
 .المحلية بالشؤون المكلف الوزير من بقرار المحلية للجماعات الحراك بورصة وإجراءات طرق تضبط

 
 :التالية المعطيات جملة الحراك ببورصة تدرج أن المعنية المحلية الجماعة على – 17 الفصــل

 المعتمدة الوظيفي الحراك وصيغ خطة بكل البشرية الموارد من السنوية حاجياتها، 

 الوظيفي، الحراك صيغ مختلف عبر الشغورات تسديد بالغات 

 خطة، لكل وصف بطاقة 

 بالخطة المتعلقة واالمتيازات المنح. 
 .بها اصةالخ البوابة أو اإللكتروني بالموقع واإلدراج بالمقرات كالتعليق لإلعالم األخرى الطرق مختلف اعتماد المحلية للجماعة يمكن كما

 .المحلية للجماعات الحراك بورصة عبر وجوبا ترشحاتهم تقديم الوظيفي للحراك المترشحون ويتولى
 

 .المعنيين واناألع لفائدة مالئمة وتدريب تكوين ودورات برامج تنظيم الوظيفي الحراك من المستفيدة المحلية الجماعات تتولى – 18 الفصــل
 

 ميالرس بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير المحلية الشؤون وزير – 11 الفصــل
 .التونسية للجمهورية

 
 .0202 ماي 11 في تونس


