
 

 
 

مــــــمـــــرر 
 

مه وزٌر انصذت مؤرر فً                ٌتعهك بضبط كٍفٍت تىظٍم انمىاظرة انخارجٍت 

 نصذت انعمىمٍت ، ا كتبت تصرفباإلختباراث الوتداب 

  وزٌر انصذت، نإ

ثؼض  اإلغالع  ػهٗ انضؿزٕع، 

 ٔ انًزؼهك ثعجػ انُظبو األؿبؿٙ 1983 صٚـًجغ 12   انًؤعر ف1983ٙ نـُخ 112 ٔػهٗ  انمبٌَٕ ػضص

انؼبو ألػٕاٌ انضٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ ٔانًؤؿـبد انؼًٕيٛخ طاد انصجغخ اإلصاعٚخ ٔػهٗ جًٛغ 

انُصٕص انزٙ َمذزّ أٔ رًًزّ، 

، 2016 انًزؼهك ثمبٌَٕ انًبنٛخ نـُخ 2015 صٚـًجغ 25 انًؤعر فٙ 2015 نـُخ 53ٔػهٗ انمبٌَٕ ػضص 

 انًزؼهك ثأدكبو اؿزضُبئٛخ سبصخ 1982 ؿجزًجغ 2 انًؤعر فٙ 1982  نـُخ  1229ٔػهٗ األيغ  ػضص  

 ثبنًشبعكخ فٙ يُبظغاد اإلَزضاة انشبعجٛخ ٔػهٗ جًٛغ انُصٕص انزٙ َمذزّ أٔ  أرًًزّ ، 

 انًزؼهك ثعجػ ؿهى انٕظبئف 1994 جٕاٌ 20 انًؤعر فٙ 1994  نـُخ  1397ٔػهٗ األيغ  ػضص  

 انٕغُٙ ٔكظنك شغٔغ رُظٛغ شٓبصاد ٔيؤْالد انزكٍٕٚ انًُٓٙ اإلؿبؿٙ ٔانًـزًغ، 

  انًزؼهك ثعجػ انُظبو اإلؿبؿٙ 1998 صٚـًجغ 18 انًؤعر فٙ 1998  نـُخ 2529ٔػهٗ األيغ ػضص  

انشبص ثبنـهك اإلصاع٘ نهصذخ انؼًٕيٛخ، 

 انًزؼهك ثعجػ اإلصُبف انزٙ رُزًٙ انٛٓب 1999 جبَفٙ 4 انًؤعر فٙ 1999 نـُخ 12ٔػهٗ األيغ ػضص 

يشزهف عرت يٕظفٙ انضٔنخ ٔانجًبػبد انًذهٛخ ٔانًؤؿـبد انؼًٕيٛخ طاد انصجغخ اإلصاعٚخ، 

 انًزؼهك ثعجػ اإلغبع انؼبو نهًُبظغاد 2007 يبعؽ 6 انًؤعر فٙ 2007 نـُخ 428ٔػهٗ األيغ ػضص 

انشبعجٛخ ثبإلسزجبعاد نإلَزضاة ٔيُبظغاد انضسٕل انٗ يغادم انزكٍٕٚ انزٙ رُظًٓب اإلصاعاد انؼًٕيٛخ، 

 انًزؼهك ثعجػ انـهى انٕغُٙ 2009 جٕٚهٛخ 8 انًؤعر فٙ 2009 نـُخ 2139ٔػهٗ األيغ ػضص 

نهًٓبعاد، 

 انًزؼهك ثزـًٛخ عئٛؾ انذكٕيخ 2015 فٛفغ٘ 6 انًؤعر فٙ 2015 نـُخ 35ٔػهٗ األيغ انغئبؿٙ ػضص 

 ٔأػعبئٓب،

 انًزؼهك ثزفٕٚط ثؼط 2016 يبعؽ 11 انًؤر فٙ 2016 نـُخ 301ٔػهٗ األيغ انذكٕيٙ ػضص 

، إنٗ ٔػٚغ انصذخصالدٛبد عئٛؾ انذكٕيخ 

 انًزؼهك ثعجػ ادكبو اؿزضُبئٛخ 2016 يبعؽ 21 انًؤر فٙ 2016 نـُخ 372ٔػهٗ األيغ انذكٕيٙ ػضص 

، 2016نإلَزضاة فٙ لطبع انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ثؼُٕاٌ ؿُخ 



 

 : يــهــرر ما يــق

نؼًٕيٛخ  انصذخ ل عرجخ كبرت رصغفرُظى  انًُبظغح انشبعجٛخ ثبإلسزجبعاد نإلَزضاة فٙ : ول ألانفصم ا

. ٔفمب ألدكبو ْظا انًمغع

َزضاة كزجخ رصغف نهصذخ انؼًٕيٛخ   نهًزغشذٍٛ  إل رفزخ انًُبظغح انشبعجٛخ ثبإلسزجبعاد  :2انفصم 

انًزذصهٍٛ ػهٗ شٓبصح انجبكبنٕعٚب أ شٓبصح يؼبصنخ أ شٓبصح ركُٕٚٛخ يُظغح ثبنًـزٕٖ انضبنش يٍ ؿهى 

انٕظبئف انٕغُٙ فٙ اسزصبصبد انكزبثخ ٔانًكزجٛخ ٔاػاليٛخ انزصغف، ٔانظٍٚ نى ٚزجبٔػ ؿُٓى سًـب 

 . ؿُخ35ٔصالصٍٛ 

رشغٛم ٚزى رمضٚغ انـٍ انمصٕٖ ٕٚو غغح جبَفٙ يٍ انـُخ انزٙ الٔفٙ صٕعح ػضو رـجٛم انًزغشخ فٙ يكزت 

 .رفزخ فٛٓب انًُبظغح

:  ػالِ ثًمغع يٍ ٔػٚغ انصذخ ٔٚعجػ ْظا انًمغعأنٛٓب إرفزخ انًُبظغح  انشبعجٛخ انًشبع  :  3انفصم 

 انغرجخ يٕظٕع انًُبظغح، -

ػضص انجمبع انًفزٕدخ نهزُبظغ ٔرٕػٚؼٓب دـت يغاكؼ انزؼٍٛٛ ػُض اإللزعبء،  - 

ربعٚز غهك لبئًخ انزغشذبد،  - 

سزجبعاد انًُبظغح،  إجغاء إربعٚز ٔيكبٌ - 

 .عؿبنٓب ثٕاؿطخ انجغٚض يعًٌٕ انٕصٕل يغ اإلشؼبع ثبنجهٕؽإٚضاع يهفبد انزغشذبد ٔ ػُٕاٌ إيكبٌ - 

: ػالِ ػهٗ صالس يغادمأنٛٓب إ رشزًم انًُبظغح انشبعجٛخ انًشبع  : 4انفصم 

: ونىألانمردهت ا- أ

ؿبؽ يؼضل شٓبصح أٚزى رغرٛت انًزغشذٍٛ انًشٕل نٓى دك انًشبعكخ فٙ انًُبظغح ثصفخ َٓبئٛخ ػهٗ 

. ٔ انشٓبصح انزكُٕٚٛخ انًُظغح ثبنًـزٕٖ انـبنف انظكغأٔ يب ٚؼبصنٓب أانجبكبنٕعٚب 

دصٕل ػهٗ ال ركٌٕ األٔنٕٚخ أللضيٛخ ؿُخٔفٙ صٕعح ٔجٕص ػضح يزغشذٍٛ يزذصهٍٛ ػهٗ َفؾ انًؼضل، 

. ركٌٕ األٔنٕٚخ ألكجغْى ؿُبانشٓبصح انؼهًٛخ، ٔفٙ صٕعح انزـبٔ٘ 

:   انمردهت انثاوٍت- ب

جغاء إؿزضػبئٓى لصض إ أظؼبف ػضص انشطػ انًفزٕدخ نهزُبظغ ثًمغع فزخ انًُبظغح 10ٔ ػشغح   ٚزى لجٕل 

 . غجمب نهجغَبيج انًهذك نٓظا انًمغع  نًضح ؿبػخ ٔادضحاإلسزجبع انكزبثٙ نهمجٕل األٔنٙ

. ٚزًضم ْظا اإلسزجبع انكزبثٙ فٙ أؿئهخ يزؼضصح اإلسزٛبعاد

 ٔادضح صذٛذخ إجبثخ سزٛبعإة ػُٓب األجٕثخ ركٌٕ ٔ ؿؤاال ) 30 ( صالصٍٛػهٗ  اإلسزجبع ْظا ٚشزًمٔ

 .األجٕثخ انًمزغدخ يٍ

 ثبنًبئخ ٌ٘ؿجغ ٚفٕق أٔ ٚـبٔ٘ يجًٕع ػهٗ ٚزذصم نى يزغشخ أل٘ األٔنٙ ثبنمجٕل انزصغٚخ ًٚكٍ ال

 دضّد  إنٗ انًجًٕع انُؼٔل ثٓظا اإللزعبء ػُض انًُبظغح نهجُخ ًٔٚكٍ انصذٛذخ يٍ اإلجبثبد  (%70)

 .اإلجبثبد انصذٛذخ  يٍ( 50 %)سًـٍٛ ثبنًبئخ 



:   انمردهت انثانثت- ج 

سزجبع شفبْٙ نهمجٕل انُٓبئٙ، إؿزضػبء انًزغشذٍٛ انًصغح ثُجبدٓى فٙ انمجٕل األٔنٙ إلجغاء إ ٚزى 

ٚزًضم فٙ ػغض دٕل يٕظٕع يٍ انجغَبيج انًهذك نٓظا انًمغع،  رهّٛ يذبصصخ يغ أػعبء انهجُخ 

 :  ٔطنك ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

   :انمّدة  - 

 صلٛمخ ،  20: انزذعٛغ* 

 صلبئك، 10: انؼغض* 

 صلبئك، 10: انذٕاع* 

ثضال انـؤال إطا عغت انًزغشخ فٙ إسزٛبع انًٕظٕع ػٍ غغٚك انـذت ثبنمغػخ ٔفٙ صٕعح يب إٔٚمغ 

.  صٍُٛ إنّٛ ػهٗ إؿُض أٚمـى انؼضص انظ٘ 

. ٚعجػ اإلسزجبعاٌ انكزبثٙ ٔ انشفبْٙ نهًُبظغح انًظكٕعح أػالِ ثبنجغَبيج انًهذك نٓظا انًمغع

: ػالِ رـجٛم رغشذبرٓى كًب ٚهٙأنٛٓب إٚجت ػهٗ انًزغشذٍٛ نهًُبظغح انًشبع   : 5انفصم 

:  عىد انترشخ نهمىاظرة  -   أ

اإلنكزغَٔٙ  عؿبنٓب ػجغ انجغٚضإٌ ٚزى أ ثؼض سذبها ثم وجىبا عه بعدؿزًبعح انزغشخ إ ٚجت ػهٗ انًزغشخ رؼًٛغ

  www.santetunisie.rns. tn:انزبنٙ انًعًٍ ثٓب ٔطنك ػجغ يٕلغ ٔاة ٔػاعح انصذخ ػهٗ انؼُٕاٌ

: جراء اإلختبار انكتابًإ عىد- ب

يٍ ْظا  (انفمغح ة ) انًمجٕنٍٛ إلجغاء اإلسزجبع انكزبثٙ ٔفمب نًمزعٛبد انفصم انغاثغ  ٚجت ػهٗ انًزغشذٍٛ

عؿبنٓب ثٕاؿطخ عؿبنخ يعًَٕخ إٔ إنٗ يكزت انعجػ انًغكؼ٘ نٕػاعح انصذخ أ رمضٚى يهفبرٓى انًمغع

:  رزعًٍ انٕصبئك انزبنٛخانٕصٕل 

ٔ أَـشخ يطبثمخ نألصم يٍ شٓبصح انجكبنٕعٚب يصذٕثخ ثبنُـجخ انٗ انشٓبئض األجُجٛخ ثشٓبصح يؼبصنخ - 

انشٓبصح انزكُٕٚٛخ انًُظغح ثبنًـزٕٖ ٔاإلسزصبص انـبنف انظكغ، 

ٔ انشٓبصح انزكُٕٚٛخ انًُظغح أٔ يب ٚؼبصنٓب أػضاص شٓبصح انجبكبنٕعٚب أَـشخ يطبثمخ نألصم يٍ كشف - 

. ثبنًـزٕٖ ؿبنف انظكغ ٚزعًٍ انًؼضل انُٓبئٙ

  أصهٛخعفبق انٕصبئك ؿبثمخ انظكغ ثشٓبصحإنٗ انًزغشخ انظ٘ رجبٔػ انـٍ انمبََٕٛخ، ٚجت إ ٔثبنُـجخ 

 .َجبػ سضيبد يضَٛخ فؼهٛخ أٔ انزغؿٛى ثًكزت انزشغٛمإرضجذ 

  .يؼطٛبد غٛغ يطبثمخ نهٕصبئك انًضنٗ ثٓبثبإلؿزًبعح  رعًٍ  يهف رغشخ كمآنٍاٚغفط 

 :  عىد انىجاح فً انمبىل انىهائً ولبم انتعٍٍه فً مركس انعمم- ج

:  انزبنٛخ ظبفخ انٕصبئك إ َٓبئٛبٚجت ػهٗ كم يزغشخ يصغح ثُجبدّ 

 يعًٌٕ يٍ ؿجم  انـٕاثك انؼضنٛخ  نى ًٚط ػهٗ  ربعٚز رـهًّٛ أكضغ يٍ ؿُخ، -1

 ٔالصح  نى ًٚط ػهٗ ربعٚز رـهًًٛٓب أكضغ يٍ صالصخ أشٓغ، ٘يعًٌٕ- 2



 شٓبصح غجٛخ نى ًٚط ػهٗ ربعٚز رـهًٛٓب أكضغ يٍ صالصخ أشٓغ رضجذ أٌ انًزغشخ رزٕفغ فّٛ انًؤْالد -3

انجضَٛخ ٔ انظُْٛخ انًفغٔظخ نًٛبعؽ ٔظٛفزّ ثكبيم رغاة انجًٕٓعٚخ،  

 ربعٚز غهك لبئًخ  انزغشذبد، ٔٚكٌٕ إصغ  ،ٚغفط ٔجٕثب كم يطهت رغشخ ٚـجم ػٍ ثؼض : 6انفصم 

. ؿزًبعح انزغشخإعؿبل انجغٚض اإلكزغَٔٙ صنٛال ػهٗ يؼغفخ ربعٚز ٔصٕل إربعٚز 

ٔنٛب انًشٕل نٓى دك  انًشبعكخ فٙ اإلسزجبع انكزبثٙ، ثصفخ أ رعجػ لبئًخ انًزغشذٍٛ انًمجٕنٍٛ  : 7انفصم 

.  َٓبئٛخ يٍ لجم ٔػٚغ انصذخ

جغاء اإلسزجبعاد انكزبثٛخ ٔانشفبْٛخ ال إٌ ٕٚجض رذذ رصغف انًزغشذٍٛ غٛهخ يضح أال ًٚكٍ  : 8انفصم 

. كزت ٔال َشغٚبد ٔال يظكغاد ٔال أ٘ يـزُض يًٓب كبٌ َٕػّ

 ُٚزج ػٍ كم غش أٔ يذبٔنخ غش رى ظجطّ ثصفخ لطؼٛخ ػٚبصح ػٍ انززجؼبد انجؼائٛخ نهذك  :9انفصم 

ؿُٕاد فٙ كم  (5)جغاِ ٔدغيبَّ يٍ انًشبعكخ يضح سًؾ أنغبء اإلسزجبع انظ٘ إانؼبو غغص انًزغشخ دبال ٔ

.  ثٕػاعح انصذخصاع٘ الدكإيزذبٌ إيُبظغح أٔ 

.  ٔٚزى ْظا انذغيبٌ ثًمزعٗ لغاع يٍ ٔػٚغ انصذخ

. نٗ انغش أٔ يذبٔنخ انغشإػضاص رمغٚغ يفصم يٍ لجم انمٛى أٔ انًًزذٍ انظ٘ رفطٍ إٔٚزى 

. سزجبعاد انًُبظغح يٍ لجم نجُخ رعجػ رغكٛجزٓب ثمغاع يٍ ٔػٚغ انصذخإٚزى رمٛٛى  :  10انفصم 

 .(20)ٔانؼشغٍٚ (0)نٗ كم يزغشخ فٙ اإلسزجبع انشفبْٙ ػضص يغلى ٚزغأح ثٍٛ انصفغإ ٚـُض   :11انفصم 

 .(20) ػشغٍٚ ػهٗ( 6)ػضص صٌٔ ؿزخ ػهٗ  ال ًٚكٍ انزصغٚخ ثُجبح أ٘ يزغشخ رذصم  : 12انفصم  

( 10)ٌ نى ٚزذصم ػهٗ ػضص ٚـبٔ٘ ػشغح إ ال ًٚكٍ انزصغٚخ  ثبنمجٕل انُٓبئٙ أل٘ يزغشخ    :13انفصم 

. َمبغ ػهٗ األلم ثبنُـجخ نإلسزجبع انشفبْٙ ٔطنك فٙ دضٔص ػضص انشطػ انًفزٕدخ نهزُبظغ

. طا رذصم ػضّدح يزغشذٍٛ ػهٗ َفؾ انًجًٕع يٍ انُمبغ ركٌٕ األٔنٕٚخ ألكجغْى ؿُبإٔ

 رزٕنٗ نجُخ انًُبظغح رغرٛت انًزغشذٍٛ دـت انجضاعح ٔرمزغح لبئًزٍٛ فٙ انًزغشذٍٛ انظٍٚ   : 14انفصم 

: ًٚكٍ لجٕنٓى ثصفخ َٓبئٛخ 

. انمبئًخ األصهٛخ  ( أ 

 نزًكٍٛ اإلصاعح ػُض اإللزعبء يٍ رزعًٍ ثمٛخ انًزغشذٍٛ انًغرجٍٛ رفبظهٛب:   انمبئًخ انزكًٛهٛخ (ة

 . ثًغاكؼ ػًهٓىا ٚهزذمٕورؼٕٚط انًزغشذٍٛ انًـجهٍٛ ثبنمبئًخ األصهٛخ انظٍٚ ل

 رعجػ انمبئًخ األصهٛخ ٔانمبئًخ انزكًٛهٛخ نهًزغشذٍٛ انًمجٕنٍٛ َٓبئٛب فٙ انًُبظغح انشبعجٛخ  :15انفصم 

. نصذخ انؼًٕيٛخ يٍ  لجم ٔػٚغ انصذخل كزجخ رصغفثبإلسزجبعد إلَزضاة 

ؿزضػبء انًـجهٍٛ ثٓب نإلنزذبق ثًغاكؼ إ ٔ نهُبجذٍٛ رمٕو اإلصاعح ثبنزصغٚخ ثبنمبئًخ األصهٛخ  : 16انفصم 

. ػًهٓى

انًزشهفٍٛ ، ٚزؼٍٛ  انزُجّٛ ػهٗ  اإلؿزضػبءَمعبء أجم شٓغ ػهٗ ألصٗ رمضٚغ ثضاٚخ يٍ ربعٚزإٔثؼض 

أٔ ٚؼزجغٌٔ عافعٍٛ انزـًٛخ ٔٚذظفٌٕ  (15) اإلرصبل ثبإلصاعح فٙ أجم ألصبِ سًـخ ػشغ ٕٚيب ثعغٔعح



 ثٕاؿطخ عؿبنخ يعًَٕخ انٕصٕل يغ  يٍ لبئًخ انًزغشذٍٛ انُبجذٍٛ فٙ انًُبظغح ٔٚغؿم ْظا انزُجّٛ

. اإلشؼبع ثبنزـهٛى

ٔٚزى انزشطٛت ػهٗ أؿًبء  انًـجهٍٛ ثبنمبئًخ األصهٛخ انظٍٚ نى ٚهزذمٕا ثًغاكؼ ػًهٓى عغى انزُجّٛ ػهٛٓى 

. ٔرؼٕٚعٓى  ثبنًزغشذٍٛ انًـجهٍٛ ثبنمبئًخ انزكًٛهٛخ ٔطنك دـت انزغرٛت انزفبظهٙ ثٓظِ انمبئًخ

. ُٔٚٓٗ انؼًم ثبنمبئًخ انزكًٛهٛخ ؿزخ أشٓغ ػهٗ ألصٗ رمضٚغ ثؼض انزصغٚخ ثبنمبئًخ األصهٛخ

 .ٔ ثبنٕكبنخ انٕغُٛخ نهزشغٛم ٔانؼًم انًـزمم ُٚشغ ْظا انًمغع ثًٕلغ ٔاة ٔػاعح انصذخ  : 17انفصم 

 

 فً  ،      تىوس             

  وزٌر انصذـت

 
 


