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 27 المؤرخ في 2020 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بدعوة الناخبين لإلنتخابات البلدية الجزئية 2020جانفي 

  ،2020في بلديات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 

 لسنة 1وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020  جانفي17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية جبنيانة لسنة 

 لسنة 3وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 المتعلق برزنامة االنتخابات 2020 جانفي 17 المؤرخ في 2020

  ،2020البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 

 لسنة 9ليا المستقلة لالنتخابات عدد وعلى قرار الهيئة الع

 رزنامة  بتعليق تنفيذ المتعلق2020 مارس 14 المؤرخ في 2020

حاسي الفريد لسنة و تي جبنيانةاالنتخابات البلدية الجزئية في بلدي

2020،  

 لسنة 11وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 ئناف تنفيذ باست المتعلق2020 جوان 19 المؤرخ في 2020

حاسي و تي جبنيانةرزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدي

  .2020يد لسنة الفر

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يدعى الناخبون بالدائرة االنتخابية جبنيانة من  ـالفصل األول

والية صفاقس والدائرة اإلنتخابية حاسي الفريد من والية القصرين 

 بكل من جبنيانة وحاسي ين البلديسينلالنتخاب أعضاء المج

  .2020 جويلية 5الفريد، يوم األحد 

ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي 

 النتخاب أعضاء تين المعنيتيناالنتخابيتين المسجلون بالدائر

  .2020 ويليةج 4، يوم السبت ين المذكورين البلديلسينالمج

 2020 لسنة 1مر الرئاسي عدد  تلغى أحكام األ ـ2الفصل 

  . المشار إليه أعاله2020 جانفي 27المؤرخ في 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ3الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 جوان 29مؤرخ في  2020لسنة  375 أمر حكومي عدد
لق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة يتع 2020

 .وتقارير المتابعة الصادرة عنها

    إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة 
أمالك  العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير

  ،الدولة والشؤون العقارية

   منه،32 و15 وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدستور

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004جويلية 

 24 المؤرخ في 2016 لسنة 22وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة 2016مارس 

  منه،24 و 6الفصلين 

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 50نون عدد وعلى القا
   المتعلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية،1993

 المؤرخ في 2011 لسنة 120وعلى المرسوم اإلطاري عدد 
   المتعلق بمكافحة الفساد،2011  نوفمبر14

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
  ة المالية، المتعلق بضبط مشموالت وزار1975

 1982 جانفي 5 المؤرخ في 1982 لسنة 7وعلى األمر عدد 
المتعلق بالنظام األساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2000 فيفري 29 المؤرخ في 2000 لسنة 520

وان  ج11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة،1990

 ماي 31 المؤرخ في 1991 لسنة 842وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعضاء هيئة 1991

الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع 
 لسنة 710النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

 ،2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000

 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 906وعلى األمر عدد 
   المتعلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية،1993

 أوت 22 المؤرخ في 2012 لسنة 1683وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2012

اسة الحكومة وعلى جميع النصوص مراقبة المصاريف العمومية برئ
  التي نقحته أو تممته،
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 أوت 12 المؤرخ في 2013 لسنة 3232وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح 2013

  بأعضائها،العمومية وبضبط النظام األساسي الخاص 

 نوفمبر 22 المؤرخ في 2013 لسنة 5093وعلى األمر عدد 
لمتعلق بهيئة مراقبـي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط  ا2013

النظام األساسي الخاص بأعضائها، كما تم تنقيحه باألمر الحكومي 
  ،2016 أكتوبر 27 المؤرخ في 2016 لسنة 1225عدد 

 نوفمبر 22 المؤرخ في 2013 لسنة 5096وعلى األمر عدد 
ط  المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضب2013

النظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبـي ومراجعي الطلب 
  العمومي برئاسة الحكومة،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
 المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020فيفري 

 28 المؤرخ في 2020 لسنة 167وعلى األمر الحكومي عدد 
موالت وزير الدولة لدى رئيس  المتعلق بضبط مش2020أفريل 

الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد 
 الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض ةوالهياكل والمؤسس

  صالحيات رئيس الحكومة له،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 .لى رأي هيئة النفاذ إلى المعلومةوع

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

تتوّلى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح  ـ ل األولالفص
العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة ألمالك 
الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف 
العمومية وهيئة مراقبـي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي نشر 

ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا تقاريرها الرقابية 
للمعايير المهنية الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في 
أجل أقصاه الثالثية الثانية من السنة الموالية للسنة التي شملها 

وتنشر هذه التقارير على المواقع اإللكترونية الرسمية . التقرير
  .المذكورة بالنظرللوزارات التي ترجع لها الهيئات 

  .كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند االقتضاء

تتوّلى الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية إعداد  ـ 2 الفصل
ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال 
متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثالثية الثالثة 

  .ن السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقريرم

  .وينشر هذا التقرير على الموقع االلكتروني الرسمي للهيئة

 ينتراعى عند نشر التقارير المذكورة بالفصل ـ 3الفصل 
  :التالية المبادئ والمقتضياتمن هذا األمر الحكومي  2و األول

  ،قات الدوليةوالعالمقتضيات األمن العام والدفاع الوطني  -

وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم، -

حماية المعطيات الشخصية، -
حماية المعطيات االستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت  -

.التـي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة

 وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة  ـ4 الفصل
حة الفساد ووزير المالية ووزير أمالك العمومية والحوكمة ومكاف

الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا 
  .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 29تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور
رئيس الحكومة   الدولة لدىوزير

الوظيفة العمومية المكلف ب
 كافحة الفسادوالحوكمة وم

  محمد المحرزي عبو
  وزير المالية

                     محمد نزار يعيش
أمالك الدولة والشؤون  وزير

  العقارية
             غازي الشواشي

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 

  
 جوان 29 مؤرخ في 2020 لسنة 376أمر حكومي عدد 

ق بمراحل  يتعلق بضبط أحكام استثنائية ظرفية تتعل2020
دارة ومتصرف التكوين المستمر لالرتقاء إلى رتب ملحق إ

تب المعادلة لها بالمدرسة الوطنية ومتصرف مستشار والر
  ).2019دورات ديسمبر (لإلدارة 

  إن رئـيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة 
  العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

  طالع على الدستور، بعد اال

 نوفمبر 3 المؤرخ في 1964 لسنة 44وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة وعلى جميع 1964

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
ولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الد1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
  ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 2020

  ،)19 -كوفيد (لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 


