امر حكومي عدد  179لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي األلفية
بشأن تمويل مرحلة تطوير البرنامج المندمج ( كومباكت) لمؤسسة تحد األلفية األمريكية.
Source : JORT n°16 du 23 Février 2018

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  20فيفري  2018يتعلق بإعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية من أحكام الفصل  5من القانون عدد
 36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار قصد استغالل العالمة التجارية األجنبية " " KFC
في قطاع األكالت السريعة
Source : JORT n°15 du 20 Février 2018

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  20فيفري  2018تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا للمخابر التالية....
Source : JORT n°15 du 20 Février 2018

قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين األجور المعتمدة في احتساب جرايات
الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه األمر
Source : JORT n°16 du 23 Février 2018

أمر رئاسي عدد 10لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بالمصادقة على بروتوكول إضافي لإلتفاقية العربية المتوسطية للتبادل
الحر ( إتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة .
Source : JORT n°13 du 13 Février 2018

أمر رئاسي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  12فيفري  2018يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر 2017
بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك االسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة
جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
Source : JORT n°14 du 16 Février 2018

أمر رئاسي عدد  13لسنة  2018مؤرخ في  16فيفري  2018يتعلق بتعيين السيد مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي
Source : JORT n°14 du 16 Février 2018

أمر حكومي عدد  158لسنة  2018مؤرخ في  02فيفري 2018بتوسعة فضاء االنشطة االقتصادية ببنزرت والمصادقة على الملحق التعديلي
التفاقية منح لزمة استغالل .
Source : JORT n°14 du 16 Février 2018

امر حكومي عدد  172لسنة  2018مؤرخ في  22فيفري  2018يتعلق بتنقيح االمر عدد  3406لسنة  2012المؤرخ في  27ديسمبر 2012
المتعلق بإحداث مجلس التحاليل االقتصادية وضبط تركيبة وطرق سيره
Source : JORT n°16 du 23 Février 2018

أمر حكومي عدد  178لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق بتنقيح االمر الحكومي عدد  346لسنة  2017المؤرخ في  9مارس
 2017المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة االمتيازات المنصوص عليها بالفصل  52من مجلة تشجيع االستثمارات
Source : JORT n°16 du 23 Février 2018

أمر حكومي  191لسنة  2018مؤرخ في  21فيفري  2018يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو احداث بناءات او
منشآت غير ثابتة بالمستغالت الف الحية وعلى األراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية او فضاءات سياحية
مرتبطة بالنشاط الفالحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات
Source : JORT n°16 du 23 Février 2018

قانون أساسي عدد  6لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لإلتفاقية العربية المتوسطة للتبادل
الحر ( إتفاقية أقادير) حول انضمام دول جديدة
Source : JORT n°13 du 13 Février 2018

قانون أساسي عدد  7لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بتعزيز حماية الفالحين من السرقات بإ ضافة فصل للمجلة الجزائية
Source : JORT n°13 du 13 Février 2018

قانون أساسي عدد  8لسنة  2018مؤرخ في  12فيفري  2018يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر 2017
بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالسثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اإلسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة
جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسات ذات الحجم البيني .
Source : JORT n°14 du 16 Février 2018

بمقتضى قرار من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في  6فيفري  2018عين السيدات والسادة اآلتي ذكرهم بالمجلس
االستراتيجي للهيئة التونسية لالستثمار لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء. ..
Source : JORT n°11 du 06 Février 2018

أمر حكومي عدد  128لسنة  2018مؤرخ في  2فيفري  2018يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
مصر العربية للتعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة .
Source : JORT n°11 du 06 Février 2018

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  23فيفري  2018يتعلق بضبط تاريخ انطالق تطبيق األحكام المتعلقة بالمغادرة االختيارية لألعوان
العموميين بعنوان سنة 2018
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في  21فيفري  2018يتعلق بضبط قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل
الرسمي لألصناف النباتية لسنة . 2017
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في  22فيفري  2018يتعلق بإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في  26فيفري 2009
المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

قرار من وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي مؤرخ في  21فيفري  2018يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في  19جويلية 2001
المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث االمضاء اإللكتروني .
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

أمر رئاسي عدد 14لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري  2018يتعلق بالمصادقة على اإلحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاع ي المصدر من قبل
البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ،موضوع االتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

أمر حكومي عدد  205لسنة  2018مؤرخ في  23فيفري  2018يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق األحكام المتعلقة بالمغادة
االختيارية لألعوان العموميين .
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

قانون عدد  11لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري  2018يتعلق بالموافقة على اإلحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك
المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية ،موضوع االتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
Source : JORT n°17 du 27 Février 2018

Retour au sommaire

بعد اﻻطّﻼع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع اﻻستثمارات الصادرة بمقتضى القانون
عدد  120لسنة  1993المؤرخ في  27ديسمبر  1993كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد 53
لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر  2015المتعلق بقانون
المالية لسنة ،2016
وعلى القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار،
وعلى القانون عدد  1لسنة  2017المؤرخ في  3جانفي
 2017المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ،2016
وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلّق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  1991لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية
 2005المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  346لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس  2017المتعلّق بإسناد الديوان التونسي للتجارة اﻻمتيازات
المنصوص عليها بالفصل  52من مجلة تشجيع اﻻستثمارات،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  388لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس  2017المتعلق بضبط تركيبة المجلس اﻷعلى لﻼستثمار
وطرق تنظيمه وبالتنظيم اﻹداري والمالي للهيئة التونسية
لﻼستثمار وللصندوق التونسي لﻼستثمار وقواعد تسييره،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا لﻼستثمار بتاريخ  17أكتوبر ،2016
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصلين  2و  3من اﻷمر الحكومي
عدد  346لسنة  2017المؤرخ في  9مارس  2017المشار إليه
أعﻼه وتعوض بما يلي :
الفصل ) 2جديد(  :تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية
اﻷساسية الخارجية المنصوص عليها بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر
الحكومي على النحو التالي :
ـ على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة
بالتجارة بالنسبة للمصاريف المرتبطة بأشغال الربط بشبكة الماء
الصالح للشراب وبشبكة الكهرباء وبشبكة التطهير وتصرف
المساهمة مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثﻼثة أقساط
على النحو التالي :
ـ  %20عند اﻻنطﻼق في اﻷشغال،

صفحــة 530

ـ  %60عند بلوغ اﻷشغال نسبة ،%80
ـ  %20عند انتهاء اﻷشغال.

ـ على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة
بالتجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية بالنسبة للمصاريف المرتبطة
بأشغال الربط بشبكة الطرقات بما في ذلك الربط بميناء جرجيس.

الفصل ) 3جديد(  :تتولى الوكالة العقارية الصناعية متابعة
ومراقبة إنجاز أشغال البنية اﻷساسية الخارجية المتعلقة بأشغال
الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وبشبكة الكهرباء وبشبكة
التطهير المنصوص عليها بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي.
وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية إنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال البنية اﻷساسية الخارجية
المتعلقة بالربط بشبكة الطرقات بما في ذلك الربط بميناء جرجيس
المنصوص عليها بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي.

الفصل  2ـ وزير المالية ووزير التنمية واﻻستثمار والتعاون
الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفﻼحة والموارد
المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجهيز واﻹسكان
والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  19فيفري .2018

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  179لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري
 2018يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية
ومؤسسة تحدي اﻷلفية بشأن تمويل مرحلة تطوير البرنامج
المندمج )كومباكت( لمؤسسة تحدي اﻷلفية اﻷمريكية.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،

وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
 4منه،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  23فيفري 2018
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق المنحة المتعلق بتمويل مرحلة تطوير البرنامج
المندمج )كومباكت( لمؤسسة تحدي اﻷلفية اﻷمريكية بين حكومة
الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي اﻷلفية ،الملحق بهذا اﻷمر
الحكومي ،والممضى بتونس في  28مارس .2017
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تم إبرام اتفاق منحة لتمويل مرحلة تطوير
البرنامج المندمج لمؤسسة تحدي اﻷلفية اﻷمريكية )كومباكت( بين
حكومة الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي اﻷلفية ،الملحق بهذا
اﻷمر الحكومي ،والممضى بتونس في  28مارس .2017
الفصل  2ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  19فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

زياد العذاري

بمقتضى أمر حكومي عدد  180لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
أنهيت تسمية السيد نوفل بن اﻷبيض بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء
من  1ديسمبر .2017
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي
بالسلك المشترك للصحافيين العاملين باﻹدارات العمومية.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
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وعلى اﻷمر عدد  2305لسنة  2001المؤرخ في  2أكتوبر
 2001المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك المشترك
للصحافيين العاملين باﻹدارات العمومية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  313لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الصناعة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مستشار صحفي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة وفقا ﻷحكام هذا القرار.
الفصل  2ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعﻼه الكتبة
الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس )(5
سنوات أقدمية على اﻷقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة
الترشحات.

الفصل  3ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه بقرار
من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .ويضبط هذا
القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل  4ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعﻼه لجنة يتم
تعيين أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،

ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل  5ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعﻼه
أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة عن طريق التسلسل اﻹداري مرفوقة بالوثائق
التالية :
ـ نسخة مطابقة لﻸصل من قرار انتداب المترشح،
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قرار من وزير التجارة مؤرخ في  20فيفري  2018يتعلق
بإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية من أحكام
الفصل  5من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد
استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية " "KFCفي قطاع اﻷكﻼت
السريعة.
إن وزير التجارة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار خاصة الفصل 6
منه،
وعلى اﻷمر عدد  1501لسنة  2010المؤرخ في  21جوان
 2010المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد
اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية والمعطيات الدنيا المضمنة
بالوثيقة المصاحبة للعقد،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1204لسنة  2016المؤرخ في
 18أكتوبر  2016المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اﻹعفاء
ومدته تطبيقا ﻷحكام القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في
 15سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28
جويلية  2010المتعلق بمنح عقود اﻻستغﻼل تحت التسمية
اﻷصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل  6من القانون عدد 64
لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية  1991المتعلق بالمنافسة
واﻷسعار،
وعلى طلب شركة " "Tunisian food Companyبتاريخ
 24ماي  2017المتعلق بإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية
اﻷصلية من تطبيق أحكام الفصل  5من القانون عدد  36لسنة
 2015المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم
المنافسة واﻷسعار ﻻستغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية ""KFC
في تونس في قطاع اﻷكﻼت السريعة،

وعلى عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم بين
الشركة التونسية " "Tunisian food Companyوالشركة البحرينية
""Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC
قصد استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية "،"KFC
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وعلى عقد التطوير المبرم بين الشركة التونسية
" "Tunisian food Companyوالشركة البحرينية
ِ )Yam! Restaurants International (MENAPAK
 "Co.SPCقصد تطوير واستغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية
"،"KFC
وعلى العقد التكميلي لعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية
المبرم بين الشركة التونسية ""Tunisian food Company
والشركة البحرينية " Yam! Restaurants International
 "(MENAPAK) Co.SPCقصد استغﻼل العﻼمة التجارية
اﻷجنبية "،"KFC

واعتبارا أن القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار المشار
إليه أعﻼه يجيز في الفصل  6إعفاء من أحكام الفصل  5اﻻتفاقات
والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية
لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين
قسطا عادﻻ من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تثمين
المدخﻼت الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية باعتماد نظام صارم
لمراقبة حفظ الصحة وسﻼمة المنتجات كما سيساهم في تشغيل
الكفاءات التونسية وتكوين فرق من الخبراء التونسيين في مجال
الجودة والسﻼمة الغذائية وتوفير منتجات ذات جودة عالية،

واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد
 172648والصادر بتاريخ  20سبتمبر  2017المتعلق بمنح
شركة " "Tunisian food Companyإعفاء عقد اﻻستغﻼل
تحت التسمية اﻷصلية على معنى الفصل  6من القانون المتعلق
بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة التجارية
اﻷجنبية " "KFCفي قطاع اﻷكﻼت السريعة،

وبعد اﻻطﻼع على الموافقة النهائية المسندة من قبل وزير
التجارة تحت عدد  2040بتاريخ  25أكتوبر  2017ﻻستغﻼل
العﻼمة التجارية اﻷجنبية " "KFCفي قطاع اﻷكﻼت السريعة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يمنح لشركة "Tunisian food
 "Companyإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية على
معنى الفصل  6من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد
استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية " "KFCوذلك حسب
المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب اﻹعفاء وحسب البيانات
التالية :
ـ اﻻسم اﻻجتماعي  :شركة " Tunisian food
."Company
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة  :فراس سعيد.
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ـ عنوان المقر اﻻجتماعي  :عمارة الشارع بلوك  Bالطابق
اﻷول ضفاف البحيرة ـ  IIـ  1053المرسى ـ تونس.
ـ هيكلة رأس المال  :تونسية  %100وفق ما هو مبين
بالطلب.
ـ النشاط  :المطاعم.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري .B0193602017 :
الفصل  2ـ يخول بمقتضى هذا اﻹعفاء لشركة " Tunisian
 "food Companyفتح  5نقاط بيع تحت العﻼمة التجارية
اﻷجنبية " "KFCبصفة مباشرة بكامل تراب الجمهورية التونسية
وفقا لمخطط اﻻستثمار المرفق بالملف.
الفصل  3ـ هذا اﻹعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من
تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة ""Tunisian food Company
تقديم تقييم العمل بعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية خﻼل
السنة الرابعة للنشاط مع موافاة اﻹدارة بتقارير سنوية حول
النشاط.
الفصل  4ـ بقطع النظر عن هذا اﻹعفاء يتعين على شركة
" "Tunisian food Companyاستيفاء الشروط القانونية
والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم.
الفصل  5ـ تلتزم شركة ""Tunisian food Company
بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخﻼت الوطنية في
المنتوجات التي توزعها تحت العﻼمة التجارية اﻷجنبية "."KFC
الفصل  6ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به
العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية
ومراعاة الطابع العمراني ﻷماكن انتصاب محﻼت ممارسة النشاط.
الفصل  7ـ يتعين على شركة " Tunisian food
 "Companyإعﻼم الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على
الشروط التي تم على أساسها منح هذا اﻹعفاء لممارسة النشاط،
في أجل ﻻ يتجاوز  15يوما من تاريخ حدوثه ،خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب اﻹعفاء أو بهذا القرار
وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محﻼت ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل  8ـ يسحب اﻹعفاء من أحكام الفصل  5من القانون
عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق
بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار في صورة مخالفة شركة
" "Tunisian food Companyلشروط منحه.
الفصل  9ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  20فيفري .2018
وزير التجارة
عمر الباهي
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قرار من وزير التجارة مؤرخ في  20فيفري  2018يتعلق
بإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية من أحكام
الفصل  5من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد
استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية " "Frédéric Casselفي
قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات.
إن وزير التجارة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار خاصة الفصل 6
منه،
وعلى اﻷمر عدد  1501لسنة  2010المؤرخ في  21جوان
 2010المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد
اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية والمعطيات الدنيا المضمنة
بالوثيقة المصاحبة للعقد،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1204لسنة  2016المؤرخ في
 18أكتوبر  2016المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اﻹعفاء
ومدته تطبيقا ﻷحكام القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في
 15سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28
جويلية  2010المتعلق بمنح عقود اﻻستغﻼل تحت التسمية
اﻷصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل  6من القانون عدد 64
لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية  1991المتعلق بالمنافسة
واﻷسعار،
وعلى طلب شركة " "Le Manoirبتاريخ  28مارس 2017
المتعلق بإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية من تطبيق
أحكام الفصل  5من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار ﻻستغﻼل
العﻼمة التجارية اﻷجنبية " "Frédéric Casselفي تونس في
قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات،
وعلى عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم بين
الشركة التونسية " "Le Manoirوالشركة الفرنسية " Lj
 "CHOCOLATقصد استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية
"،"Frédéric Cassel
واعتبارا أن القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار المشار
إليه أعﻼه يجيز في الفصل  6إعفاء من أحكام الفصل  5اﻻتفاقات
والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية
لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين
قسطا عادﻻ من فوائدها،
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واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيمكن من إضفاء دينامكية
على السوق المحلية وسيساهم في خلق مواطن شغل وتثمين
المدخﻼت الوطنية خاصة منها في مجال التجيهزات والمواد
اﻷولية،

واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد
 172636والصادر بتاريخ  8جوان  2017المتعلق بمنح شركة
" "Le Manoirإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية
على معنى الفصل  6من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة
واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة التجارية اﻷجنبية " Frédéric
 "Casselفي قطاع المقاهي والمطاعم والمرطبات.
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يمنح لشركة " "Le Manoirإعفاء عقد
اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية على معنى الفصل  6من القانون
عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق
بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة التجارية
اﻷجنبية " "Frédéric Casselوذلك حسب المعطيات المصرح
بها بوثائق مطلب اﻹعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ اﻻسم اﻻجتماعي  :شركة "."Le Manoir
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة  :جلول عاتق.
ـ عنوان المقر اﻻجتماعي  :مقسم عدد  711ضفاف البحيرة
 2ص ب حدائق البحيرة  1053المرسى ـ تونس.
ـ هيكلة رأس المال  :تونسية  %100وفق ما هو مبين
بالطلب.
ـ النشاط  :مطاعم وقاعة شاي.

ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري .B01248722016 :

الفصل  2ـ يخول بمقتضى هذا اﻹعفاء لشركة " Le
 "Manoirفتح  5نقاط بيع تحت العﻼمة التجارية اﻷجنبية
»"Frédéric Casselبصفة مباشرة بوﻻيات تونس وسوسة
وصفاقس وفقا لمخطط اﻻستثمار المرفق بالملف.
الفصل  3ـ هذا اﻹعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من
تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة " "Le Manoirتقديم تقييم للعمل
بعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية خﻼل السنة الرابعة للنشاط
مع موافاة اﻹدارة بتقارير سنوية حول النشاط.

الفصل  4ـ بقطع النظر عن هذا اﻹعفاء يتعين على شركة
التمويل " "Le Manoirاستيفاء الشروط القانونية والترتيبية
المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المقاهي والمطاعم والمرطبات.
الفصل  5ـ تلتزم شركة " "Le Manoirبتشغيل يد عاملة
تونسية واستعمال المدخﻼت الوطنية في المنتوجات التي توزعها
بنقاط البيع الحاملة للعﻼمة التجارية اﻷجنبية "Frédéric
."Cassel
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الفصل  6ـ يتعين على شركة " "Le Manoirاحترام التشريع

الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية
والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني ﻷماكن انتصاب
محﻼت ممارسة النشاط.

الفصل  7ـ يتعين على شركة " "Le Manoirإعﻼم الوزارة

المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على

أساسها منح هذا اﻹعفاء لممارسة النشاط ،في أجل ﻻ يتجاوز 15
يوما من تاريخ حدوثه ،خاصة :

ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب اﻹعفاء أو بهذا القرار

وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محﻼت ممارسة النشاط.

ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.

الفصل  8ـ يسحب اﻹعفاء من أحكام الفصل  5من القانون

عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق

بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار في صورة مخالفة شركة " Le
 "Manoirلشروط منحه.

الفصل  9ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية.

تونس في  20فيفري .2018

وزير التجارة
عمر الباهي

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  20فيفري .2018

تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة  ،2017بعد

أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل
الجائزة الوطنية للمترولوجيا ،للمخابر التالية :

ـ الجائزة اﻷولى والبالغة قيمتها  15000دينار  :مخبر

المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني .Def-Nat

ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها  10000دينار  :مخبر

.CK-Métrologie

ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها  5 000دينار :مخبر .MEM
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بمقتضى أمر حكومي عدد  193لسنة  2018مؤرخ في 16
فيفري .2018

أنهيت تسمية السيدة نجوى خواجة حرم بالناصر مكلفا
بمأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من أول جانفي .2018

بمقتضى أمر حكومي عدد  194لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018

أنهيت تسمية السيدة رافلة تاج حرم دﻻجي ،طبيب أول
للمستشفيات ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء
من  16جانفي .2018

وعلى اﻷمر عدد  499لسنة  1974المؤرخ في  27أفريل
 1974المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد
وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفﻼحي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  2148لسنة
 2007المؤرخ في  21أوت  ،2007وبالخصوص الفصل  18منه.
قرر ما يأتي :

الفصل اﻷول ـ يقع تحيين اﻷجور المعتمدة في احتساب
جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في
إطار اﻷمر المشار إليه أعﻼه عدد  499لسنة  1974المؤرخ في
 27أفريل  1974حسب الجدول التالي :
السنوات

الضوارب

16,42349

1963

15,67188

1961
1962
1964
1965

بمقتضى أمر حكومي عدد  195لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
سمي السيد عبد الرؤوف الجمل ،متفقد رئيس للشغل ،مكلفا
بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  196لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
سمي السيد فؤاد بن عبد الله ،متفقد عام للشغل ،مكلفا
بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية.

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  19فيفري
 2018يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين اﻷجور المعتمدة
في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة
من يهمه اﻷمر.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  33لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء
بعد وفاة من يهمه اﻷمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة
من يهمه اﻷمر وذلك في الميدان غير الفﻼحي،
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1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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16,09502
15,04336
14,10606
13,58229
13,18825
12,85544
12,36176
12,23026
11,53765
11,29917

10,81367
10,39059
9,48817
9,00798
8,44048
7,99157
7,37160
6,76827
6,19258
5,42852
4,95624
4,56376
4,24699
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السنوات

الضوارب

3,99697

1988

3,44662

1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3,69386
3,19964
3,00196
2,78605
2,63896
2,53267
2,42431

2,12167
2,05740
2,00311

1,94666
1,90948
1,85700
1,80775
1,74458
1,70976
1,64173
1,58717
1,51283
1,46125
1,39955
1,35168

2014

1,14404

2016
2017
صفحــة 542

تونس في  19فيفري .2018
اطلع عليه

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

2,20017

2012
2015

الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

2,28169

1,28049

2013

الفصل  2ـ تنطبق اﻷحكام المنصوص عليها بالفصل اﻷول من
هذا القرار بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول
جانفي .2018

1,20678
1,09247
1,05321
1,00000

بمقتضى أمر حكومي عدد  197لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
سمي السيد نزار خرباش ،مراقب عام للمصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 17
جانفي .2018

بمقتضى أمر حكومي عدد  198لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018

سمي السيد جوهر العبيدي ،مهندس رئيس ،مكلفا بمأمورية
بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل.

بمقتضى أمر حكومي عدد  199لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
سميت السيدة هاجر بن عجرودي مكلفة بمأمورية بديوان
وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  21ديسمبر .2017

بمقتضى أمر حكومي عدد  200لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018

أنهيت تسمية السيد منير الرمضاني بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  1جانفي
.2018
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بمقتضى أمر حكومي عدد  142لسنة  2018مؤرخ في 7
فيفري .2018
كلف السيد نادر المنيف ،مستشار من الدرجة اﻷولى لمجلس
النواب ،بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب
الشعب.

أمر رئاسي عدد  10لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية
المتوسطية للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول
جديدة.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  6لسنة  2018المؤرخ في 6
فيفري  2018المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية
العربية المتوسطية للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام
دول جديدة،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية المتوسطية للتبادل
الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول جديدة.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على عقد بروتوكول إضافي
لﻼتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول
انضمام دول جديدة.
الفصل  2ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة مكلفان ،كل
فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  6فيفري .2018

صفحــة 412

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

بمقتضى قرار من وزير العدل ووزير الشؤون اﻻجتماعية
ووزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة مؤرخ في  13فيفري .2018

عين السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم بصفتهم مختصين في
شؤون الطفولة لعضوية الهيئات القضائية المختصة باﻷطفال طبق
بيانات الجدول التالي:
دائرة قضاء محكمة اﻻستئناف بتونس

محكمة اﻻستئناف بتونس
اﻻسم واللقب

الوزارة المعنية

إيناس العكاري

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

محرز بن رجب

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

لمياء درويش

جيهان عنان
أميرة الساحلي
إيناس عاشور
صبري العبيدي

وزارة الشؤون اﻻجتماعية
وزارة
وزارة
وزارة
وزارة

الشؤون اﻻجتماعية
المرأة واﻷسرة والطفولة
المرأة واﻷسرة والطفولة
المرأة واﻷسرة والطفولة

المحكمة اﻻبتدائية بتونس  1و2
اﻻسم واللقب

ونسة الحسومي
فاطمة شارني

بسمة نظيف

الوزارة المعنية

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

وزارة الشؤون اﻻجتماعية
وزارة الشؤون اﻻجتماعية

مريم الطرابلسي

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

خولة بن خلفة

وزارة الشؤون اﻻجتماعية

زينب الطرابلسي

وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة

نسرين رزيق

وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة

صوفية الصيد
ريم بوخاتم

ندى فراولة

لمياء حمزة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  13فيفري 2018

وزارة الشؤون اﻻجتماعية
وزارة الشؤون اﻻجتماعية

وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة
وزارة المرأة واﻷسرة والطفولة
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أمر رئاسي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  12فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ
 8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان
لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد  8لسنة  2018المؤرخ في  12فيفري
 2018المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم
بتاريخ  8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان
لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني،
وعلى عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر
 2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار
والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان لتمويل
مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على عقد الضمان عند أول
طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية
والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة
بنك اﻹسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم
البيني.
الفصل  2ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ووزير
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  12فيفري .2018

عــدد 14

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد  13لسنة  2018مؤرخ في  16فيفري 2018
يتعلق بتعيين السيد مروان العباسي محافظا للبنك المركزي
التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  78منه،
وعلى القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل
 2016المتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى طلب اﻻستقالة الذي قدمه السيد الشاذلي العياري
بتاريخ  14فيفري  2018وعلى قبول اﻻستقالة بتاريخ  15فيفري
،2018
وعلى اقتراح رئيس الحكومة تعيين السيد مروان العباسي في
خطة محافظ للبنك المركزي التونسي،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة
بتاريخ  15فيفري .2018
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ عين السيد مروان العباسي محافظا للبنك
المركزي التونسي.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  16فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد  156لسنة  2018مؤرخ في  13فيفري
 2018يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر عدد  1885لسنة 2007
المؤرخ في  23جويلية  2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري
والمالي للمدرسة الوطنية لﻺدارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  83لسنة  1986المؤرخ في  1سبتمبر
 1986المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة ،1986
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أمر رئاسي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  12فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ
 8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان
لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد  8لسنة  2018المؤرخ في  12فيفري
 2018المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم
بتاريخ  8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان
لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني،
وعلى عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر
 2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار
والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان لتمويل
مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على عقد الضمان عند أول
طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر  2017بين الجمهورية التونسية
والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة
بنك اﻹسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم
البيني.
الفصل  2ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ووزير
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  12فيفري .2018
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رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد  13لسنة  2018مؤرخ في  16فيفري 2018
يتعلق بتعيين السيد مروان العباسي محافظا للبنك المركزي
التونسي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  78منه،
وعلى القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل
 2016المتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى طلب اﻻستقالة الذي قدمه السيد الشاذلي العياري
بتاريخ  14فيفري  2018وعلى قبول اﻻستقالة بتاريخ  15فيفري
،2018
وعلى اقتراح رئيس الحكومة تعيين السيد مروان العباسي في
خطة محافظ للبنك المركزي التونسي،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة
بتاريخ  15فيفري .2018
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ عين السيد مروان العباسي محافظا للبنك
المركزي التونسي.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  16فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد  156لسنة  2018مؤرخ في  13فيفري
 2018يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر عدد  1885لسنة 2007
المؤرخ في  23جويلية  2007المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري
والمالي للمدرسة الوطنية لﻺدارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  44لسنة  1964المؤرخ في  3نوفمبر
 1964المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لﻺدارة كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  83لسنة  1986المؤرخ في  1سبتمبر
 1986المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة ،1986
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أمر حكومي عدد  158لسنة  2018مؤرخ في  2فيفري 2018
يتعلق بتوسعة فضاء اﻷنشطة اﻻقتصادية ببنزرت
وبالمصادقة على الملحق التعديلي ﻻتفاقية منح لزمة
استغﻼله.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  81لسنة  1992المؤرخ في  3أوت
 1992المتعلق بالمناطق اﻻقتصادية الحرة كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد  54لسنة 2013
المؤرخ في  30ديسمبر  2013المتعلق بقانون المالية لسنة
،2014
وعلى القانون عدد  73لسنة  1995المؤرخ في  24جويلية
 1995المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون
عدد  33لسنة  2005المؤرخ في  4أفريل ،2005
وعلى القانون عدد  23لسنة  2008المؤرخ في  1أفريل
 2008المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى اﻷمر عدد  2051لسنة  1993المؤرخ في  4أكتوبر
 1993المتعلق بإحداث منطقة حرة اقتصادية ببنزرت،

وعلى اﻷمر عدد  1881لسنة  1994المؤرخ في  12سبتمبر
 1994المتعلق بالمصادقة على اتفاقية منح لزمة استغﻼل المنطقة
اﻻقتصادية الحرة ببنزرت لفائدة شركة التنمية واستغﻼل المنطقة
اﻻقتصادية الحرة ببنزرت وكذلك ملحقاتها،
وعلى اﻷمر عدد  1193لسنة  2000المؤرخ في  30ماي
 2000المتعلق بالمصادقة على استرجاع جزء من اللزمة للشركة
التونسية للبناء واﻹصﻼحات الميكانيكية والبحرية وإحداث فضاء
ثان في موقع منزل بورقيبة بالمنطقة الحرة ببنزرت،

وعلى اﻷمر عدد  1298لسنة  2006المؤرخ في  8ماي
 2006المتعلق بتوسعة فضاء اﻷنشطة اﻻقتصادية ببنزرت
وبالمصادقة على الملحق التعديلي ﻻتفاقية منح لزمة استغﻼله،

وعلى اﻷمر عدد  1753لسنة  2010المؤرخ في  19جويلية
 2010المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم
تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  4631لسنة  2013المؤرخ في 18
نوفمبر ،2013
وعلى اﻷمر عدد  4630لسنة  2013المؤرخ في  18نوفمبر
 2013المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة،
وعلى اﻷمر عدد  1847لسنة  2014المؤرخ في  20ماي
 2014المتعلق باﻹشغال الوقتي للملك العمومي البحري،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية
ووزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وعلى رأي وحدة متابعة اللزمات.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تتم توسعة فضاء اﻷنشطة اﻻقتصادية ببنزرت
المحدث بمقتضى اﻷمر عدد  2051لسنة  1993المؤرخ في 4
أكتوبر  1993المشار إليه أعﻼه وذلك بإلحاق العقار المحدد
جغرافيا بالفصل  2من هذا اﻷمر الحكومي والذي يمثل امتدادا
جغرافيا لفضاء بنزرت.

الفصل  2ـ تبلغ مساحة العقار المنصوص عليه بالفصل اﻷول
من هذا اﻷمر الحكومي 2472م 2وتحدد مراجعه بالنقاط
الطوبوغرافية الواردة بمثال اﻷشغال المختلفة  TPD79465على
سلم  1000/1المصاحب لهذا اﻷمر الحكومي كما يلي :

E1 X : 139779.00

A5 X : 139776.40

B5 X : 139804.41

C5 X : 139838.57

F4 X : 139842.34

E4 X : 139843.50

Y : 4483.00

Y : 4451.56
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الفصل  3ـ تتم المصادقة على الملحق التعديلي
ﻻتفاقية منح لزمة استغﻼل فضاء اﻷنشطة اﻻقتصادية
لفائدة شركة تنمية واستغﻼل فضاء اﻷنشطة اﻻقتصادية
والمصادق عليها باﻷمر عدد  1881لسنة  1994المؤرخ
سبتمبر  1994المشار إليه أعﻼه.

رقم 2
ببنزرت
ببنزرت
في 12

الفصل  4ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  468لسنة  2017المؤرخ في 10
أفريل  2017المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية :

ـ المطعم الجامعي بقرطاج.

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وباﻻستقﻼل المالي
وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

سليم الفرياني

وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد  135لسنة 1988
المؤرخ في  3ديسمبر  1988المشار إليه أعﻼه.

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية

الفصل  2ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية
مكلفان ،كل فيما يخصه بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

محمد صالح العرفاوي

تونس في  13فيفري .2018

أمر حكومي عدد  159لسنة  2018مؤرخ في  13فيفري
 2018يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  135لسنة  1988المؤرخ في  3ديسمبر
 1988المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال ،كما تم
تنقيحه باﻷمر عدد  2245لسنة  2006المؤرخ في  7أوت
،2006

وعلى اﻷمر عدد  2281لسنة  1995المؤرخ في  13نوفمبر
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت مؤسسات الخدمات الجامعية
وتنظيمها والخطط الوظيفية بها ،وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  1765لسنة 2015
المؤرخ في  9نوفمبر ،2015

عــدد 14

اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

بمقتضى أمر حكومي عدد  160لسنة  2018مؤرخ في 13
فيفري .2018

منح السيد سامي بن محمد يحمدي ،عون بالشركة التونسية
للكهرباء والغاز ،عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء
من  27أفريل .2017
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أمر حكومي عدد  172لسنة  2018مؤرخ في  22فيفري
 2018يتعلق بتنقيح اﻷمر عدد  3406لسنة  2012المؤرخ
في  27ديسمبر  2012المتعلق بإحداث مجلس التحاليل
اﻻقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره.
إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،

وعلى القانون عدد  57لسنة  1967المؤرخ في  30ديسمبر
 1967المتعلق بقانون المالية لتصرف  1968وخاصة الفصل 25
منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد  87لسنة  1972المؤرخ في 27
ديسمبر  1972المتعلق بقانون المالية لتصرف  1973وخاصة
الفصل  15منه المتعلق بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة
بمعهد علي باش حانبة لﻼقتصاد الكمي،
وعلى القانون عدد  64لسنة  1969المؤرخ في  31ديسمبر
 1969المتعلق بقانون المالية لتصرف  1970وخاصة الفصل 21
منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني لﻺحصاء كما تم تنقيحه
بالقانون عدد  101لسنة  1974المؤرخ في  25ديسمبر 1974
المتعلق بقانون المالية لتصرف  1975وخاصة الفصول  55و56
منه،
وعلى القانون عدد  50لسنة  1996المؤرخ في  20جوان
 1996المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال
الضمان اﻻجتماعي كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  1697لسنة
 2012المؤرخ في  4سبتمبر ،2012
وعلى القانون عدد  32لسنة  1999المؤرخ في  13أفريل
 1999المتعلق بالمنظومة الوطنية لﻺحصاء،
وعلى القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل
 2016المتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى اﻷمر عدد  400لسنة  1969المؤرخ في  7نوفمبر
 1969المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير اﻷول،

وعلى اﻷمر عدد  118لسنة  1970المؤرخ في  11أفريل
 1970المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة اﻷولى وعلى جميع
النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي عدد 468
لسنة  2017المؤرخ في  10أفريل  2017المتعلق بإلحاق هياكل
برئاسة الحكومة،
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وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  1245لسنة  2006المؤرخ في  24أفريل
 2006المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة
المركزية واﻹعفاء منها،

وعلى اﻷمر عدد  3406لسنة  2012المؤرخ في  27ديسمبر
 2012المتعلق بإحداث مجلس التحاليل اﻻقتصادية وضبط
تركيبته وطرق سيره كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  3636لسنة
 2014المؤرخ في  3أكتوبر ،2014

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصول  2و 3و 4و 5والفقرة
اﻷولى من الفصل  6من اﻷمر عدد  3406لسنة  2012المؤرخ
في  27ديسمبر  2012وتعوض باﻷحكام التالية:
الفصل ) 2جديد(:

تتمثل مهمة المجلس في إنارة اختيارات الحكومة في المجال
اﻻقتصادي من خﻼل مقارنة مختلف وجهات النظر والتحاليل
بعضها ببعض.

يقوم المجلس بكل استقﻼلية بإنجاز تحاليل اقتصادية لفائدة
الحكومة من خﻼل دراسة المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس
الحكومة ،كما يمكنه أن يتولى من تلقاء نفسه القيام بتحاليل
استشرافية لمسائل اقتصادية يرى أنّها وجيهة لضبط السياسة
اﻻقتصادية للبﻼد.
يمكن للمجلس إنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية
أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة.

توضع اﻷعمال النهائية للمجلس على ذمة العموم بالموقع
اﻻلكتروني الخاص بالمجلس.
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الفصل ) 3جديد(:

يتركب المجلس عﻼوة على رئيسه من عشرين عضوا كما يلي:

أ ـ أعضاء بالصفة :

ـ رئيس المجلس الوطني لﻺحصاء،

ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات
الكمية،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للدراسات اﻻستراتيجية،
ـ مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي،

ـ مدير عام مركز البحوث والدراسات اﻻجتماعية.
ب .أعضاء باﻻختيار:

خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم نظرا لخبرتهم وكفاءتهم في
المجال اﻻقتصادي أو نظرا للبحوث التي أنجزوها في اﻻقتصاد.

يتم تعيين أعضاء المجلس بمقتضى قرار من رئيس الحكومة
وذلك لمدة ثﻼث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل ) 4جديد( :يتولى رئيس المجلس اﻹشراف على
المجلس وتنسيق أعماله.

يتم تعيين رئيس المجلس بمقتضى أمر حكومي لمدة ثﻼث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل ) 5جديد( :يتم تنظيم وتسيير أعمال المجلس من
قبل كتابة قارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى اﻹشراف
عليها كاتب عام تسند إليه خطة كاتب عام وزارة.

الفصل ) 6فقرة أولى جديدة( :يجتمع المجلس بصفة دورية
مرة كل شهرين على اﻷقل ،وبصفة استثنائية كلّما دعت الحاجة
إلى ذلك ،وذلك بدعوة من رئيسه للنظر في المسائل المعروضة
عليه .

الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  22فيفري .2018

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى أمر حكومي عدد  173لسنة  2018مؤرخ في 21
فيفري .2018

كلف السيد الطاهر الودرني ،مستشار المصالح العمومية،
بوظائف مدير مركز الخبرة والبحوث اﻹدارية بالمدرسة الوطنية
لﻺدارة.
ينتفع المعني باﻷمر في هذه الخطة بالمنح واﻻمتيازات المخولة
لمدير عام إدارة مركزية.
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بمقتضى أمر حكومي عدد  174لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
أنهيت تسمية السيد محمد حافظ الشريف ،متصرف عام
للداخلية ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من
 17جانفي .2018

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق
بإلغاء القرار المؤرخ في  18جويلية  2017المتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة برئاسة
الحكومة بعنوان سنة .2017
إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  834لسنة  1998المؤرخ في  13أفريل
 1998المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك اﻹداري
المشترك لﻺدارات العمومية،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  468لسنة  2017المؤرخ في 10
أفريل  2017المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  1أوت  2012المتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
ملحق إدارة بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية كما تم
إتمامه بالقرار المؤرخ في  28سبتمبر ،2012

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  18جويلية 2017
المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة
برئاسة الحكومة بعنوان سنة .2017
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في  18جويلية
 2017المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
ملحق إدارة برئاسة الحكومة بعنوان سنة .2017
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  19فيفري .2018
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27

أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12

سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25

نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في  30جويلية 2002

المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر لﻼرتقاء إلى رتبة كاتب

محكمة مساعد كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 11

جويلية ،2007

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في  8جانفي  2018المتعلق

بضبط الخطط المراد تسديدها خﻼل سنة  2018عن طريق

بمقتضى أمر حكومي عدد  175لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري
.2018
سمي العميد بالحرس الوطني شكري الرحالي مكلفا بمأمورية
بديوان وزير الداخلية ابتداء من  13أكتوبر .2017
بمقتضى أمر حكومي عدد  176لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري
.2018
كلف العميد بالحرس الوطني شكري الرحالي ،بمهام المدير
العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من  13أكتوبر
.2017
عمﻼ بأحكام الفصل  42مكرر من اﻷمر عدد  246لسنة
 2007المؤرخ في  15أوت  2007يتمتع المعني باﻷمر بمنح
وامتيازات كاتب عام وزارة.

الترقية.

قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بالمعهد اﻷعلى للقضاء ابتداء من يوم

 12مارس  2018مرحلة حضورية للتكوين المستمر لﻼرتقاء إلى

رتبة كاتب محكمة مساعد لفائدة أعوان المحاكم المترسمين

برتبتهم الذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية
المطلوبة.

الفصل  2ـ تدوم مرحلة التكوين المستمر لﻼرتقاء إلى رتبة

كاتب محكمة مساعد مدة  3أشهر.

الفصل  3ـ حدد عدد المنتفعين بهذه المرحلة بـ  50منتفعا.

الفصل  4ـ المدير العام للمعهد اﻷعلى للقضاء مكلّف بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  19فيفري .2018
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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وزير العدل

غازي الجريبي

بمقتضى أمر حكومي عدد  177لسنة  2018مؤرخ في 7
فيفري .2018
كلفت السيدة سامية الزواري حرم القرجي ،وزير مفوض،
بمهام مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون
الخارجية.
عمﻼ بأحكام الفصل  3من اﻷمر الحكومي عدد  1158لسنة
 2016المؤرخ في  12أوت  ،2016تسند للمعنية باﻷمر خطة
مدير عام إدارة مركزية.

أمر حكومي عدد  178لسنة  2018مؤرخ في  19فيفري
 2018يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  346لسنة 2017
المؤرخ في  9مارس  2017المتعلق بإسناد الديوان التونسي
للتجارة اﻻمتيازات المنصوص عليها بالفصل  52من مجلة
تشجيع اﻻستثمارات.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق المنحة المتعلق بتمويل مرحلة تطوير البرنامج
المندمج )كومباكت( لمؤسسة تحدي اﻷلفية اﻷمريكية بين حكومة
الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي اﻷلفية ،الملحق بهذا اﻷمر
الحكومي ،والممضى بتونس في  28مارس .2017
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تم إبرام اتفاق منحة لتمويل مرحلة تطوير
البرنامج المندمج لمؤسسة تحدي اﻷلفية اﻷمريكية )كومباكت( بين
حكومة الجمهورية التونسية ومؤسسة تحدي اﻷلفية ،الملحق بهذا
اﻷمر الحكومي ،والممضى بتونس في  28مارس .2017
الفصل  2ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  19فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

زياد العذاري

بمقتضى أمر حكومي عدد  180لسنة  2018مؤرخ في 19
فيفري .2018
أنهيت تسمية السيد نوفل بن اﻷبيض بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء
من  1ديسمبر .2017
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مؤرخ في  19فيفري  2018يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي
بالسلك المشترك للصحافيين العاملين باﻹدارات العمومية.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
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وعلى اﻷمر عدد  2305لسنة  2001المؤرخ في  2أكتوبر
 2001المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك المشترك
للصحافيين العاملين باﻹدارات العمومية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  313لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الصناعة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مستشار صحفي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة وفقا ﻷحكام هذا القرار.
الفصل  2ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعﻼه الكتبة
الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس )(5
سنوات أقدمية على اﻷقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة
الترشحات.

الفصل  3ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه بقرار
من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .ويضبط هذا
القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،

ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل  4ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعﻼه لجنة يتم
تعيين أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،

ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل  5ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعﻼه
أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة عن طريق التسلسل اﻹداري مرفوقة بالوثائق
التالية :
ـ نسخة مطابقة لﻸصل من قرار انتداب المترشح،
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وعلى اﻷمر عدد  2253لسنة  1999المؤرخ في  11أكتوبر
 1999المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم
تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  2683لسنة  2002المؤرخ في 14
أكتوبر ،2002
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  1991لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية
 2005المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  910لسنة  2015المؤرخ في 23
جويلية  2015المتعلق بضبط مناطق الصيانة باﻷراضي الفﻼحية
لوﻻية سيدي بوزيد،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي اللجنة الفنية اﻻستشارية الجهوية لﻸراضي الفﻼحية
التابعة لوﻻية سيدي بوزيد المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في
 3أوت ،2017
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة اﻷرض الفﻼحية
المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح  5هك  85آر التابعة
للرسم العقاري عدد  10668سيدي بوزيد والكائنة بمعتمدية
جلمة من وﻻية سيدي بوزيد والمبينة بالمثال المستخرج من
خريطة حماية اﻷراضي الفﻼحية لوﻻية سيدي بوزيد والمثال
الطبوغرافي الملحقين بهذا اﻷمر الحكومي ،لغرض إقامة مستشفى
جهوي صنف "ب".

وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة باﻷراضي الفﻼحية
لوﻻية سيدي بوزيد التي ضبطها اﻷمر الحكومي عدد  910لسنة
 2015المؤرخ في  23جويلية  ،2015وفقا للمثالين المشار
إليهما أعﻼه.

الفصل  2ـ تخضع قطعة اﻷرض المذكورة بالفصل اﻷول أعﻼه
إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها باﻷمر عدد 2253
لسنة  1999المؤرخ في  11أكتوبر  1999المشار إليه أعﻼه.
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الفصل  3ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

ووزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية مكلفان ،كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في  19فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الفﻼحة والموارد المائية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

والصيد البحري
سمير الطيب

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي

أمر حكومـي عدد  191لسنة  2018مؤرخ في  21فيفري
 2018يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة
بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت
الفﻼحية وعلى اﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة
بالنشاط الفﻼحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك
البناءات.
إن رئيـس الحكومة،

باقتراح من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري ،

بعد اﻹطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  3لسنة  1973المؤرخ في  3أكتوبر
 1973المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية
المصادق عليه بالقانون عدد  58لسنة  1973المؤرخ في 19
نوفمبر  1973كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  33لسنة
 2006المؤرخ في  22ماي  2006المتعلق بتبسيط اﻹجراءات
في مجال التراخيص اﻹدارية الخاصة بالقطاع السياحي،
وعلى المرسوم عدد  4لسنة  1973المؤرخ في  3أكتوبر
 1973المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه
بالقانون عدد  59لسنة  1973المؤرخ في  19نوفمبر ،1973

وعلى القـــانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر
 1983المتعلق بحماية اﻷراضي الفﻼحية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  67لسنة 2016
المؤرخ في  15أوت ،2016
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وعلى القانون عدد  20لسنة  1988المؤرخ في  13أفريل
 1988المتعلق بتحويـر مجلــــة الغابــــات و على جميع النصوص
التي نقّحته أو تممته وآخرها القانون عدد  59لسنة 2009
المؤرخ في  20جويلية  2009المتعلّق بتبسيط اﻹجراءات
اﻹدارية في قطاع الفﻼحة و الصيد البحري وخاصة الفصل  4منه،
وعلى اﻷمر عدد  432لسنة  1989المؤرخ في  31مارس
 1989المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلّـق بتنظيــــم وزارة الفﻼحـــة وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  1560لسنة 2011
المؤرخ في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1991لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية
 2005المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط و بضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى اﻷمر عدد  2122لسنة  2005المؤرخ في  27جويلية
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة السياحة وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر الحكومي عدد
 2761لسنة  2015المؤرخ في  31ديسمبر ،2015

وعلى اﻷمر عدد  457لسنة  2007المؤرخ في  6مارس
 2007المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات
متمثلة في إيواء الحرفاء كما هو متمم باﻷمر الحكومي عدد 335
لسنة  2016المؤرخ في  11مارس ،2016
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الفﻼحة والتجهيز واﻹسكان المؤرخ في 31
أكتوبر  1995المتعلق بضبط المساحات الدنيا للمستغﻼت
الفﻼحية والمساحات القصوى للبنايات التي يمكن أن يقام عليها،
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وعلى قرار وزير السياحة المؤرخ في  1أكتوبر 2013
المتعلق بضبط القواعد الدنيا الواجب احترامها لترتيب مؤسسات
سياحية تقدم خدمات إيواء ضمن مجموعة " اﻹقامات الريفية "،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الباب اﻷول

اﻷحكام العامة

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي شروط و إجراءات
الحصول على الترخيص لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية باستثناء المناطق
السقوية العمومية أو باﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة
بالنشاط الفﻼحي وتابعة له يضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.

الفصل  2ـ يقصد على معنى هذا اﻷمر الحكومي بالعبارات
التالية ما يلي:

 اﻹقامة الريفية  :اﻹقامة الريفية على معنى أحكام اﻷمر عدد 457لسنة  2007المؤرخ في  6مارس  2007المشار إليه
أعﻼه.

 اﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات  :على معنى أحكامالقانون عدد  20لسنة  1988المؤرخ في  13أفريل 1988
والمتعلق بتحوير مجلّة الغابات المشار إليه أعﻼه.

 المستغلة الفﻼحية  :كلّ اﻷراضي التي بها طاقات طبيعيةومناخية والتي وقع تخصيصها ﻹنتاج فﻼحي واقتصر استغﻼلها
على اﻷغراض الفﻼحية أو النشاطات المرتبطة مباشرة باﻻستغﻼل
الفﻼحي.

 منشآت غير ثابتة :المنشآت التي يتم إقامتها باستعمال موادقابلة للتفكيك.

 فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفﻼحي وتابعة له :الفضاءات المهيأة لممارسة نشاط ذي طابع سياحي يهدف إلى
تثمين منتوج المستغلة الفﻼحية أو اﻷراضي الخاصة الخاضعة
لنظام الغابات وإبراز خصوصيتها البيئية والثقافية والطبيعية.
ويكون النشاط المذكور مكمﻼ للنشاط الفﻼحي بالمستغلة المعنية
أو باﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات مع المحافظة على
الموروث الثقافي والطبيعي للجهة.
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الباب الثاني
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث
بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية أو على
اﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات
القسم اﻷول
شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث
بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية
الفصل  3ـ يشترط للترخيص في تهيئة بناية أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بمستغلة فﻼحية بهدف بعث مشاريع إقامات
ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفﻼحي وتابعة له أن ﻻ
تقل مساحة المستغلة الفﻼحية عن هكتار واحد.
الفصل  4ـ ﻻ يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال اﻷرض للبناءات
التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفﻼحية  %10من
مساحتها الجملية.
و ﻻ يمكـن بأي حال من اﻷحــــوال أن تتجاوز مساحة اﻷرض
المستغلة في إطار المشروع السياحي  1500متر مربع بما في
ذلك مساحة البناءات القائمة.
الفصل  5ـ تؤخذ باﻻعتبار مساحة البنايات الموجودة عند
احتساب المساحة المزمع بناؤها والمعدة لنفس الغرض طبقا
لمقتضيات الفصل  4من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  6ـ مع مراعاة التراخيص في البناء المسندة حسب
التشريع الجاري به العمل قبل صدور هذا اﻷمر الحكومي ،يتم
تركيز البناءات المنصوص عليها بالفصل  3من هذا اﻷمر الحكومي
على مسافة ارتداد ﻻ تقلّ عن  10أمتار من التصفيف المستوجب
خاصة منها الطرقات وحــوزات المنشآت العموميـــة والملك
العمومي البحري والملك العمومي للمياه وبالنسبة ﻷمﻼك اﻷجــوار.
ويتعين أن ﻻ تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها
أو المنشآت غير الثابتة علو 10 أمتار.
القسم الثاني

شروط الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات
أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة على اﻷراضي الخاصة
الخاضعة لنظام الغابات

الفصل  7ـ يشترط للترخيص في تهيئة أو إحداث بناية
أو منشأة غير ثابتة بأرض خاصة خاضعة لنظام الغابات بهدف
بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط
الفﻼحي وتابعة له أن ﻻ تقل المساحة الدنيا لﻸرض المعنية عن
عشرين ) (20هكتارا وأن ﻻ تتجـــاوز المساحــــــة القصـــــوى
للبنــــــاءات والمنشآت عن واحد بالمائة  %1من المساحة الغابية
الجملية للعقار.
يخضع تركيز البناءات المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل للشروط الواردة بالفصل  6من هذا اﻷمر الحكومي.

عــدد 16

الباب الثالث
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث
بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية أو على
اﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات وسحبها
القسم اﻷول
إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث
بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية وسحبها

الفصل  8ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على
الترخيص المشار إليه بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي،
إيداع مطلب في الغرض لدى اﻹدارة العامة للشؤون القانونية
والعقارية بالوزارة المكلفة بالفﻼحة مرفوقا بالوثائق التالية:
 -1تقديم دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية
للتنمية الفﻼحية المختصة ترابيا تتضمن:

 بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفﻼحي ومساهمته في تثمينمنتجات المستغلة الفﻼحية المعنية.

 تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأةالضرورية ﻹنجازه.
 -مثال موقعي للمستغلّة الفﻼحية.

 مثال ارتكاز للبناءات والمنشآت غير الثابتة والمكوناتالسياحية داخل المستغلة الفﻼحية.

 -2شهادة ملكية أصلية ﻻ يتعدى تاريخ استخراجها ثﻼثة
أشهر أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط
القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفﻼحية مرفقة بما يفيد
موافقة بقية الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا
كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في
صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.

 -3الموافقة المبدئية على برنامج اﻻستثمار السياحي المسندة
من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

 -4موافقة الوكالة العقارية الفﻼحية في صورة تواجد العقار
داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.
ويتم تسليم المعني باﻷمر وصﻼ من قبل مصالح اﻹدارة العامة
للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفﻼحة مقابل
المطلب المستوفى جميع الوثائق.

ويتولى المندوب الجهوي النظر في الدراسة المشار إليها
بالنقطة عدد  1من هذا الفصل في أجل ﻻ يتجاوز الثﻼثين )(30
يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية
الفﻼحية المختصة ترابيا.
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يتم البت في ملفات مطالب الحصول على الترخيص المشار
إليه أعﻼه في أجل أقصاه ) (90تسعين يوما من تاريخ تقديم
المطلب مستوفي الشروط لدى مصالح اﻹدارة العامــة للشـــؤون
القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفﻼحة وفقا لﻺجراءات
المنصوص عليها بالفصل  10من هذا اﻷمر الحكومي.

الفصل  9ـ تُحدث لجنة فنية استشارية ،تتولى خاصة دراسة
الملفات المتعلقة بالحصول على التراخيص أو سحبها وإبداء
الرأي فيها ،كما تنظر في مطالب إعادة النظر بخصوص التراخيص
التي تم رفضها ،يرأسها المدير العام للشؤون القانونية والعقارية
بالوزارة المكلّفة بالفﻼحة أو من ينوبه وتتركب من اﻷعضاء اﻵتي
ذكرهم :
 :عضو

 -ممثل عن الوزارة المكلّفة بالسياحة

 :عضو

 ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز -ممثل عن الوزارة المكلّفة بالبيئة

 ممثل عن الوزارةوالشؤون العقارية

المكلّفة بأمﻼك

الدولة

 :عضو
 :عضو

 -ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية

 :عضو

 -ممثل عن الديوان الوطني التونسي للسياحة

 :عضو

 ممثل عن الوزارة المكلّفة باﻻستثمار -ممثل عن الوكالة العقارية السياحية

 :عضو
 :عضو

 ممثل عن اﻹدارة العامة للغابات بالوزارة المكلّفة :عضو
بالفﻼحة
 ممثل عن اﻹدارة العامة للتهيئة والمحافظة على :عضو
اﻷراضي الفﻼحية بالوزارة المكلّفة بالفﻼحة

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كلّ شخص يرى فائدة في حضوره
أشغال اللجنة برأي استشاري.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه مرة كل ثﻼثين
) (30يوما وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وﻻ تكون مداوﻻتها
قانونية إﻻ بحضور نصف أعضائها على اﻷقل .وفي صورة عدم
توفر النصاب في الجلسة اﻷولى تعقد اللجنة جلسة ثانية في أجل
ﻻ يتجاوز سبعة ) (7أيام من تاريخ الجلسة اﻷولى ،وتكون
مداوﻻتها قانونية مهما كان عدد اﻷعضاء الحاضرين.
تتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اﻷعضاء الحاضرين
وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يتم إعﻼم أعضاء اللجنة في أجل ﻻ يقل عن عشرة ) (10أيام
بموعد انعقادها وبملفات مطالب الترخيص أو السحب أو إعادة
النظر وبجدول أعمالها بأية وسيلة تترك أثرا كتابياّ.
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ويتم تعيين أعضاء اللّجنة بمقرر من الوزير المكلّف بالفﻼحة
بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصـــل  10ـ تتولى اﻹدارة العامة للشؤون القانونية
والعقاريـــــة بالوزارة المكلّفة بالفﻼحـــة مهام كتابة اللجنة وتدون
مداوﻻت اللجنة ضمن محضر جلسة يمضيه رئيس اللجنة أو من
ينوبه وجميع اﻷعضاء الحاضرين ترسل نسخة منه إلى الوزير
المكلّف بالفﻼحة لﻺطّﻼع عليها وذلك في أجل أقصاه عشرين
) (20يوما من تاريخ انعقاد اللجنة.
كما تتم إحالة نسخة من محضر الجلسة إلى الوزارات والهياكل
الممثلة في اللجنة المذكورة لﻺعﻼم.
الفصـــل  11ـ يتم إسناد الترخيص بقرار من الوزير المكلف
بالفﻼحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة وبعد اﻹطﻼع
على رأي اللجنة المحدثة بالفصل  9من هذا اﻷمـر الحكومـي
وتسلم نسخة من قرار الترخيص للمعني باﻷمر في أجل أقصاه
سبعة ) (7أيام من تاريخ إمضائه من قبل الوزير المكلف بالفﻼحة
وتدوم صلوحية الترخيص المسند سنتين قابلة للتمديد بسنة
واحدة .وفي صورة رفض مطلب الترخيص يكون قرار الرفض
معلّﻼ ويتم إعﻼم المعني باﻷمر به كتابيا في أجل أقصاه سبعة )(7
أيام من تاريخ إمضائه.
وفي هذه الحالة يمكن للمعني باﻷمر تقديم مطلب في إعادة
النظر في ملفه في أجل أقصاه ثﻼثين ) (30يوما من تاريخ إعﻼمه
بالرفض وذلك بواسطة مطلب كتابي يودع لدى اﻹدارة العامة
للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفﻼحة مرفقا بتقرير
توضيحي في الغرض.
وتتعهد اللجنة بإعادة النظر في المطلب المذكور وفقا
لﻺجراءات المبينة بالفصلين  9و 10من هذا اﻷمر الحكومي ،وفي
صورة رفض المطلب مجددا يعد هذا القرار نهائيا.
الفصـــل  12ـ يتم سحب الترخيص المسند في الغرض من قبل
الوزير المكلّف بالفﻼحة بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالسياحة
وبعد اﻻطﻼع على رأي اللجنة الفنية اﻻستشارية استنادا على
تقرير معاينة مشتركة منجز من قبل اﻷعوان المؤهلين للغرض
وذلك في الحاﻻت التالية :
 عدم الشروع في إنجاز المشروع خﻼل مدة صلوحيةالترخيص المشار إليه أعﻼه.
 تغيير مكونات المشروع دون الحصول على ترخيص مسبقفي الغرض.
 ثبوت تحويل الوجهة اﻷصلية للمشروع السياحي. ثبوت اﻹخﻼل بشرط ارتباط المشروع بالنشاط الفﻼحيوبتثمين منتوجات المستغلة الفﻼحية أو اﻷرض الخاصة الخاضعة
لنظام الغابات والحفاظ عليها.
وتتولى اﻹدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة
المكلّفة بالفﻼحة إعﻼم المعني باﻷمر بسحب الترخيص المذكور
بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
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القسم الثاني

إجراءات الحصول على الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث
بناءات أو منشآت غير ثابتة على اﻷراضي الخاصة الخاضعة
لنظام الغابات وسحبه

الفصل  13ـ يتعين على كل من يرغب في الحصول على
الترخيص المشار إليه بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي إيداع
مطلب في الغرض إلى اﻹدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة
بالفﻼحة مرفوقا بالوثائق التالية :
 -وثيقة تثبت ملكية الطالب للعقار مصحوبا بمثال موقعي.

 دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحات المغطاةأو المهيأة الضرورية ﻹنجاز اﻹقامة الريفية أو الفضاء السياحي
وتوضح مﻼءمة المشروع لطبيعته الغابية.

 مثال كتل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتةوالمكونات السياحية داخل قطعة اﻷرض المعنية.

 الموافقة المبدئية على برنامج اﻻستثمار السياحي المسندةمن قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

ويتم تسليم المعني باﻷمر وصﻼ من قبل اﻹدارة العامة للغابات
بالوزارة المكلفة بالفﻼحة مقابل المطلب المستوفي جميع الوثائق.

وتتولى مصالح اﻹدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة
بالفﻼحة النظر في الدراسة المشار إليها بالمطّة الثانية ) (2من
هذا الفصل في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثين ) (30يوما من تاريخ إيداع
المطلب المذكور أعﻼه.

وتُحيل فورا الملف بعد المصادقة على الدراسة المشار إليها
إلى اﻹدارة العامة للشــــؤون القانونيــــة والعقارية بالوزارة المكلفة
بالفﻼحة لعرضه على أنظار اللجنة الفنية اﻻستشارية المحدثة
بالفصل  9من هذا اﻷمر الحكومي للبتّ فيه في أجل أقصاه تسعين
) (90يوما طبقا ﻷحكام الفصلين  10و 11من هذا اﻷمر
الحكومي.
وتنطبق أحكام الفصل  12من هذا اﻷمر الحكومي عند سحب
الترخيص المسند في الغرض.
الباب الرابع

المواصفات الفنية لتهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية أو على اﻷراضي
الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية
أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفﻼحي وتابعة له

الفصل  14ـ يتعين أن تكون المواصفات الفنية لتهيئة البناءات
القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت
الفﻼحية أو على اﻷراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف
بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط
الفﻼحي وتابعة له مﻼئمة لطبيعة الفضاء الفﻼحي أو الغابي.

عــدد 16

الفصل  15ـ تخضع تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات
أو منشآت غير ثابتة بالمستغﻼت الفﻼحية أو على اﻷراضي
الخاصة الخاضعة لنظام الغابات إلى المواصفات الدنيا وفقا لﻸمر
عدد  457لسنة  2007المؤرخ في  6مارس  2007المتعلق
بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثّلة في إيواء
الحرفاء المشار إليــه أعــــﻼه وللقواعد الدنيا الواجب احترامها
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
الباب الخامس

أحـكـــــام مختلفــة

الفصل  16ـ عند الحصول على الترخيص ﻹنجاز مشاريع
إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفﻼحي وتابعة
له المنصوص عليه بالفصلين  11و 13من هذا اﻷمر الحكومي،
يتعين على صاحب الرخصة إتمام إجراءات الحصول على الترخيص
في البناء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا
المجال .ويجب إرفاق ملف رخصة البناء بنسخة من قرار
الترخيص موضوع هذا اﻷمر الحكومي.
وﻻ يعوض الترخيص الوارد بالفصلين  11و 13من هذا اﻷمر
الحكومي الرخص التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل
لممارسة اﻷنشطة والخدمات المتعلقة بالمشروع المزمع إنجازه.

الفصل  17ـ يتعين أن تستجيب مشاريع اﻹقامات الريفية
والفضاءات السياحية المحدثة إلى أحكام هذا اﻷمر الحكومي في
أجل ﻻ يتجاوز خمس ) (5سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

الفصـــل  18ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير الشؤون المحليــة والبيئــــــة ووزير التجهيز واﻹسكان
والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلّفون ،كل
فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في  21فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

رياض المؤخر

وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي

وزيرة السياحة والصناعات
التقليدية
سلمى اللومي رقيق
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قانون أساسي عدد  6لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية المتوسطية
للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول جديدة ).(1
باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول جديدة ،الملحق
بهذا القانون اﻷساسي والمبرم بتاريخ  6أفريل .2016
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  6فيفري .2018

رئيس الجمهورية

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  23جانفي .2018

محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد  7لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بتعزيز حماية الفﻼحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية ).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

فصل وحيد ـ يضاف للمجلة الجزائية الفصل  263مكرر اﻵتي نصه :
الفصل  263مكرر :

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :

ـ اﻵﻻت والمعدات الفﻼحية ،تعددت أو انفردت ،وتعد آﻻت ومعدات فﻼحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات
المخصصة لنقل المنتوج وآﻻت الجني وآﻻت الحصاد وآﻻت وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه.
ـ المحاصيل الفﻼحية ،وتعد محاصيل فﻼحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله.
ـ المواشي ،تعددت أو انفردت ،وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل واﻹبل واﻷبقار واﻷغنام والماعز.

ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في  6فيفري .2018

رئيس الجمهورية

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  23جانفي .2018

عــدد 13

محمد الباجي قايد السبسي
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قانون أساسي عدد  6لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية المتوسطية
للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول جديدة ).(1
باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول إضافي لﻼتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر )اتفاقية أغادير( حول انضمام دول جديدة ،الملحق
بهذا القانون اﻷساسي والمبرم بتاريخ  6أفريل .2016
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  6فيفري .2018

رئيس الجمهورية

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  23جانفي .2018

محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد  7لسنة  2018مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق بتعزيز حماية الفﻼحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية ).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

فصل وحيد ـ يضاف للمجلة الجزائية الفصل  263مكرر اﻵتي نصه :
الفصل  263مكرر :

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :

ـ اﻵﻻت والمعدات الفﻼحية ،تعددت أو انفردت ،وتعد آﻻت ومعدات فﻼحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات
المخصصة لنقل المنتوج وآﻻت الجني وآﻻت الحصاد وآﻻت وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياه.
ـ المحاصيل الفﻼحية ،وتعد محاصيل فﻼحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله.
ـ المواشي ،تعددت أو انفردت ،وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل واﻹبل واﻷبقار واﻷغنام والماعز.

ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في  6فيفري .2018

رئيس الجمهورية

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  23جانفي .2018

عــدد 13

محمد الباجي قايد السبسي
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قانون عدد  8لسنة  2018مؤرخ في  12فيفري  2018يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ  8نوفمبر
 2017بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان لتمويل مشاريع
المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني).(1
باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب ،الملحق بهذا القانون ،والمبرم بتونس بتاريخ  8نوفمبر  2017بين الجمهورية
التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك اﻹسكان بمبلغ قدره مائة وعشرين مليون ) (120.000.000أورو
لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في  12فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  30جانفي .2018

صفحــة 428
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تم إبرام خطاب تفاهم بين حكومة الجمهورية
التونسية والصندوق العربي لﻺنماء اﻻقتصادي واﻻجتماعي
بخصوص منح معونة للمساهمة في دعم مركز التجارب وتقنيات
البناء التابع لوزارة التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية بمبلغ مائتين
وخمسين ألف ) (250.000دينار كويتي ،الملحق بهذا اﻷمر
الحكومي ،المبرم بتاريخ  19ديسمبر .2017

الفصل  2ـ وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي مكلف
بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  2فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

زياد العذاري

بمقتضى قرار من وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في  6فيفري .2018

عين السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم أعضاء بالمجلس
اﻻستراتيجي للهيئة التونسية لﻼستثمار لمدة ثﻼث سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة باستثناء اﻷعضاء المعينين بصفتهم :
ـ منجية الخميري  :ممثلة عن الوزارة المكلفة باﻻستثمار،
ـ الصادق بجة  :ممثﻼ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

ـ الحبيب زغدان  :ممثﻼ عن الوزارة المكلفة بالفﻼحة،

ـ محمد دلة  :ممثﻼ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات اﻻتصال
واﻻقتصاد الرقمي،
ـ مدير عام المعهد التونسي للدراسات اﻻستراتيجية،

ـ مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات
الكمية،

ـ هشام اللومي  :ممثﻼ عن اﻻتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية،

ـ كريم الخلفلي  :ممثﻼ عن اﻻتحاد التونسي للفﻼحة والصيد
البحري،
ـ مجدي حسن  :ممثﻼ عن المعهد العربي لرؤساء
المؤسسات،
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ـ طارق الشريف  :ممثﻼ عن كنفدرالية المؤسسات التونسية
المواطنة،
ـ وفاء لعميري  :ممثلة عن مركز المسيرين الشبان،

ـ فوزي الزياني  :ممثﻼ عن النقابة التونسية للفﻼحين،

ـ عادل محسن شعبان  :خبير،

ـ مهدي ستهم  :خبير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16
جانفي .2018
كلف السيد سليم الحكيمي ،متصرف رئيس ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية التضامن.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19
جانفي .2018
كلفت السيدة أحﻼم العياري ،متصرف ،بمهام رئيس مصلحة
العﻼقات مع المواطن ببلدية المروج.

قرار من وزير التربية مؤرخ في  6فيفري  2018يتعلق
بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير التربية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،

وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
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بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في  6فيفري
.2018
كلفت السيدة كوثر كسيبي ،مستشار المصالح العمومية ،بمهام
رئيس مصلحة إعداد ميزانية التصرف باﻹدارة العامة للشؤون
اﻹدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني ،وذلك ابتداء من  1جانفي
.2018

أمر حكومي عدد  127لسنة  2018مؤرخ في  2فيفري 2018
يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الفني في مجال
اﻻستثمار والتعاون الدولي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
 4منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
جمهورية مصر العربية للتعاون الفني في مجال اﻻستثمار والتعاون
الدولي ،الممضاة بالقاهرة في  12نوفمبر .2017
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون الفني في مجال
اﻻستثمار والتعاون الدولي ،الملحقة بهذا اﻷمر الحكومي،
الممضاة بالقاهرة في  12نوفمبر .2017
الفصل  2ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  128لسنة  2018مؤرخ في  2فيفري 2018
يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الطاقات
الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
 4منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الطاقات الجديدة
والمتجددة والتحكم في الطاقة ،الممضاة بالقاهرة في  12نوفمبر
.2017
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال
الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة ،الملحقة بهذا
اﻷمر الحكومي ،الممضاة بالقاهرة في  12نوفمبر .2017
الفصل  2ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  2فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد  129لسنة  2018مؤرخ في  2فيفري 2018
يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة الجمهورية الكامرونية في مجال النهوض بالمرأة
واﻷسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
 4منه،
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قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  23فيفري  2018يتعلق
بضبط تاريخ انطﻼق تطبيق اﻷحكام المتعلقة بالمغادرة
اﻻختيارية لﻸعوان العموميين بعنوان سنة .2018
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة
اﻹصﻼحات الكبرى،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  5لسنة  2018المؤرخ في  23جانفي
 2018المتعلق بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  205لسنة  2018المؤرخ في 23
فيفري  2018المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق
اﻷحكام المتعلقة بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين وخاصة
الفصل  2منه.
يصدر القرار اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ ينطلق تقديم مطالب المغادرة اﻻختيارية من
قبل اﻷعوان العموميين عن طريق التسلسل اﻹداري إلى الوزير
الذي يمارس سلطة التسلسل أو اﻹشراف اﻹداري بداية من أول
مارس .2018

الفصل  2ـ تضبط روزنامة التدخﻼت المنصوص عليها بأحكام
الفصول  2و 3و 4من اﻷمر الحكومي عدد  205لسنة 2018
المؤرخ في  23فيفري  2018المشار إليه أعﻼه ،كما يلي :
بيان التدخﻼت

سريان المدة

تقديم المطالب من قبل اﻷعوان من  1مارس إلى  30أفريل
2018
العموميين
البت في المطالب من قبل
الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية من  2إلى  31ماي 2018
محدثة للغرض

تعهد اللجنة الخاصة برئاسة
الحكومة بالملفات المصادق من  1إلى  30جوان 2018
عليها من قبل الوزارات

الفصل  3ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا
القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23فيفري .2018
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  26فيفري
.2018

كلف السيد محرز الحفصي ،متصرف رئيس ،بوظائف كاتب عام
المدرسة الوطنية لﻺدارة ابتداء من أول مارس .2018

يتمتع المعني باﻷمر في هذه الخطة بالمنح واﻻمتيازات المخولة
لمدير إدارة مركزية.

أمر حكومي عدد  206لسنة  2018مؤرخ في  21فيفري
 2018يتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بوﻻية
زغوان.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اﻷمر العلي المؤرخ في  19فيفري  1957المتعلق
بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبﻼد التونسية،

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد  5لسنة
 1965المؤرخ في  12فيفري  1965وخاصة الفصل  310منها،
وعلى اﻷمر عدد  1156لسنة  1994المؤرخ في  23ماي
 1994المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بوﻻية
زغوان.
الفصل  2ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة
العقارية بوﻻية زغوان بقرار من وزير العدل.
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بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلف السيد حسين العزي ،أستاذ أول مميز ،بمهام كاهية مدير
تكوين إطار اﻹشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس اﻻبتدائية
بإدارة التكوين المستمر باﻹدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر
بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلف السيد زهير سعد ،متصرف مستشار للتربية ،بمهام كاهية
مدير بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اﻹعدادية بإدارة بيداغوجيا
ومواصفات المرحلة اﻹعدادية والتعليم الثانوي باﻹدارة العامة
للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلف السيد محمد عدالي ،أستاذ أول مميز ،بمهام كاهية مدير
التفقد في مواد العلوم اﻹنسانية بإدارة التفقد بالمرحلة اﻹعدادية
وبالتعليم الثانوي بالتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية بوزارة
التربية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلفت السيدة هدى المغربي ،أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
بمهام كاهية مدير التربية والتدريس بالمرحلة اﻻبتدائية بإدارة
التربية والتدريس بالمرحلة اﻻبتدائية باﻹدارة العامة للمرحلة
اﻻبتدائية بوزارة التربية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلف السيد عفيف الكافي ،أستاذ أول مميز ،بمهام كاهية مدير
تكوين إطار اﻹشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس اﻹعدادية
والمعاهد بإدارة التكوين المستمر باﻹدارة العامة للبرامج والتكوين
المستمر بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018
كلفت السيدة دليلة جراد حرم العريبي ،محلل مركزي ،بخطة
رئيس مصلحة الدراسات باﻹدارة الفرعية للدراسات والتطوير
بإدارة اﻹعﻼمية باﻹدارة العامة لﻺعﻼمية واﻹدارة اﻹلكترونية
بوزارة التربية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018

كلفت السيدة مريم العبيدي ،متصرف مستشار للتربية ،بمهام
رئيس مصلحة تكوين اﻹطار الفني والعمالي باﻹدارة الفرعية لتكوين
اﻹطار اﻹداري والفني والعمالي بإدارة التكوين المستمر باﻹدارة
العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
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بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018

كلف السيد المولدي الخميري ،أستاذ تعليم ثانوي مميز،
بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة اﻹعدادية باﻹدارة
الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة اﻹعدادية بإدارة
بيداغوجيا ومواصفات المرحلة اﻹعدادية والتعليم الثانوي باﻹدارة
العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018

كلفت السيدة يسمين غربال ،أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
بمهام رئيس مصلحة تكوين المدرسين باﻹدارة الفرعية لتكوين
إطار اﻹشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس اﻻبتدائية بإدارة
التكوين المستمر باﻹدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة
التربية.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  27فيفري .2018

كلف السيد هشام بن ابراهيم ،أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
بخطة رئيس مصلحة جودة الخدمات على الخط باﻹدارة الفرعية
للتنظيم والتصرف الﻼمادي باﻹدارة اﻹلكترونية باﻹدارة العامة
لﻺعﻼمية واﻹدارة اﻹلكترونية بوزارة التربية.

قرار من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في  21فيفري  2018يتعلق بضبط قائمة اﻷصناف
النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لﻸصناف النباتية لسنة
.2017
إن وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  42لسنة  1999المؤرخ في  10ماي
 1999المتعلق بالبذور والشتﻼت والمستنبطات النباتية كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  66لسنة  2000المؤرخ في  3جويلية
،2000

وعلى اﻷمر عدد  102لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور
والشتﻼت والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالنصوص الﻼحقة
وآخرها اﻷمر عدد  403لسنة  2007المؤرخ في  26فيفري
،2007
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وعلى اﻷمر عدد  1282لسنة  2000المؤرخ في  13جوان
 2000المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي لﻸصناف النباتية
وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتﻼت
المستنبطة حديثا بقائمة اﻻنتظار وخاصة الفصل  6منه،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،

وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بتنظيم وزارة الفﻼحة كما هو منقح ومتمم
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  1560لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر ،2011

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتﻼت والمستنبطات
النباتية المؤرخ في  9ماي ،2017
وعلى تقرير السلطة المختصة لسنة .2017

قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تضبط قائمة اﻷصناف المرسمة بالسجل
الرسمي لﻸصناف النباتية لسنة  2017وفق القائمة المصاحبة لهذا
القرار.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  21فيفري .2018

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وزير الفﻼحة والموارد المائية

اطلع عليه

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

رئيس الحكومة

والصيد البحري
سمير الطيب

يوسف الشاهد

قائمة اﻷصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لﻸصناف النباتية لسنة 2017

رقم

التسجيل
البرسم

1448

تعريف الصنف

التسمية

آﻻكس

المنجور اﻹيطالي
1449

هيﻼن

الفول

1606

عــدد 17

صوفيا

النوع

غير

هجين
غير

هجين

غير

هجين

خاصيات
الزراعة

شتوي

شتوي

المستنبط والمسؤول عن اﻻستنباط

تاريخ

الترسيم

اﻷعﻼف
كونتينونتال سومونس أس.ب,أ/سوكوباك

كونتينونتال سومونس أس.ب,أ /سوكوباك

2017

2017

البقوليات
فصلي

سيميﻼس فيتو أس,أ/كوتقران
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رقم

التسجيل

تعريف الصنف

التسمية

الفول المصري

1609

شمس

السلجم الزيتي
1622
1462

النوع
غير
هجين

خاصيات
الزراعة
فصلي

1580

المستديرة

1433

المستطيلة

1582

البطاطا

طبخ

1511

1514
1509
1534
الخيار

1719

صفحــة 588

المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة والمعهد الوطني
للبحوث الزراعية بتونس /المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى
بباجة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

الترسيم

2017

الزراعات الصناعية

سوﻻر
ترابار

هجين
هجين

فصلي
فصلي

الطماطم البدرية

الكرزية

المستنبط والمسؤول عن اﻻستنباط

تاريخ

أس ف
948

هجين

بدري

نوردوتش بفﻼنزنزوشت/أقرو سيستام
نوردوتش بفﻼنزنزوشت/أقرو سيستام

مونسنتو فيجيتايبل أي بي مانادجمنت ب.ف/نوتريبﻼنت

تيزر

هجين

بدري

قرين فولتز /كوتوقران إمباكس

بايباي

هجين

بدري

إنزا زادن بيهير ب.ف/أقريماتكو تونس

أماني

هجين

ميﻼنتو

هجين

نهى

هجين

جميع
المواسم

سيلينا

هجين

جميع
المواسم
جميع
المواسم

بووينق ف
1

هجين

شتوي

2017

الخضروات

ت أس

جميع
المواسم

2017

جيرميكوبا/بيكوزا
ستيت هوﻻند ب.ف/أس أو ب سي أم
جيرميكوبا/بيكوزا
بروتاني بلون /أل أس أ رودو أﻻن
إنزا زادن بيهير ب.ف/بروتاقري
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2017
2017
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رقم

التسجيل

الباذنجان
1713
1700

تعريف الصنف

التسمية

مليكة

تيزونا

البصل أيام قصيرة
اللون اﻷبيض
1712
1706
1710
1633
اللون اﻷحمر
1721
1635
1634
الخس

النوع الروماني

1728

نوع شيكوري

1729
1727

البطيخ البدري

نوع شارونتي

1611

نوع قاليا
1612

القنارية

1073
بيس

عــدد 17

النوع

هجين
هجين

ستراتوس

هجين

بﻼنكا
مونتاخو

هجين

سيروس
كرسون

هجين
هجين

خاصيات
الزراعة
شتوي
شتوي

شتوي
شتوي
شتوي
شتوي

المستنبط والمسؤول عن اﻻستنباط

ج أس أن سومونس/ستاجاب

مونسنتو إنفست ب.ف/نوتريبﻼنت
مونسنتو فيجيتايبل أي بي مانادجمنت ب.ف/كوتوقران إمباكس
مونسنتو فيجيتايبل أي بي مانادجمنت ب.ف/كوتوقران إمباكس
نونهامس ب ف/نونهامس ب ف

هاي تاك سييد ب.ف/بﻼنات فيرت

ماتاهاري

هجين

شتوي

نونهامس ب ف/نونهامس ب ف

سكوت

هجين

شتوي

هاي تاك سييد ب ف/بﻼنات فيرت

نافيس

بروفاتا
كيياري
باتاي

هجين

هجين
هجين
هجين

شتوي

شتوي
شتوي
شتوي

أوريكا

هجين

بدري

أس ف
 2845أم ج

هجين

بدري

سامبو

هجين

فصلي

هاي تاك سييد ب ف/بﻼنات فيرت

نونهامس ب ف/الفضاء اﻷخضر
نونهامس ب ف/الفضاء اﻷخضر
نونهامس ب ف/الفضاء اﻷخضر
مونسنتو فيجيتايبل أي بي مانادجمنت ب.ف/نوتريبﻼنت
مونسنتو فيجيتايبل أي بي مانادجمنت ب.ف/نوتريبﻼنت
نونهامس ب ف/أبو غزالة للملكية الفكرية-ت أم ب أجنت
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الترسيم
2017
2017

2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017

2017

2017

2017
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قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في  22فيفري
 2018يتعلق بإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في
 26فيفري  2009المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة
المهارة.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد  27لسنة
 1966المؤرخ في  30أفريل  1966وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  18لسنة  2006المؤرخ
في  2ماي ،2006
وعلى القانون عدد  10لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري
 2008المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل  13منه،
وعلى اﻷمر عدد  1600لسنة  1994المؤرخ في  18جويلية
 1994المتعلق بضبط المبالغ الدنيا لمنحة التدريب،
وعلى اﻷمر عدد  1717لسنة  2007المؤرخ في  5جويلية
 2007المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التشغيل واﻹدماج المهني
للشباب،
وعلى اﻷمر عدد  2139لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية
 2009المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى اﻷمر عدد  84لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإحالة مشموﻻت وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى اﻷمر عدد  85لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا
على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى اﻷمر عدد  86لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل ومشموﻻت اﻹدارات الجهوية
للتربية والتكوين سابقا إلى اﻹدارات الجهوية للتكوين المهني
والتشغيل،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  620لسنة  2016المؤرخ في 20
ماي  2016المتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني
اﻷساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة وخاصة
الفصل  2منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

صفحــة 592

وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  19جانفي
 2000المتعلق بتحديد أنواع اﻷعمال التي يحجر فيها تشغيل
اﻷطفال،

وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في  26فيفري
 2009المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة
وخاصة الفصل  5منه.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يضاف إلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ
في  26فيفري  2009المشار إليه أعﻼه فصل ) 5مكرر( ،نصه
كما يلي :

الفصل ) 5مكرر(  :تضاف إلى قائمة اﻻختصاصات ،طبقا
لبيانات ملحق هذا القرار ،اﻻختصاصات التي تؤمنها مؤسسات
التكوين المهني الخاصة الناشطة في برنامج تكفل الدولة بمصاريف
التكوين المهني اﻷساسي "صك التكوين اﻷساسي" وذلك وفقا
للشروط واﻹجراءات المنصوص عليها بالفصل  2من اﻷمر
الحكومي عدد  620لسنة  2016المؤرخ في  20ماي 2016
المشار إليه أعﻼه.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  22فيفري .2018
اطلع عليه

وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي مؤرخ
في  21فيفري  2018يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في
 19جويلية  2001المتعلق بضبط المواصفات التقنية
لمنظومة إحداث اﻹمضاء اﻹلكتروني.
إن وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  83لسنة  2000المؤرخ في  9أوت 2000
المتعلق بالمبادﻻت والتجارة اﻹلكترونية وخاصة الفصل  5منه،
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قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في  22فيفري
 2018يتعلق بإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في
 26فيفري  2009المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة
المهارة.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد  27لسنة
 1966المؤرخ في  30أفريل  1966وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  18لسنة  2006المؤرخ
في  2ماي ،2006
وعلى القانون عدد  10لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري
 2008المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل  13منه،
وعلى اﻷمر عدد  1600لسنة  1994المؤرخ في  18جويلية
 1994المتعلق بضبط المبالغ الدنيا لمنحة التدريب،
وعلى اﻷمر عدد  1717لسنة  2007المؤرخ في  5جويلية
 2007المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التشغيل واﻹدماج المهني
للشباب،
وعلى اﻷمر عدد  2139لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية
 2009المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى اﻷمر عدد  84لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإحالة مشموﻻت وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى اﻷمر عدد  85لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا
على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى اﻷمر عدد  86لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل ومشموﻻت اﻹدارات الجهوية
للتربية والتكوين سابقا إلى اﻹدارات الجهوية للتكوين المهني
والتشغيل،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  620لسنة  2016المؤرخ في 20
ماي  2016المتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني
اﻷساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة وخاصة
الفصل  2منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

صفحــة 592

وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  19جانفي
 2000المتعلق بتحديد أنواع اﻷعمال التي يحجر فيها تشغيل
اﻷطفال،

وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في  26فيفري
 2009المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة
وخاصة الفصل  5منه.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يضاف إلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ
في  26فيفري  2009المشار إليه أعﻼه فصل ) 5مكرر( ،نصه
كما يلي :

الفصل ) 5مكرر(  :تضاف إلى قائمة اﻻختصاصات ،طبقا
لبيانات ملحق هذا القرار ،اﻻختصاصات التي تؤمنها مؤسسات
التكوين المهني الخاصة الناشطة في برنامج تكفل الدولة بمصاريف
التكوين المهني اﻷساسي "صك التكوين اﻷساسي" وذلك وفقا
للشروط واﻹجراءات المنصوص عليها بالفصل  2من اﻷمر
الحكومي عدد  620لسنة  2016المؤرخ في  20ماي 2016
المشار إليه أعﻼه.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  22فيفري .2018
اطلع عليه

وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي مؤرخ
في  21فيفري  2018يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في
 19جويلية  2001المتعلق بضبط المواصفات التقنية
لمنظومة إحداث اﻹمضاء اﻹلكتروني.
إن وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  83لسنة  2000المؤرخ في  9أوت 2000
المتعلق بالمبادﻻت والتجارة اﻹلكترونية وخاصة الفصل  5منه،
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وعلى اﻷمر عدد  2331لسنة  2000المؤرخ في  10أكتوبر
 2000المتعلق بالتنظيم اﻹداري والمالي وطرق تسيير الوكالة
الوطنية للمصادقة اﻹلكترونية،
وعلى اﻷمر عدد  1667لسنة  2001المؤرخ في  17جويلية
 2001المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة
نشاط مزود خدمات المصادقة اﻹلكترونية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات اﻻتصال المؤرخ في  19جويلية
 2001المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث
اﻹمضاء اﻹلكتروني.
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير تكنولوجيات
اﻻتصال المؤرخ في  19جويلية  2001المتعلق بضبط
المواصفات التقنية لمنظومة إحداث اﻹمضاء اﻹلكتروني ،الفصل 4
مكرر والفصل  4ثالثا كما يلي :
الفصل ) 4مكرر(  :تمكن أزواج المفاتيح من نوع TN
" CEV 2D-Docمنظومة الختم اﻹلكتروني المرئي" من إحداث
رمز استجابة سريع ) (QR CODEيحتوي على إمضاء إلكتروني
موثوق به ﻹثبات مصدر الوثائق وضمان سﻼمة محتواها سواء
كانت في صيغتها اﻷصلية أو منسوخة.
تستجيب "منظومة الختم اﻹلكتروني المرئي" من نوع TN
 CEV 2D-Docللمواصفات التقنية  2D – Docالمتاحة على
الموقع الواب الخاص بالوكالة.

الفصل ) 4ثالثا(  :تضبط الوكالة الوطنية للمصادقة
اﻹلكترونية قائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بواسطة منظومة الختم
اﻹلكتروني المرئي ويتم نشر هذه القائمة على موقع الواب الخاص
بالوكالة.
الفصل  2ـ تلغى أحكام الفصل  8من قرار وزير تكنولوجيات
اﻻتصال المؤرخ في  19جويلية  2001المشار إليه أعﻼه.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  21فيفري .2018
اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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وزير تكنولوجيات اﻻتصال
واﻻقتصاد الرقمي
محمد اﻷنور معروف

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  21فيفري 2018
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ
أول للتنشيط الثقافي.
إن وزير الشؤون الثقافية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  67لسنة  2017المؤرخ في 6
جانفي  2017المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك
المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية،

وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في  16أكتوبر
 2017المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم  16أفريل
 2018واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
أستاذ أول للتنشيط الثقافي.

الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثﻼثين
) (30خطة.
الفصل  3ـ تختم قائمة الترشحات يوم  16مارس .2018

الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  21فيفري .2018
اطلع عليه

وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  27فيفري 2018

صفحـة 593

Retour au sommaire

أمر رئاسي عدد  14لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي
المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،

وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى القانون عدد  11لسنة  2018المؤرخ في  20فيفري
 2018المتعلق بالموافقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض
الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي
وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من
مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة
للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق
المالية العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل  2ـ وزير المالية ووزير التنمية واﻻستثمار والتعاون
الدولي مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الرئاسي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد  15لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على تعديل الفصل  14من النظام اﻷساسي
للمنظمة العالمية للسياحة.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  10لسنة  2018المؤرخ في 20
فيفري  2018المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل  14من
النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة،
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وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة.

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل  14من
النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة.

الفصل  2ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة السياحة
والصناعات التقليدية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد  205لسنة  2018مؤرخ في  23فيفري
 2018يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق اﻷحكام
المتعلقة بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة
اﻹصﻼحات الكبرى،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي،

وعلى القانون عدد  20لسنة  1967المؤرخ في  31ماي
 1967المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام للعسكريين ،وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47
لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية ،2009

وعلى القانون عدد  29لسنة  1967المؤرخ في  14جويلية
 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس اﻷعلى للقضاء والقانون
اﻷساسي للقضاة ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة القانون اﻷساسي عدد  13لسنة  2012المؤرخ في 4
أوت ،2012
وعلى المرسوم عدد  6لسنة  1970المؤرخ في  26سبتمبر
 1970المتعلق بضبط القانون اﻷساسي ﻷعضاء دائرة المحاسبات
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 90لسنة  2011المؤرخ في  29سبتمبر ،2011
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أمر رئاسي عدد  14لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي
المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،

وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى القانون عدد  11لسنة  2018المؤرخ في  20فيفري
 2018المتعلق بالموافقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض
الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي
وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من
مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على اﻹحالة لفائدة الدولة
للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق
المالية العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الفصل  2ـ وزير المالية ووزير التنمية واﻻستثمار والتعاون
الدولي مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الرئاسي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد  15لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري 2018
يتعلق بالمصادقة على تعديل الفصل  14من النظام اﻷساسي
للمنظمة العالمية للسياحة.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  10لسنة  2018المؤرخ في 20
فيفري  2018المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل  14من
النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة،
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وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة.

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل  14من
النظام اﻷساسي للمنظمة العالمية للسياحة.

الفصل  2ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة السياحة
والصناعات التقليدية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20فيفري .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد  205لسنة  2018مؤرخ في  23فيفري
 2018يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق اﻷحكام
المتعلقة بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة
اﻹصﻼحات الكبرى،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي،

وعلى القانون عدد  20لسنة  1967المؤرخ في  31ماي
 1967المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام للعسكريين ،وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47
لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية ،2009

وعلى القانون عدد  29لسنة  1967المؤرخ في  14جويلية
 1967المتعلق بنظام القضاء والمجلس اﻷعلى للقضاء والقانون
اﻷساسي للقضاة ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة القانون اﻷساسي عدد  13لسنة  2012المؤرخ في 4
أوت ،2012
وعلى المرسوم عدد  6لسنة  1970المؤرخ في  26سبتمبر
 1970المتعلق بضبط القانون اﻷساسي ﻷعضاء دائرة المحاسبات
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 90لسنة  2011المؤرخ في  29سبتمبر ،2011
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وعلى القانون عدد  67لسنة  1972المؤرخ في أول أوت
 1972المتعلق بتسيير المحكمة اﻹدارية وضبط القانون اﻷساسي
ﻷعضائها ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون اﻷساسي عدد  78لسنة  2001المؤرخ في  24جويلية
،2001
وعلى القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت
 1982المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام لقوات اﻷمن
الداخلي ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  50لسنة  2013المؤرخ في  19ديسمبر ،2013

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  12لسنة  1985المؤرخ في  5مارس
 1985المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد
وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  48لسنة
 2011المؤرخ في  4جوان ،2011

وعلى القانون عدد  78لسنة  1985المؤرخ في  5أوت
 1985المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة
مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ في  27ديسمبر ،2007

وعلى القانون عدد  46لسنة  1995المؤرخ في  15ماي
 1995المتعلق بالنظام اﻷساسي العام ﻷعوان الديوانة وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون اﻷساسي
عدد  28لسنة  2013المؤرخ في  30جويلية ،2013

وعلى القانون عدد  71لسنة  2004المؤرخ في  2أوت
 2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  47لسنة
 2017المؤرخ في  15جوان ،2017
وعلى القانون عدد  5لسنة  2018المؤرخ في  23جانفي
 2018المتعلق بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين،
وعلى اﻷمر عدد  308لسنة  1993المؤرخ في أول فيفري
 1993المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،

وعلى اﻷمر عدد  2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر
 2012المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط
وصيغ اﻻنتفاع بها،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تضبط أحكام هذا اﻷمر الحكومي صيغ
وإجراءات وآجال تطبيق أحكام القانون عدد  5لسنة 2018
المؤرخ في  23جانفي  2018المشار إليه أعﻼه ،كما تضبط آليات
المرافقة لﻸعوان العموميين المغادرين والراغبين في اﻻنتصاب
للحساب الخاص.

تنطبق أحكام هذا اﻷمر الحكومي على أعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين لمختلف
اﻷنظمة اﻷساسية العامة.

الفصل  2ـ يتم تقديم مطالب المغادرة اﻻختيارية من قبل
اﻷعوان المنصوص عليهم بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي
عن طريق التسلسل اﻹداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة
التسلسل أو اﻹشراف اﻹداري في أجل أقصاه شهران ابتداء من
تاريخ يضبط بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل  3ـ يتولى الوزير المعني في أجل أقصاه شهر من
انقضاء اﻷجل المنصوص عليه بالفصل  2أعﻼه ،إحالة المطالب
المقبولة مبدئيا إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية يتم
إحداثها بالهيكل المعني.
وتتولى هذه اللجنة تجميع المطالب المقدمة ودراستها على
ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع اﻷعوان وتوازنات القطاع تبعا
للخطة اﻻستراتيجية للهيكل المعني أو مضمون عقد اﻷهداف
والبرامج المتفق حولها مع سلطة اﻹشراف.

الفصل  4ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة خاصة للبت نهائيا في
مطالب المغادرة اﻻختيارية المقترحة من قبل الوزير المعني وذلك
في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء أجل إحالتها المنصوص
عليه بالفصل  3أعﻼه.
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الفصل  5ـ تتركب اللجنة الخاصة المحدثة برئاسة الحكومة من :
ـ الكاتب العام للحكومة أو من ينوبه ،رئيس،

ـ المدير العام للمصالح اﻹدارية والوظيفة العمومية  :عضو،

ـ المدير العام لوحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية :
عضو،
ـ المدير العام للتأجير العمومي بوزارة المالية  :عضو،

ـ المدير العام للضمان اﻻجتماعي بوزارة الشؤون اﻻجتماعية :
عضو،
ـ ممثل عن مصالح الوزير المكلف بمتابعة اﻹصﻼحات الكبرى
برئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن الهيكل المعني،
ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها من ترى فائدة
في حضوره.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى اﻹدارة العامة للمصالح اﻹدارية
والوظيفة العمومية.
الفصل  6ـ تبت اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة نهائيا في
الملفات المحالة إليها بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل
الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو اﻹشراف اﻹداري
باﻻعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية
للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه
العون المعني.
وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة
للرجوع فيها .وفي صورة رفض المطلب من قبل اللجنة الخاصة،
يتعين أن يكون القرار معلﻼ.

الفصل  7ـ تتولى اﻹدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال
اتصالها بموافقة اللجنة إعداد القرار المتعلق بالمغادرة اﻻختيارية
وفقا ﻷحكام القانون عدد  5لسنة  2018المؤرخ في  23جانفي
 2018المشار إليه أعﻼه.
الفصل  8ـ يتكفل المشغل اﻷصلي بدفع منحة مغادرة جزافية
لﻸعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم تساوي المبلغ المعادل
لستة وثﻼثين ) (36أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة
وبصفة فورية.

يتم اعتماد اﻷجر الشهري الصافي اﻷخير الذي تقاضاه العون
العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة اﻻختيارية بإدارته اﻷصلية،
كأجر مرجعي ﻻحتساب منحة المغادرة اﻻختيارية.

وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من
المورد المستوجب بعنوانها طبقا ﻷحكام مجلة الضريبة على دخل
اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويتم اعتماد وضعية المباشرة لتحديد اﻷجر الصافي المرجعي
لمنحة المغادرة المسندة لكل عون معني باﻹجراء.
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الفصل  9ـ في جميع الحاﻻت ﻻ يمكن أن تفوق منحة المغادرة
 %50من اﻷجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي
بإدارته اﻷصلية خﻼل الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة اﻻختيارية
وتاريخ بلوغه السن القانونية لﻺحالة على التقاعد طبقا للتشريع
الجاري به العمل.
الفصل  10ـ يواصل اﻷعوان العموميون المغادرون بصفة
اختيارية للوظيف التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات
الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة.
يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض حال اتصاله من
قبل اﻹدارة المشغلة للمعني باﻷمر بنسخة مطابقة لﻸصل من قرار
المغادرة اﻻختيارية إسناد "سند عﻼج خاص" للمعني باﻷمر.
ويتم بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين رئاسة الحكومة ووزارة
المالية ووزارة الشؤون اﻻجتماعية والوزارة المكلفة بالشؤون
المحلية من جهة والصندوق الوطني للتأمين على المرض
والصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي من جهة أخرى ضبط
اﻵليات العملية لدفع المساهمات القانونية المستوجبة بعنوان
التغطية الصحية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل  11ـ تعتبر المغادرة اﻻختيارية حالة من حاﻻت
اﻻنقطاع النهائي عن الوظيف ابتداء من تاريخ المغادرة وﻻ يمكن
للمعني باﻷمر الرجوع للعمل بأي صفة كانت.
الفصل  12ـ تصرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة
أو منحة الشيخوخة حسب الحالة للمعنيين باﻷمر عند بلوغ السن
القانونية للتقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  13ـ تتمم أحكام الفصل  4من اﻷمر المشار إليه أعﻼه
عدد  308لسنة  1993المؤرخ في أول فيفري  1993بمطة 7
كما يلي :
الفصل  4ـ مطة :7
ـ عند اﻻنتفاع بالمغادرة اﻻختيارية.
الفصل  14ـ تبرم اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة وهياكل
اﻹسناد ووزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية
للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن تضبط صيغ
اﻻنتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل لﻸعوان
الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
الفصل  15ـ يمكن إعادة فتح برنامج المغادرة اﻻختيارية
وتحديد تاريخ بداية احتساب اﻷجل المنصوص عليه بالفصل 2
من هذا اﻷمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل  16ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا
اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23فيفري .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم
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قانون عدد  11لسنة  2018مؤرخ في  20فيفري 2018
يتعلق بالموافقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي
المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية ،موضوع اﻻتفاقات المبرمة بين البنك المركزي
التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية).(1
باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  7فيفري
.2018
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فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اﻹحالة لفائدة الدولة للقرض
الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية
العالمية بمبلغ ثمانمائة وخمسون ) (850مليون أورو موضوع
اﻻتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في  17فيفري 2017
بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة
باﻻتفاقات المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  20فيفري .2018
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