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  الفصول المعنية باالستثناء  المنشأة المعنية

  22 إلى الفصل 18من الفصل   شركة اسمنت بنزرت

 22 إلى الفصل 18من الفصل   شركة اسمنت أم الكليل

 22 إلى الفصل 18من الفصل   )الفوالذ(الشركة التونسية لصناعة الحديد 

 22 إلى الفصل 18فصل من ال  الشركة الوطنية لتوزيع البترول

 22 إلى الفصل 18من الفصل   المجمع الكيميائي التونسي

  مكرر11 والفصل22 إلى الفصل 18من الفصل   الشركة التونسية للتنقيب

 22 إلى الفصل 18من الفصل   شركة الخطوط التونسية

 22 إلى الفصل 18من الفصل   الشركة التونسية للمالحة

 22 إلى الفصل 18من الفصل   والت والمعدات واألشغالالشركة العامة للمقا

 22 إلى الفصل 18من الفصل   الشركة التونسية للصناعات الصيدلية

  22 إلى الفصل 18من الفصل   الديوان الوطني للبريد

  

يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت ـ  3الفصل 

. واالنتداباتفقات العمومية المعنية باإلجراءات المنظمة للص

ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات 

كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن . واالنتدابات

  .مجلس اإلدارة بصفة مالحظ

ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه ومالحظاته في المسائل 

المنطبقة على مجال االستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة 

  .بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها

 أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على االقتضاءوله عند 

القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على 

  .ذلك صلب محضر مجلس اإلدارة

 ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل

  .مجلس اإلدارة

ى المنشآت العمومية المعنية باالستثناء الوارد تدعـ  4الفصل 

 20 و19 و18المتعلق بتطبيق الفصول  )ثالثا( 22بالفصل عدد 

 فيفري 1المؤرخ في  1989 لسنة 9 من القانون عدد 22 و21و

إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها  المشار إليه أعاله 1989

ذها وخالصها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفي

وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد 

تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل . النجاعة والحوكمة الرشيدة

  . مجلس إدارتها

تدعى المنشآت المعنية باالستثناء الوارد بالفصل  ـ 5الفصل 

 9 مكرر من القانون عدد 11المتعّلق بتطبيق الفصل ) ثالثا (22

إلى   المشار إليه أعاله1989 فيفري 1المؤرخ في  1989لسنة 

احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند االنتداب واعتماد 

  .دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ

يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها ـ  6الفصل 

 مجلس  إلى حين مصادقةواالنتداباتالعمل في مجال الصفقات 

إدارة المنشآت المعنية على أدلة اإلجراءات المنصوص عليها 

  . من هذا األمر الحكومي5 و4بالفصلين 

 هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي ينشرـ  7الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ديسمبر 30تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  

 يتعلق 2020  ديسمبر28قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
بفتح مناظرة خارجية بالملفات النتداب مستشارين مساعدين 

  .بمحكمة المحاسبات

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،
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 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 

 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم إتمامه 2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19عدد وتنقيحه بالقانون األساسي 

  ،2017أفريل 

 30 المؤرخ في 2019 لسنة 41وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمحكمة المحاسبات،2019أفريل 

 سبتمبر 26 المؤرخ في 1970 لسنة 6وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي ألعضاء دائرة المحاسبات 1970

 20 المؤرخ في 1970 لسنة 46ون عدد والمصادق عليه بالقان
، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها 1970نوفمبر 

  ،2011 سبتمبر 29 المؤرخ في 2011 لسنة 90المرسوم عدد 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعل2020سبتمبر 

 2011 نوفمبر 15األول المؤرخ في وعلى قرار الوزير 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات النتداب 

  مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات،

 24وعلى قرار الرئيس األول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 
 المتعلق بضبط عدد الدوائر االستئنافية وعدد 2020جانفي 

دوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي الدوائر المركزية وعدد ال
وعدد األقسام صلب كل دائرة وعدد وكالء الدولة وعدد وكالء 

 .الدولة المساعدين بالنيابة العمومية

  :قرر ما يلي

 2021 مارس 1الفصل األول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 
واأليام الموالية مناظرة خارجية بالملفات النتداب مستشارين 

  .حكمة المحاسباتمساعدين بم

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالثين 2الفصل 
  :خطة موزعة كما يلي ) 30(

   خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،10ـ 

   خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،6ـ 

   خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،6ـ 

  طط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة، خ4ـ 

  . خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة4ـ 

 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار 3الفصل 
  :إليها أعاله

 على شهادة الدراسات العليا  ـ المترشحون المحرزون1
لدكتوراه أو ما يعادلها في للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة ا

  اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف 
  .أو العلوم االقتصادية أو الحقوق أو االتصال

 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة 2

  لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية 

صادية أو الحقوق ممن لهم خبرة ال أو التصرف أو العلوم االقت

تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات 

  .النظر

 على األقل والذين 2 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ3

باشروا الخدمة الفعلية لمدة ال تقل عن أربع سنوات والحاملون 

مية أو العلوم لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمو

  .االقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق

 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي 4الفصل 

، 4لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي، مقسم ب 

  . تونس1003المركز العمراني الشمالي، 

وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها 

 2011 نوفمبر 15 من قرار الوزير األول المؤرخ في 4صل بالف

المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالملفات النتداب مستشارين 

  .مساعدين بدائرة المحاسبات

  .2021 جانفي 29 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 5الفصل 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 6الفصل 
  .التونسية

  .2020 ديسمبر 28تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  

 

 

  

ودعم ة ــالمالياالقتصاد ور ـوزيوزيــر الداخليـة ومن قرار 
 ديسمبر 30ي ــة مؤرخ فـؤون االجتماعيـر الشـووزياالستثمار 

لتعاونية أعوان  الداخلييتعلق بالمصادقة على النظام  2020
مومية ذات الصبغة اإلدارية وزارة الداخلية والمؤسسات الع

  .الخاضعة إلشرافها من غير أسالك قوات األمن الداخلي

وزير االقتصاد والماليــة ودعم االستثمار وزير الداخلية وإن 

     ووزير الشؤون االجتماعية،

     بعد االطالع على الدستور، 

 المتعلق 1954 فيفري 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 

  ة، بالجمعيات التعاوني




