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جوان  8 فـي مـؤرخ 2021 ةـلسن 450 ـددأمر حكومي ع
المؤرخ  2014لسنة  2923بتنقيح األمر عدد  قـيتعّل 2021
المتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري وطرق  2014أوت  5في 

  .تسيير اإلدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشموالتها

    الحكومـة،س ـإن رئي

  الدينية،ؤون قتراح من وزير الشا

ستور،بعد االطالع على الد 

 12المؤرخ في  1983لسنة  112لقانون عدد على او
ظام األساسي العام ألعوان ق بضبط الّنالمتعّل 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميبغة ة ذات الص
صوص التي نّقة، وعلى جميع الّناإلداريحته أو تمة مته، وخاص

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 

ماي  3المؤرخ في  1988لسنة  34وعلى القانون عدد 
  ق بالمساجد،المتعّل 1988

ماي  3المؤرخ في  1988لسنة  97وعلى القانون عدد 

  المصاحف القرآنية،ق بالمتعّل 1988

جانفي  17المؤرخ في  1994لسنة  8وعلى القانون عدد 

إلى الوزير المساجد بقة الحيات المتعّلق بتحويل الصالمتعّل 1994

  ة،ينيؤون الدف بالشالمكّل

أوت  17المؤرخ في  2015لسنة  33وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل  2015

 من الدستور، 92

مارس  22خ في المؤر 1994لسنة  597وعلى األمر عدد 

  ،ةق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الدينيالمتعّل 1994

نوفمبر  12خ في المؤر 2013لسنة  4522وعلى األمر عدد 

  ةينيؤون الدق بتنظيم وزارة الشالمتعّل 2013

أوت  5المؤرخ في  2014لسنة  2923وعلى األمر عدد 

المتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري وطرق تسيير اإلدارات  2014

 الجهوية للشؤون الدينية ومشموالتها،

أكتوبر  17خ في المؤر 2014لسنة  3942وعلى األمر عدد 

ظام األساسي الخاص بسلك الوعاظ ق بضبط الّنالمتعّل 2014

ومرشدي الشؤون الدة الّتينيابع لوزارة الشؤون الدةيني  كما تم

المؤرخ  2017لسنة  465تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد 

 2019لسنة  64واألمر الحكومي عدد  2017أفريل  12في 

  ،  2019جانفي  25المؤرخ في 

 11المؤرخ في  2016لسنة  299 عدد ياألمر الحكوموعلى 

تفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة ق بالمتعّل 2016مارس 

 إلى وزير الشؤون الدينية، 

المؤرخ في  2019لسنة  1228وعلى األمر الحكومي عدد 

  المتعّلق باإلطارات المسجدية، 2019ديسمبر  24

المؤرخ في  2019لسنة  1229وعلى األمر الحكومي عدد 

المتعّلق بضبط الّنظام األساسي الخاص بسلك  2019ديسمبر  24

 متفّقدي الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ونظام تأجيرهم،

 2المؤرخ في  2020لسنة  84على األمر الرئاسي عدد و 

  الحكومة وأعضائها،المتعّلق بتسمية رئيس  2020سبتمبر 

  دارية،وعلى رأي المحكمة اإل

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :نصهيصدر األمر الحكومي اآلتي 

9و 8و 7و 4بالفصول األحكام الواردة  ىلغُت ـ لالفصل األو 

المؤرخ  2014لسنة  2923األمر عدد من  20و 19و 16و 15و

 :الّتاليةم ض باألحكاالمشار إليه أعاله وتعو 2014أوت  5في 

 للشؤون الدينية يسير اإلدارة الجهوية ):جديد( 4الفصل 

الوزير المكّلف بالشؤون الدينية  منتقع تسميته بقرار مدير جهوي 

مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية وفقا  ةفي خّطة مدير إدار

  .لإلجراءات والّتراتيب الجاري بها العمل

وفق شروط  اإلدارات الجهويةف ة بين مختلتجرى حركة دوريو

  .الوزير المكّلف بالشؤون الدينية ومقاييس تضبط بقرار من

  :يلحق مباشرة بالمدير الجهوي): جديد( 7 الفصل

 مكتب العالقات مع المواطن، -

نسيق مع ات والّتمات والجمعيمكتب العالقات مع المنّظ -

 ة،ينييات الدالهياكل المشرفة على شؤون األقّل

- بطمكتب الض. 

يسير الشأن الديني في كّل معتمدية ): جديد( 8الفصل 

 نواعظ محّلي أو أكثر تحت إشراف المدير الجهوي للشؤو

الدينية مرجع الّنظر ويقع تعيينهم بناء على عدد المعالم الدينية 

 .بالمعتمدية

ف مكتب العالقات مع المواطن، تحت يكّل): جديد( 9الفصل 

  : ة بما يليلمدير الجهوي، خاصإشراف ا

  وجيه،تأمين أنشطة اإلرشاد والّت -  

قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح  -

المعنية،ة باإلدارة الجهوي  

  إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد، -
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ق اإلداري ودراستها ات الواردة من مصالح الموّفتجميع الملّف -

  لول المالئمة لها،وإيجاد الح

عقيدات دراسة شكاوى المواطنين وتحليلها الستكشاف الّت -

ة واقتراح اإلصالحات ومواطن البطء في اإلجراءات اإلداري

  المناسبة لها،

- إعداد تقارير دوريق بنشاط ة تتعّلة ودراسات إحصائي

صلين باإلدارة وتصنيف مواضيع المكتب وعدد المواطنين المّت

  .ات المطروحةإلشكاليالمطالب وا

ة ؤون اإلدارية للشاإلدارة الفرعي تضم): جديد( 15الفصل 

  :اليتينالمصلحتين الّت

 ة،الموارد البشريالّتجهيزات ومصلحة  -

- مصلحة المعالم الدةة ينيواإلطارات المسجدي.  

الموارد الّتجهيزات ويشرف على مصلحة ): جديد( 16لفصل ا

ة ومصلحة المالبشريعالم الدة ةينيواإلطارات المسجدي إطاران تتم 

 منمركزية بقرار ة رئيس مصلحة إدارة منهما في خّط تسمية كّل

الوزير المكّلف بالشؤون الدينية وفقا لإلجراءات والّتراتيب الجاري 

  .بها العمل

ة ينيؤون الدة للشاإلدارة الفرعي تضم): جديد( 19الفصل  

  :لّتاليةالّثالث مصالح ا

 .راساتكوين والدمصلحة المحافظة على القرآن الكريم والّت -

- عائر والّتمصلحة الشةوعية اإلسالمي. 

 .مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب -

من مصلحة المحافظة  يشرف على كّل): جديد( 20الفصل 

وعية عائر والّتراسات ومصلحة الشكوين والدعلى القرآن الكريم والّت

إطار من بين المنتمين ومصلحة متابعة نشاط الكتاتيب  ةاإلسالمي

لسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية في خّط هتسميت ة تتم

ؤون  منبقرار ة رئيس مصلحة إدارة مركزيالوزير المكّلف بالش

  .الدينية وفقا لإلجراءات والّتراتيب الجاري بها العمل

ة المالير االقتصاد ووزية وينيؤون الدوزير الش ـ 2الفصل 

ه، بتنفيذ هذا األمر فيما يخص فان، كّلمكّلودعم االستثمار 

الحكومي الذي ينشر بالرائد الرة الّتسمي للجمهوريةونسي.  

  .2021جوان  8في  تونس
  

  

  اإلمضاء المجاور

  وزير الشؤون الدينية

 أحمد عظوم

االقتصاد والمالية ودعم  وزير
  االستثمار

                                   علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  

 

 

 

 11مؤرخ في  2021لسنة  451بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

رضا الهادي المبروك، متصرف رئيس، بمهام  السيد يكلف
ابل ابتداء من أول فيفري كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية ن

2021.  

  

 11مؤرخ في  2021لسنة  452بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

يكلف السيد الدبابي فتيسة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام 
  .من الدرجة الخامسة ببلدية المسعدين

  

 11مؤرخ في  2021لسنة  453بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

متصرف مستشار، بمهام كاتب عام يكلف السيد هشام بيوض، 
  .من الدرجة الخامسة ببلدية رواد




