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 19قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في                 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى         2005سبتمبر  
 .تب تصرفرتبة كا

 إن وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

 12 المؤرخ في     1983 لسنة    112بعد االطالع على القانون عدد         
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة                    1983ديسمبر   

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى             
 لسنة   83و تممته وخاصة القانون عدد           جميع النصوص التي نقحته أ        

 2003 لسنة   20 والقانون عدد    1997 ديسمبر   20 المؤرخ في    1997
 ،2003 مارس 17المؤرخ في 

 1998 أفريل    13 المؤرخ في     1998 لسنة    834وعلى األمر عدد     
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك                            

 .وص التي نقحته أو تممتهلإلدارات العمومية وعلى جميع النص
 المتعلق   1999 جانفي      30وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في                

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة كاتب           
 .التصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارة العمومية

 :قررت ما يلي 
لتهيئة الترابية يوم    الفصل األول ـ تفتح بوزارة التجهيز واإلسكان وا            

 واأليام الموالية مناظرة داخلية باالختبارات للترقية            2005 نوفمبر    27
 .إلى رتبة كاتب تصرف

) 13( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالثة عشر              2الفصل  
 .خطة

 .2005 أكتوبر 27 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 

 .2005 سبتمبر 19تونس في 

 تجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةة الوزير

 سميرة خياش بلحاج

 اطلع عليه

 الوزير األول

 محمد الغنوشي

 التجارة والصناعات التقليديةوزارة 

 
 سبتمبر  15قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في           

 30 يتعلق بتنقيح قرار وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في                2005
ضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة          المتعلق ب    1994أوت   

 .الفنية عند التوريد والتصدير
 إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

 7 المؤرخ في        1994 لسنة      41بعد االطالع على القانون عدد              
  منه،11 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 1994مارس 

 1994أوت    29 المؤرخ في     1994 لسنة    1744وعلى األمر عدد     
المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح                 

 المؤهلة للقيام بها وخاصة الفصل األول منه،
 1994 أوت      30وعلى قرار وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في                    

المتعلق بضبط قائمات المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد                
 والمنقحة له وخاصة منها قرار وزير                   والتصدير والنصوص المتممة      

 .2003 ديسمبر 26السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
 :قــرر مــا يــلـي 

الملحقة بقرار وزير " ج"و" ب"و" أ"الفصل األول ـ تلغى القائمات 
 المتعلق بضبط قائمات       1994 أوت     30االقتصاد الوطني المؤرخ في         

مراقبة الفنية عند التوريد والتصدير وتعوض على         المنتجات الخاضعة لل   
 .الملحقة بهذا القرار" ج"و" ب"و" أ"التوالي بالقائمات 

 ـ تعفى المواد األولية بجميع أنواعها والمواد نصف                           2الفصل    
 .المصنعة من إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد

 .ونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية الت3الفصل 
 .2005 سبتمبر 15تونس في 

 التجارة والصناعات التقليديةوزير 

 منذر الزنايدي

 اطلع عليه

 الوزير األول

 محمد الغنوشي
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 أ"القائمة 
 المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد

 المراقبة الفنية اآللية
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 دوات المنزلية من صلب غير قابل للصدأأدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من األ
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صابون لالستعمال الطبي

 .من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة) 626الوثيقة الديوانية (مبيدات غير خاضعة للمصادقة 
 

 مطهرات
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تجهيزات ومعدات اإلرسال واالستقبال الهاتفي
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 "ب"القائمة 
 لمراقبة الفنية عند التوريدالمنتوجات الخاضعة ل

 نظام شهادات المطابقة
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 "ج"القائمة 
 المواد الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد

 نظام كراسات الشروط
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