البنك المركزي التونسي:
منشور إلى البنوك عدد 12لسنة  2017المؤرخ في  29ديسمبر 2017المتعلق بت نظيم الشروط المصرفية
Source : JORT n°06 du 19 Janvier 2018

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  29ديسمبر  2017يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان 2018
Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في  13ديسمبر 2017يتعلق بتنظير شهادات ومؤهالت في التكوين المهني وتغيير تسمية
مؤهالت تكوين مهني
Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018

قرار من وزير المالية مؤرخ في  2جانفي  2018يتعلق بضبط قائمات الخبراء حسب كل فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد
Source : JORT n°01 du 2 Janvier 2018

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  16جانفي  2018يتعلق بإعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية من أحكام الفصل  5من القانون عدد
 36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار قصد قاستغالل العالمة التجارية األجنبية
"  "COFFEESHOP COMPANYفي قطاع المقاهي واألكالت السريعة.
Source : JORT n°05 du 16 Janvier 2018

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  16جانفي  2018يتعلق باإلعفاء من أحكام الفصل  5من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار إلستغالل العالمة التجارية األجنبة " "ELU PRODUIT DE L’ANNEEفي مجال
الخدمات الموجهة للمؤسسات
Source : JORT n°05 du 16 Janvier 2018

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2018/ 1مؤرخ في  23جانفي  2018يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون
عدد  2017/78المتعلق بمنح عطلة استثنائية لألعوان العموميين المترشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية
Source : JORT n°08 du 26 Janvier 2018

أمر حكومي عدد  1403لسنة  2017مؤرخ في  29ديسمبر 2017يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 793لسنة  2012مؤرخ في  10جويلية
 2012المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط االنتفاع بها وطرق اسنادها
Source : JORT n°02 du 16 Janvier 2018

امر حكومي عدد 11لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي  2018يتعلق بضبط إجراءات انجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من
قبل المؤسسات المصدرة كليا
Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018

أمر حكومي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي  2018يتعلق بتنقيح األمر الحكومي عدد 93لسنة  2017المؤرخ في  19جانفي 2017
المتعلق بالتمديد في األجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لالمتثال للمرسوم عدد 117لسنة  2011المؤرخ في  5نوفمبر 2011المتعلق
بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018

أمر حكومي عدد 14لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي  2018يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص للمصدرين الخواص
في تصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل االتحاد األوروبي بعنوان سنة 2018
Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018

قانون عدد  5لسنة  2018مؤرخ في  23جانفي  2018يتعلق بالمغادة االختيارية لأل عوان العموميين
Source : JORT n°04 du 12 Janvier 2018
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منشور إلى البنوك عدد  12لسنة  2017المؤرخ في  29ديسمبر  2017المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية
إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد اﻻطﻼع على القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل  2016والمتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي
وخاصة الفصلين  8و 63منه،
وعلى القانون عدد  48لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية  2016والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

وعلى المنشور إلى البنوك عدد  42لسنة  1986المؤرخ في غرة ديسمبر  1986والمتعلق بتنظيم الشروط المصرفية ،مثلما تم تنقيحه
بالنصوص الﻼحقة له وخاصة الفصل  8منه،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد  22لسنة  1991المؤرخ في  17ديسمبر  1991والمتعلق بتنظيم الشروط المصرفية ،مثلما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة له ،وخاصة المنشور إلى البنوك عدد  5لسنة  2014المؤرخ في  27جوان ،2014
وعلى مداوﻻت مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ  27ديسمبر،2017

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد  10لسنة  2017بتاريخ  29ديسمبر ،2017كما نص عليه الفصل  42من القانون عدد  35لسنة
 2016المؤرخ في  25أفريل  2016والمتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفقرة اﻷولى من الفصل  36من المنشور عدد  22لسنة  1991المؤرخ في  17ديسمبر  1991المشار إليه
أعﻼه وتعوض كما يلي :
الفصل ) 36فقرة أولى جديدة( :حددت نسبة مكافأة اﻻدخار بنسبة سنوية قدرها .%5
الفصل  2ـ يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي .2018

تونس في  29ديسمبر .2017

المحافظ

الشاذلي العياري
نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر وﻻية تونس العاصمة يوم  20جانفي "2018
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قرار من وزير التجارة مؤرخ في  29ديسمبر  2017يتعلق
بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان سنة
.2018
إن وزير التجارة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اﻷمر المؤرخ في  29جويلية  1909المتعلق بتحقق
وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه
باﻷمر المؤرخ في  10مارس  1920واﻷمر المؤرخ في  23أكتوبر
 1952وخاصة الفصل  13منه،

وعلى القانون عدد  40لسنة  1999المؤرخ في  10ماي
 1999المتعلق بالمترولوجيا ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
عدد  12لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري  2008وخاصة
الفصول  6و 7و 8منه،
وعلى اﻷمر عدد  1036لسنة  2001المؤرخ في  8ماي
 2001المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية
وخصائص عﻼمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
وخاصة الفصل  42منه،
وعلى اﻷمر عدد  2965لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر عدد  2751لسنة  2008المؤرخ في  4أوت
 2008المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي وطرق تسيير
الوكالة الوطنية للمترولوجيا،

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.

عــدد 1

قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يتم التحقق الدوري واﻹجباري على أدوات
القيس خﻼل سنة  2018بوضع عﻼمة تتكون من الحرف "م"
متبوعة بالحرف الﻼتيني " "Hأو بوضع لصيقة تحتوي على بيان
صلوحية الوسم.
الفصل  2ـ يتم التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية
للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس.

وتكلف اﻹدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري
بمقراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الوﻻيات في
اﻷماكن المعينة بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ
التي سيتم التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.
وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات
قيس حسب التواريخ المتفق عليها بين الوكالة الوطنية
للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي
اﻹقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب
الجدول "ب" الملحق بهذا القرار.

الفصل  3ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع
أو أدوات الوزن ذات اﻻشتغال اﻷوتوماتيكي السهر على دقة
وحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق
بوزن أو كيل المنتوجات المقاسة.
ويتم تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض .ويتعين
تقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى اﻷعوان المكلفين بالرقابة
والوسم.
كما يجب أن تتوفر في اﻷدوات المعدة للرقابة اﻹحصائية
الخاصيات المترولوجية المﻼئمة طبقا للجدول "ج" المصاحب
لهذا القرار.
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  29ديسمبر .2017
اطلع عليه

وزير التجارة
عمر الباهي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  2جانفي 2018
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جدول "أ"

المكاتب المؤقتة بالجهات خﻼل سنة 2018

 ( 1وﻻية تونس :

باردو – الزهور – الحرايرية – سيدي حسين – السيجومي-
المرسى – سيدي بوسعيد – قرطاج – الكرم – حلق الوادي –
حي الطيب المهيري – جبل الجلود – الوردية.
 ( 2وﻻية أريانة :

قلعة اﻷندلس – سيدي ثابت – حي التضامن – المنيهلة –
برج الوزير – سكرة – رواد – أريانة المدينة.
 ( 3وﻻية منوبة :

طبربة – البطان – الجديدة  -وادي الليل – المرناقية  -برج
العامري  -منوبة – الدندان  -دوار هيشر.
 ( 4وﻻية بن عروس :

حمام اﻷنف – حمام الشط – بومهل – الزهراء – رادس –
مقرين – مرناق – الخليدية – فوشانة – المحمدية  -المروج -
سوق الجملة ببئر القصعة – المدينة الجديدة  -بن عروس.
 ( 5وﻻية نابل:

زاوية المقايز – بوكريم -صاحب الجبل – الهوارية – دار
علوش – أزمور  -حمام الغزاز – قليبية – الميدة – منزل حر–
منزل تميم – قربة  -تازركة – زاوية الجديدي – بني خﻼد –
منزل بوزلفة – الرحمة – المريسة  -تاكلسة – سليمان  -فندق
الجديد – قرمبالية – بوعرقوب – سيدي الجديدي – براكة
الساحل -بئر بورقبة – الحمامات – بني خيار  -المعمورة –
الصمعة – دار شعبان الفهري  -نابل.
 ( 6وﻻية زغوان :

الناظور – صواف – الفحص– بئر الشاوش  -بئر مشارقة –
جبل الوسط – سيدي عويدات – المقرن – الزريبة حمام –
الزريبة قرية -جرادو -زغوان.
 ( 7وﻻية بنزرت :

سجنان
بورقيبة –
صونين –
الرحمان –

– بازينة – جومين – غزالة – ماطر – تينجة – منزل
الماتلين -عوسجة – أوتيك  -غار الملح – رفراف-
رأس الجبل  -العالية – منزل جميل – منزل عبد
جرزونة – بنزرت المدينة.

 ( 8وﻻية سليانة :

كسرى – مكثر – الروحية – بوعرادة – العروسة – قعفور –
بورويس – الكريب – برقو – سليانة.

صفحــة 26

 ( 9وﻻية جندوبة :

طبرقة – عين دراهم – فرنانة – سوق الجمعة  -غار الدماء
– وادي مليز – بوسالم – بلطة بوعوان – جندوبة.
 ( 10وﻻية الكاف:

السرس – القصور – الدهماني – الجريصة – القلعة الخصباء –
قلعة سنان – تاجروين – الساقية – الطويرف – نبر – الكاف.
 ( 11وﻻية باجة :

وادي الزرقاء – تستور – السلوقية – قبﻼط – مجاز الباب –
تبرسق – دقة – تيبار – سيدي إسماعيل – وشتاتة – نفزة –
عمدون – المعقولة – باجة.
 ( 12وﻻية سوسة :

سوق الجملة للخضر والغﻼل – سوق الجملة لﻸسماك  -حي
الزهور – حي الرياض  -قصيبة سوسة  -زاوية سوسة – سيدي
الهاني – البرجين – مساكن – المسعدين – أكودة – شط مريم –
هرقلة – سيدي بوعلي – القلعة الكبرى – كندار – القلعة
الصغرى – بوفيشة – النفيضة – حمام سوسة.
 ( 13وﻻية المنستير :

البقالطة  -طبلبة – عميرة الحجاج – عميرة التوازرة – عميرة
الفحول  -شراحيل – منزل فارسي  -المكنين – قصر هﻼل –
طوزة  -بنان – الغنادة  -بني حسان  -خنيس – منزل حياة -
زرمدين – منزل كامل – جمال -زاوية قنطش – المصدور -منزل
النور -بنبلة– لمطة – صيادة – بوحجر -سيدي بنور -قصيبة
المديوني – الوردانين -سيدي عامر -الساحلين.
 ( 14وﻻية القيروان :

حاجب العيون – نصر الله – منزل مهيري – الشراردة –
بوحجلة  -الهوارب  -الشبيكة  -الوسﻼتية – عين جلولة  -حفوز-
العﻼ -الذهيبات  -دار الجمعية -السبيخة  -القيروان الشمالية –
القيروان الجنوبية.
 ( 15وﻻية القصرين:

حيدرة  -سيدي سهيل– تالة – العيون – خمودة – فوسانة
– بودرياس – صحراوي -تﻼبت – فريانة – الماجل بلعباس –
سبيطلة – سبيبة – جدليان – حاسي الفريد – القصرين.
 ( 16وﻻية المهدية :

هبيرة – شربان – أوﻻد الشامخ – السواسي – الجم –
بومرداس – كركر – ملولش – الشابة – البرادعة – سيدي
علوان – قصور الساف – رجيش – هيبون  -التﻼلسة – الزهراء
 -المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  2جانفي 2018
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 ( 17وﻻية صفاقس :

بئر صالح – الحنشة – الغرابة – سيدي صالح  -ساقية الزيت
– الشيحية – مركز بوعصيدة – أوﻻد بوسمير – حزق – اللوزة
– جبنيانة – العامرة – ساقية الدائر – السلطنية – سيدي منصور
– مركز سحنون – مركز كمون – مركز بن حليمة – مركز معلى
– بوثدي – منزل شاكر– بئر علي – عقارب – قنطرة بوسعيد –
الصخيرة – الشعال – الغريبة – المحرس – نقطة – طينة – حي
البحري – حي الحبيب – العطايا -مليتة – الرملة – صفاقس
المدينة وضواحيها.
 ( 18وﻻية تطاوين :

ذهيبة – رمادة – بئر ثﻼثين -قصر أوﻻد دباب -المزطورية –
الزهرة  -بني مهيرة – قصر عون – كرشاو -الصمار  -الفرش –
قرماسة – قصر الحدادة –غمراسن – البئر اﻷحمر– تطاوين.
 ( 19وﻻية مدنين :

جميلة – الشهبانية  -بن قردان – شماخ  -حسي الجربي –
السويحل – الحمادي هشام  -الموانسة – جرجيس – سدويكش
– الماي – ميدون – بني معقل -مليتة – الرياض – حومة السوق
– قﻼلة – أجيم – بوغرارة – سيدي مخلوف – بني خداش –
قصر الجديد – حسي عمر – كوتين  -مدنين.

عــدد 1

 ( 20وﻻية قفصة :

الرديف – أم العرائس – المتلوي – بلخير – القطار – سيدي
عيش – المظيلة – زانوش – السند – القصر – الطلح  -قفصة
الجنوبية  -قفصة الشمالية – سيدي بوبكر -العليم.
 ( 21وﻻية توزر :

حزوة – نفطة – تمغزة – الحامة – دقاش – توزر.

 ( 22وﻻية سيدي بوزيد :

المزونة  -المكناسي  -منزل بوزيان  -الهيشرية  -السوق
الجديد  -الرقاب  -السعيدة – أوﻻد حفوز – فائض  -لسودة -
بئر الحفي  -سيدي علي بن عون – جلمة – السبالة ـ سيدي
بوزيد.
 ( 23وﻻية قابس :

منزل الحبيب ـ الحامة – دخيلة توجان – كتانة – الزارات –
عرام – مارث – مطماطة الجديدة – مطماطة القديمة – وذرف –
المطوية – العكاريت – غنوش – شنني – بوشمة.
 ( 24وﻻية قبلي :

قبلي المدينة – جمنة – سوق اﻷحد – القلعة – النويل –
الفوار – دوز – رجيم معتوق – زعفران – جرسين – البليدات
– بشري.
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جدول "ب"

تواريخ عمليات التحقق على موزعي الوقود ذوي اﻹقامة الثابتة
شركة "ستار أويل "

الشركة البترولية

شركة "ليبيا أويل"

شركة "طوطال تونس "

الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"
شركة "فيفو انرجي"

الفترة

من  8جانفي  2018إلى  16فيفري 2018

من  29جانفي  2018إلى  13أفريل 2018
من  05مارس  2018إلى  11ماي 2018

من  02جويلية  2018إلى  12أكتوبر 2018

من  24سبتمبر  2018إلى  31أكتوبر 2018

جدول "ج"

الخاصيات المترولوجية ﻵﻻت الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن )غرام(
0,1
0,2
0,5
1
2
5

10
20
50
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قيمة المحتوى اﻹسمي للمادة المعبأة

مهما كان المحتوى اﻹسمي

ابتداء من  10غرام
ابتداء من  50غرام

ابتداء من  200غرام

ابتداء من  2كيلوغرام
ابتداء من  5كيلوغرام

ابتداء من  10كيلوغرام
ابتداء من  20كيلوغرام
ابتداء من  50كيلوغرام
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وعلى اﻷمر عدد  1231لسنة  1989المؤرخ في  31أوت

 1989المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية
للتنمية الفﻼحية بمدنين ،كما هو متمم باﻷمر عدد  832لسنة

 1995المؤرخ في  2ماي ،1995

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 الفﻼحة المؤرخ في  16نوفمبر 1991

المتعلق بإحداث خﻼيا ترابية لﻺرشاد الفﻼحي بالمندوبيات

الجهوية للتنمية الفﻼحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل

والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ
في  22أفريل .2013
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يعدل الجدول عدد  2من الفصل اﻷول من

بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير الشؤون اﻻجتماعية
مؤرخ في  2جانفي .2018
عين السادة اﻵتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية
الحوادث المدرسية والجامعية :
ـ السيدة إبتسام البرايكي مدير الميزانية باﻹدارة العامة
للشؤون المالية بوزارة التربية.
ـ السيدة هاجر القلمامي متفقد رئيس درجة استثنائية بوزارة
الشؤون اﻻجتماعية.

ـ السيد بﻼل العاشوري مراقب تأمين مساعد بالهيئة العامة
للتأمين.

منح للمتصرفين الوقتيين جميع الصﻼحيات المخولة ﻷعضاء
مجلس اﻹدارة الذين تم وضع حد لمهامهم وتوكل لهم بالخصوص
مهمة التنظيم واﻹشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة
التعاونية.

القرار المؤرخ في  16نوفمبر  1991المشار إليه أعﻼه كما يلي :
اسم الخلية
جربة آجيم

المعتمدية

جربة آجيم

دائرة تدخلها

العمادة

ـ آجيم ،مرزان ،القرع ،وادي
الزبيب ،الخنانسة ،قﻼلة.

الفصل  2ـ المندوب الجهوي للتنمية الفﻼحية بمدنين مكلف

بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في  27ديسمبر .2017

وزير الفﻼحة والموارد المائية

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

عــدد 1

والصيد البحري
سمير الطيب

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 13
ديسمبر  2017يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات
ومؤهﻼت في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهﻼت تكوين
مهني.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  10لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري
 2008المتعلق بالتكوين المهني ،وخاصة الفصل  65منه،
وعلى اﻷمر عدد  1397لسنة  1994المؤرخ في  20جوان
 1994المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير
شهادات ومؤهﻼت التكوين المهني اﻷساسي والمستمر،

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،
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وعلى اﻷمر عدد  85لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا
إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 11
أكتوبر  2011المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،

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

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 20
سبتمبر  2012المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير
شهادات ومؤهﻼت في التكوين المهني،

وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفﻼحة والصحة
العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة
المؤرخ في  12سبتمبر  2001المتعلق بالمصادقة على كراس
الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين
الخاصة ،كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في  31مارس ،2004

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14
سبتمبر  2015المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير
شهادات ومؤهﻼت في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 21
مارس  2017المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،

وعلى اﻷمر عدد  86لسنة  2010المؤرخ في  20جانفي
 2010المتعلق بإلحاق هياكل ومشموﻻت اﻹدارات الجهوية
للتربية والتكوين سابقا إلى اﻹدارات الجهوية للتكوين المهني
والتشغيل،

وعلى قرار الوزير اﻷول المؤرخ في  26فيفري 2003
المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط
تركيبتها وطرق سيرها،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 4
مارس  2011المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 23
جوان  2011المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،
رقم التسجيل )بالنسبة
لهياكل التكوين الخاصة(

الجهاز التكويني
هيكل التكوين الخاص "اﻷكاديمية النموذجية
للفنون وعلوم التصميم" بتونس

11111311

هيكل التكوين الخاص "فنون وحرف"
بتونس

1115901

هيكل التكوين الخاص "اﻷفق للتكوين"
بتونس

11150816

هيكل التكوين الخاص "المعهد المركزي
لﻺطارات العليا" بتونس
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11151016

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 12
مارس  2012المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 18
أفريل  2014المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهﻼت
في التكوين المهني،

وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها
المنعقد يوم  24جويلية .2017
قرر ما يأتي :

الفصل اﻷول ـ تنظّر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني
للمهارات ولمدة خمس سنوات شهادات ومؤهﻼت التكوين المهني
المدرجة بالقائمة التالية :
المؤهل أو الشهادة

مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في اﻷنفوقرافيا ثﻼثية اﻷبعاد

مؤهل التقني المهني  :تقني في
اﻷنفوقرافيا ثﻼثية اﻷبعاد

مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في المرطبات
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في الطبخ

مؤهل التقني المهني  :تقني مساندة
في إعﻼمية التصرف
مؤهل التقني المهني  :محاسب
منشأة
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الثالث
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الرابع
الثالث
الثالث
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رقم التسجيل )بالنسبة
لهياكل التكوين الخاصة(

الجهاز التكويني

المؤهل أو الشهادة

مؤهل التقني المهني  :تقني مساندة
في إعﻼمية التصرف

هيكل التكوين الخاص "ميقا للتكوين"
ببنزرت

2313711

هيكل التكوين الخاص "فورسي بلوس"
بجندوبة

3205509

مؤهل التقني المهني  :تقني مساندة
في إعﻼمية التصرف

3301102

مؤهل التقني المهني  :محاسب
منشأة

هيكل التكوين الخاص "سمارت للتكوين"
بجندوبة
هيكل التكوين الخاص "مركز اﻹعﻼمية
والتصرف" بالكاف
هيكل التكوين الخاص "المدرسة الخاصة
لعلوم التمريض إبن سينا" بسليانة

هيكل التكوين الخاص " المعهد الوطني شبه
الطبي" بالقيروان
هيكل التكوين الخاص " أمد للتكوين المهني
الخاص" بسوسة

3207516

مؤهل التقني المهني  :تقني مساندة
في إعﻼمية التصرف

3401705

مؤهل التقني المهني  :منشط روضة
أطفال

5123008

مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في المحاسبة والمالية

4100101

5105602

هيكل التكوين الخاص " النجاح" بسوسة

مؤهل التقني المهني  :تقني في
المعامﻼت الديوانية

مؤهل التقني المهني  :تقني محضر
صيدلي
شهادة الكفاءة المهنية  :حﻼق
مجمل
شهادة الكفاءة المهنية  :حﻼق
رجال

مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في التصميم والتزويق الداخلي

هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي
للعلوم اﻻقتصادية والتكنولوجيا" بسوسة

5139115

مؤهل التقني المهني  :تقني في
التزويق والتصميم الداخلي

هيكل التكوين الخاص "مركز إسي للتكوين"
بالمنستير

5207405

مؤهل التقني المهني  :تقني في
المعامﻼت الديوانية

هيكل التكوين الخاص "مؤسسة التحدي
لﻼستشارات" بالمنستير
هيكل التكوين الخاص "المعهد الخاص
المستقبل لعلوم التمريض" بمدنين

هيكل التكوين الخاص "معهد الواحة للتكوين
المهني" بمدنين

عــدد 1

5210609
8204007
8207112

مؤهل التقني المهني  :تقني في تجارة
التوزيع
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في المحاسبة والمالية

مؤهل التقني المهني  :محاسب منشأة

شهادة الكفاءة المهنية  :عون في
اﻹحاطة الحياتية
مؤهل التقني المهني  :منشط روضة
أطفال
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الثالث

الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
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الثاني
الرابع
الثالث
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الثالث
الرابع

الثالث
الثاني

الثالث
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الفصل  2ـ يجدد تنظير شهادات ومؤهﻼت التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني
للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية قرار التنظير المعني المشار إليه أعﻼه :
الجهاز التكويني

هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي
للعلوم اﻻقتصادية والتكنولوجيا" بتونس
هيكل التكوين الخاص "معهد
ﻻصال الدولي" بتونس

رقم التسجيل
)بالنسبة لهياكل
التكوين الخاصة(

المؤهل أو الشهادة

1132300

مؤهل التقني السامي  :لوجيستيكي
في التوزيع

1114301

هيكل التكوين الخاص "أكاديمية
الفنون لقرطاج" بتونس

1188907

هيكل التكوين الخاص "المعهد التكنولوجي
للرسكلة والتكوين بالتداول وإرشاد
المؤسسات" بتونس

1189207

هيكل التكوين الخاص "مدرسة
الهيبة" ببن عروس

1302501

هيكل التكوين الخاص "النخبة"
بنابل

2102501

هيكل التكوين الخاص "مركز ـ ز"
ببنزرت

2310809

مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في الملتميديا

مؤهل التقني المهني  :تقني في بيع
المنتوجات السياحية
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في الوسائل السمعية البصرية
اختيار تقنيات الصوت

مؤهل التقني السامي  :مسير أشغال
بناء
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مؤهل التقني السامي  :مسير
أشغال عمومية

مؤهل التقني المهني  :متار مراقب في
البناء

مؤهل التقني المهني  :رئيس حضيرة
بناء
مؤهل التقني المهني  :رسام مصمم
في البناءات

مؤهل التقني المهني  :تقني في تجارة
التوزيع
شهادة الكفاءة المهنية  :عون
مطبخ ومرطبات
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
مبرمج في اﻷنترانت
مؤهل التقني المهني  :رسام مصمم
في البناءات
مؤهل التقني المهني  :تقني في
الملتميديا
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في الملتميديا
مؤهل التقني المهني  :تقني في
الملتميديا
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المستوى بالسلم
الوطني للمهارات

تاريخ
التجديد

الرابع

2016/6/23

الرابع

الثالث
الرابع
الرابع
الرابع
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثاني
الرابع

2017/1/15
2016/6/23
2016/6/23
2017/3/12
2017/3/12
2017/3/12
2017/3/12
2017/3/12
2016/3/4

2017/3/12
2017/7/18

الثالث

2017/3/12

الرابع

2016/6/23

الثالث

الثالث

2017/1/15
2016/6/23
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الجهاز التكويني
هيكل التكوين الخاص "مدرسة ثبات
الخاصة لعلوم التمريض" بسيدي
بوزيد

رقم التسجيل
)بالنسبة لهياكل
التكوين الخاصة(
4300601

المؤهل أو الشهادة

المستوى بالسلم
الوطني للمهارات

شهادة الكفاءة المهنية  :عون في
اﻹحاطة الحياتية

الثاني

"إعﻼمية

5102801

هيكل التكوين الخاص "المدرسة
الدولية للتجميل ومواد التجميل"
بسوسة

5108502

مؤهل التقني المهني  :تقني في
التجميل

هيكل التكوين الخاص "نجمة التكوين"
بسوسة

5112403

مؤهل التقني المهني  :منشط
روضة أطفال

هيكل التكوين
 "2000بسوسة

الخاص

6100901

هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي
للعلوم" بصفاقس
هيكل التكوين الخاص "المركز
النموذجي للتكوين المهني والسياحي
بجربة" مدنين

8200501

مؤهل التقني المهني  :منشط
روضة أطفال
مؤهل التقني السامي  :تقني سام
في التجميل

شهادة الكفاءة المهنية  :معين في
التجميل
مؤهل التقني المهني  :تقني في
النشر بالحاسوب

مؤهل التقني المهني  :تقني محضر
صيدلي

الثالث
الرابع
الثالث
الثاني
الثالث
الثالث
الثالث

تاريخ
التجديد

2017/3/12
2017/9/20

2016/10/11
2015/2/11
2015/2/11

2017/9/20

2016/10/11
2016/6/23

الفصل  3ـ يجدد تنظير مؤهﻼت التكوين المهني المدرج بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات ولمدة
خمس سنوات تحتسب بداية من تاريخ انتهاء صلوحية قرارات التنظير المعنية المشار إليها أعﻼه مع تغيير تسمية المؤهﻼت سالفة الذكر :
الجهاز التكويني

هيكل التكوين الخاص "إعﻼمية "2000
بسوسة

5102801
5112403

هيكل التكوين الخاص "نجمة التكوين" بسوسة
هيكل التكوين الخاص "المدرسة الخاصة
لتكوين إطارات رياض اﻷطفال واﻹعﻼمية
والتصرف" بتوزر

عــدد 1

رقم التسجيل )بالنسبة
لهياكل التكوين الخاصة(

7203813

المؤهل أو الشهادة

مؤهل التقني السامي :
مربي طفولة أولى
ومبكرة
مؤهل التقني السامي :
مربي طفولة أولى
ومبكرة
مؤهل التقني السامي :
مربي طفولة أولى
ومبكرة
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2020/9/14
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الفصل  4ـ تصحح ،وفقا لبيانات الجدول الموالي ،تسمية الشهادة والمستوى حسب السلم الوطني للمهارات الورادة وفقا للقرار المشار
إليه أعﻼه المؤرخ في  21مارس : 2017
الجهاز التكويني

تسمية الشهادة الصادرة
بقرار التنظير

هيكل التكوين الخاص "أكاديمية مؤهل التقني المهني  :مصور
فوتوغرافي
الفنون لقرطاج" بتونس

المستوى بالسلم
الوطني للمهارات
الثالث

تسمية الشهادة
الصحيحة

شهادة الكفاءة المهنية :
مصور فوتوغرافي

المستوى بالسلم
الوطني للمهارات
الثاني

الفصل  5ـ يصحح وفقا لبيانات الجدول الموالي ،رقم تسجيل هيكل التكوين الخاص المنظّر وفقا للقرار المشار إليه أعﻼه المؤرخ في
 23جوان : 2011
الجهاز التكويني

هيكل التكوين الخاص "مركز ـ ز" ببنزرت

رقم التسجيل الصادر بالرائد الرسمي

الفصل  6ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  13ديسمبر .2017
وزير التكوين المهني والتشغيل

اطلع عليه

فوزي بن عبد الرحمان

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في
 2جانفي  2018يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء في المادة
التأديبية.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
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 عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  615لسنة  2000المؤرخ في  13مارس
 2000المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم
إتمامه باﻷمر عدد  1303لسنة  2002المؤرخ في  3جوان
،2002

صفحــة 46

2340704

رقم التسجيل الصحيح
2310809

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
إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
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 الحكومي عدد  1326لسنة  2017المؤرخ في 5
ديسمبر  2017المتعلق بتسمية السيد منير الرمضاني رئيسا
لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  16أكتوبر
.2017
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل 51
)جديد( من القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في 12
ديسمبر  1983المشار إليه أعﻼه ،يفوض وزير التكوين المهني
والتشغيل للسيد منير الرمضاني ،رئيس ديوان وزير التكوين
المهني والتشغيل ،حق إمضاء تقارير اﻹحالة على مجلس التأديب
والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  16أكتوبر .2017
تونس في  2جانفي .2018
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ويتم تقييم المتكونين الحاصلين على الترخيص الوقتي
لممارسة نشاط الوساطة لدى الديوانة على أساس معدل عدد
اﻻختبار الكتابي وعدد اﻻختبار الشفاهي لمرحلة التكوين
اﻷكاديمي ووفقا للضوارب الخاصة بكل اختبار المشار إليها أعﻼه
وعدد تسنده لجنة التقييم )ضارب  (2بعد حضور المترشح
لجلسة استماع أمام هذه اللجنة.
الفصل  24ـ لكي يعتبر المتكون ناجحا يجب عليه أن يحرز
معدﻻ نهائيا ﻻ يقل عن .12/20
الفصل  25ـ يتولى كل ناجح التقدم بمطلب للحصول على
الترخيص لمباشرة مهنة الوساطة لدى الديوانة يبين به المكاتب
التي ينوي مباشرة النشاط لديها وكافة الوثائق المستوجبة حسب
ما إذا كان ينوي مباشرة المهنة في إطار شخص مادي أو معنوي.
الفصل  26ـ يتم التعهد بالمطالب المذكورة أعﻼه وفقا
للتراتيب المتعلقة بمنح تراخيص مباشرة نشاط الوساطة لدى
الديوانة بما في ذلك العرض على اللجنة اﻻستشارية للوسطاء
لدى الديوانة.
الفصل  27ـ المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  27ديسمبر .2017
اطلع عليه

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في  27ديسمبر  2017يتعلق
بفتح مناظرة داخلية باﻻختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين
بالقسم  IIIلنيل شهادة متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة
.2017
إن وزير المالية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  46لسنة  1995المؤرخ في  15ماي
 1995المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان مصالح سلك
الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  28لسنة 2013
المؤرخ في  30جويلية ،2013
وعلى اﻷمر عدد  2311لسنة  1996المؤرخ في  3ديسمبر
 1996المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد 1401
لسنة  2013المؤرخ في  22أفريل ،2013
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  1مارس  2017المتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية باﻻختبارات للدخول إلى
مرحلة التكوين بالقسم  IIIونظام وبرنامج الدراسة لنيل شهادة
متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة،
صفحــة 6

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  9أوت  2017المتعلق بفتح
مناظرة داخلية باﻻختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III
لنيل شهادة متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة .2017
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة المالية )اﻹدارة العامة للديوانة(
مناظرة داخلية باﻻختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم
 IIIلنيل شهادة متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة  2017طبقا
للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعﻼه المتعلق بضبط كيفية
تنظيم هذه المناظرة.
الفصل  2ـ تجرى اﻻختبارات الكتابية يوم  26فيفري 2018
واﻷيام الموالية بالمدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل  3ـ تختم قائمة الترشحات يوم  27جانفي .2018
الفصل  4ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لمتابعة مرحلة التكوين
بالقسم  IIIالمشار إليها بالفصل اﻷول من هذا القرار بمائة وستة
وستين ) (166مقعد.
الفصل  5ـ ترسل مطالب المشاركة عن طريق التسلسل
اﻹداري إلى اﻹدارة العامة للديوانة )إدارة اﻻنتدابات والتكوين(
وتسجل وجوبا بمكتب الضبط لﻺدارة المذكورة.

الفصل  6ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار الصادر بتاريخ 9
أوت  2017المتعلق بفتح مناظرة داخلية باﻻختبارات للدخول إلى
مرحلة التكوين بالقسم  IIIلنيل شهادة متفقد مساعد للديوانة.
الفصل  7ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  27ديسمبر .2017
وزير المالية

اطلع عليه

محمد رضا شلغوم

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في  2جانفي  2018يتعلق بضبط
قائمات الخبراء حسب كل فصل من فصول تعريفة المعاليم
الديوانية عند التوريد.
إن وزير المالية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  34لسنة  2008المؤرخ في  2جوان
 2008المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد  78لسنة 2016
المؤرخ في  17ديسمبر  2016المتعلق بقانون المالية لسنة
 ،2017وخاصة الفصل  415منها،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  829لسنة  2016المؤرخ في 28
جوان  2016المتعلق بتسمية رئيس وعضو لجنة المصالحة
واﻻختبار الديواني ونائبيهما،
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 التخطيط والمالية المؤرخ في  19ماي
 1983المتعلّق بضبط قائمة الخبراء الذين يمكن استدعاؤهم
للمشاركة في اللّجنة العليا للتعريفة الديوانية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  28جانفي  2009المتعلق
بضبط طرق إرجاع المصاريف المترتبة عن تقديم كفالة رفع اليد
عن بضاعة موضوع نزاع أمام لجنة المصالحة واﻻختبار الديواني،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  10مارس  2009المتعلق
بضبط طرق سير لجنة المصالحة واﻻختبار الديواني ومصاريف
الخبراء،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

عــدد 1

وعلى رأي وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

وعلى رأي وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي،
وعلى رأي وزير الشؤون الثقافية،
وعلى رأي وزير النقل.

قــــرر ما يلــي :

الفصل اﻷول ـ تضبط قائمات الخبراء المعدة لكل فصل من
فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد بالملحق المصاحب
لهذا القرار.

الفصل  2ـ تلغى أحكام قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ
في  19ماي  1983المتعلّق بضبط قائمة الخبراء الذين يمكن
استدعاؤهم للمشاركة في اللّجنة العليا للتعريفة الديوانية.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  2جانفي .2018
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ملحق
قائمات الخبراء المعنيين بالمشاركة

في لجنة المصالحة واﻻختبار الديواني

الفصل  : 01حيوانات حية.

القسم اﻷول

حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية

 حافظ المراكشي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فيصل هماني  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 نجوى ناصف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 هيكل حشﻼف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
الفصل  : 02لحوم وأحشاء وأطراف صالحة لﻸكل.

 حافظ المراكشي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فيصل هماني  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 نجوى ناصف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 هيكل حشﻼف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أحمد رياض كمون  :وزارة الصحة

الفصل  : 03أسماك وقشريات ،رخويات وغيرها من الﻼفقريات المائية.

 حافظ المراكشي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فيصل هماني  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 نجوى ناصف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 هيكل حشﻼف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 مها الخﻼدي  :وزارة الصحة

الفصل  : 04ألبان ومنتجات صناعة اﻷلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لﻸكل من أصل حيواني ،غير مذكورة وﻻ داخلة
في مكان آخر.
 حافظ المراكشي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فيصل هماني  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 نجوى ناصف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 هيكل حشﻼف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 وسيلة قزارة  :وزارة الصحة

الفصل  : 05منتجات أخر من أصل حيواني ،غير مذكورة وﻻ داخلة في مكان آخر.

 حافظ المراكشي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فيصل هماني  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 نجوى ناصف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 هيكل حشﻼف  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
صفحــة 8
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القسم الثاني
منتجات المملكة النباتية

الفصل  : 06نباتات حية؛ ومنتجات زراعة اﻷزهار.
 عبد الفتاح سعيد  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
الفصل  : 07خضر ونباتات وجذور ودرنات ،صالحة لﻸكل.
 عبد الفتاح سعيد  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
الفصل  : 08فواكه صالحة لﻸكل ؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ.






سليم بن قيزة  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

الفصل  : 09بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.
 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 شكري بوخضير  :وزارة الصحة
الفصل  : 10حبوب.
 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 شكري بوخضير :وزارة الصحة

الفصل  : 11منتجات مطاحن؛ شعير ناشط )مالت(؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح )جلوتين(.







فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
شكري بوخضير  :وزارة الصحة
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الفصل  : 12بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف.

 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

الفصل  : 13صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخﻼصات نباتية.






فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

الفصل  : 14مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكورة وﻻ داخلة في مكان آخر.






فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
عماد الجوادي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
أحﻼم القرمازي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
صبري السايس  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ،ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛
شموع من أصل حيواني أو نباتي

الفصل  : 15شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ،ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

 شكري بيوض  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 نرجس محاجبي  :المركز الفني للصناعات الغذائية

 رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

 هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
 شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
 صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
 وسيلة قزارة  :وزارة الصحة

القسم الرابع
منتجات صناعة اﻷغذية ؛ مشروبات ،سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

الفصل  : 16محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الﻼفقريات المائية.









جيهان قيدارة  :المركز الفني للصناعات الغذائية
سناء جابالله  :المركز الفني للصناعات الغذائية
رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
أحمد رياض كمون  :وزارة الصحة
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الفصل  : 17سكر ومصنوعات سكرية.






رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

الفصل  : 18كاكاو ومحضراته.








رانيا باني  :المركز الفني للصناعات الغذائية
امنة جﻼصي كمون  :المركز الفني للصناعات الغذائية
رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

الفصل  : 19محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ مرطبات.








طارق السﻼمي  :المركز الفني للصناعات الغذائية
نرجس مصلح الحمار  :المركز الفني للصناعات الغذائية
رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

الفصل  : 20محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات.








هالة زغيدي  :المركز الفني للصناعات الغذائية
جيهان قيدارة  :المركز الفني للصناعات الغذائية
رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
صالح سالمي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

الفصل  : 21محضرات غذائية متنوعة.

 رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
 هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
 شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
الفصل  : 22مشروبات ،سوائل كحولية وخل.








محمد الحبيب الخلفاوي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
نرجس محاجبي  :المركز الفني للصناعات الغذائية
سارة رصاع  :المركز الفني للصناعات الغذائية
رنا الغيلوفي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
هندة الجموسي  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
شيراز عمروش  :المعهد الوطني "زهير القﻼل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
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الفصل  : 23بقايا ونفايات صناعات اﻷغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.

 شكري بوخضير  :وزارة الصحة

القسم الخامس
منتجات معدنية

الفصل  : 25ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية ،كلس )جير( وأسمنت.
 محمد بن رقية  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
 محمد طاهر ورتتاني  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

القسم السادس
منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها
الفصل  : 28منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ،أو من عناصر مشعة أو من معادن أتربة
نادرة أو من نظائر )إيزوتوب(.
 مروان بالحاج يحي  :المركز التقني للكيمياء
الفصل  : 29منتجات كيميائية عضوية.

 مروان بالحاج يحي  :المركز التقني للكيمياء

الفصل  : 30منتجات الصيدلة.
 مروان بالحاج يحي  :المركز التقني للكيمياء
 عبد القادر الميساوي  :المركز التقني للكيمياء
 نعيمة بن حديد  :المركز التقني للكيمياء
 ماهر السوري  :المركز التقني للكيمياء
 سمية ميﻼد  :إدارة الصيدلة والدواء
 ألفة بن صميدة  :إدارة الصيدلة والدواء
 حفيظة عقبي  :إدارة الصيدلة والدواء  -اختصاص جزئي للبنود التعريفية  30.03و 30.04من النظام المنسق
 إيمان الزمني  :إدارة الصيدلة والدواء  -اختصاص جزئي للبنود التعريفية  30.03و 30.04من النظام المنسق
الفصل  : 31أسمـدة.

 توفيق السبوعي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 عبد القادر الميساوي  :المركز التقني للكيمياء

الفصل  : 32خﻼصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ ،ألوان سطحية )بيجمنت( ومواد ملونة أخر؛ دهانات وورنيش؛
معاجين؛ حبر.

 أيمن نقيب  :المركز التقني للكيمياء
 يسرى كﻼعي  :المركز التقني للكيمياء

الفصل  : 33زيوت عطرية وراتنجات عطرية )رزينويد(؛ محضرات عطور أو تطرية )كوزماتيك( أو تجميل )تواليت(.

 رشيد الزموري  :المركز التقني للكيمياء

الفصل  : 34صابون ،عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ،محضرات غسيل ،محضرات تشحيم ،شموع اصطناعية ،شموع محضرة ،محضرات
صقل أو تلميع ،شموع إضاءة وأصناف مماثلة ،معاجين لصنع النماذج "شموع طب اﻷسنان" ،ومحضرات طب اﻷسنان أساسها الجص.
 رشيد الزموري  :المركز التقني للكيمياء

الفصل  : 35مواد زﻻلية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنـزيمات.

 مروان بالحاج يحي  :المركز التقني للكيمياء
 يسرى كﻼعي  :المركز التقني للكيمياء
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الفصل  : 36بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خﻼئط معدنية ﻹحداث اﻻشتعال؛ مواد لهوب.

 ابراهيم اللبدي  :وزارة الدفاع الوطني
 بشير الفيتوري  :وزارة الدفاع الوطني
 احمد سالم بالوصيف  :وزارة الداخلية  -اختصاص جزئي متفجرات

الفصل  : 38منتجات كيميائية متنوعة.
 طارق الزرعي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 أيمن نقيب  :المركز التقني للكيمياء
 أمنة حلمي  :إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط  -اختصاص جزئي للبند التعريفي  38.08من النظام المنسق
 إيناس الدخلي  :إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط  -اختصاص جزئي للبند التعريفي  38.08من النظام المنسق
 حسن شمام  :إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط  -اختصاص جزئي للبند التعريفي  38.08من النظام المنسق
 أسماء هﻼل  :إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط  -اختصاص جزئي للبند التعريفي  38.08من النظام المنسق
الفصل  : 39لدائن ومصنوعاتها.

القسم السابع
لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

 عبد القادر الميساوي  :المركز التقني للكيمياء
 سهيل بن فطيمة  :المركز التقني للكيمياء
الفصل  : 40مطاط ومصنوعاته.
 عبد القادر الميساوي  :المركز التقني للكيمياء
 سهيل بن فطيمة  :المركز التقني للكيمياء

القـسم الثـامن
صﻼل وجلود خام ،جلود مدبوغة أو مهيأة ،جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛
أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر ،حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات

الفصل  : 41صﻼل وجلود خام )عدا الجلود بفراء( ،جلود.

 عبير الكسوري  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 هادي الهمامي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 كمال ترخاني  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 أروى العباسي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
الفصل  : 42مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر ،حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من
مصارين الحيوانات.
 إلياس قرطاس  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 هادي الهمامي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 سارة الطرابلسي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 زهور الحناشي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  42.02من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  42.02من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  42.02من النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  42.02من النظام المنسق.
عــدد 1
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Retour au sommaire

الفصل  : 43جلود بفراء طبيعية وفراء اصطناعية؛ مصنوعاتهم.

 عبير الكسوري  :المركز الوطني للجلود و اﻷحذية
 هادي الهمامي  :المركز الوطني للجلود و اﻷحذية
 كمال ترخاني  :المركز الوطني للجلود و اﻷحذية

 أروى العباسي  :المركز الوطني للجلود و اﻷحذية

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو الحلفاء
أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسﻼل

 الفصل  : 44خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي.

 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 لسعد المذيوب  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 منجي الحاج احمد  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 وليد المنديلي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 محمد المهدي الرزقاني  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 محمد امين جراية  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 الحبيب منصور  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 منال رويس  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 شوقي المغربي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 احمد السلطاني  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  44.14و 44.19من
النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  44.14و 44.19من
النظام المنسق.

 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  44.14و 44.19من
النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  44.14و 44.19من
النظام المنسق.
الفصل  : 45فلين ومصنوعاته.










فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
لسعد المذيوب  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
نجيب العلبوشي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
وليد المنديلي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
محمد امين جراية  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
الحبيب منصور  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
منال رويس  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
شوقي المغربي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

صفحــة 14
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الفصل  : 46مصنوعات من القش أو الحلفاء.

 فتحية الهﻼلي  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري

 لسعد المذيوب  :وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
 وليد المنديلي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 محمد امين جراية  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 الحبيب منصور  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
 منال رويس  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 شوقي المغربي  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 احمد السلطاني  :المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  46.02من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  46.02من النظام المنسق.

 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  46.02من النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  46.02من النظام المنسق.
القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخرى؛ ورق أو ورق مقوى )نفايات وفضﻼت(
ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

الفصل  : 47عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى )نفايات وفضﻼت(.

 أم الخير لسود  :المركز الفني للتعبئة و التغليف
 سعيدة بالقايد  :المركز الفني للتعبئة و التغليف

الفصل  : 48ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجينة السيليولوز ،من ورق أو ورق مقوى )كرتون(.

 جﻼل حريش  :المركز الفني للتعبئة والتغليف

 أم الخير لسود  :المركز الفني للتعبئة والتغليف

 محمد الغطغوط  :المركز الفني للتعبئة والتغليف

الفصل  : 49كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

 لطفي عبد الجواد  :وزارة الشؤون الثقافية

 جﻼل حريش  :المركز الفني للتعبئة والتغليف

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعاتها

الفصل  : 50حرير طبيعي.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج

 هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج
عــدد 1
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الفصل  : 51صوف ،وبر حيواني ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج
الفصل  : 52قطن.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 53ألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 54شعيرات تركيبية أو اصطناعية ،قدد وأشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 55ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.








صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج
هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج
ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج
سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

صفحــة 16
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الفصل  : 56حشو ،لباد وﻻ منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم ،حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 57سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج
 هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج
 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج
 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج
 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص
و 57.03من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص
 57.03من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص
و 57.03من النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص
و 57.03من النظام المنسق.

جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  57.01و57.02
جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  57.01و57.02

جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  57.01و57.02
جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  57.01و57.02

الفصل  : 58أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات )دانتﻼ(؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛
مطرزات.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج
 هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج
 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج
 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج
 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي
النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي
النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي
النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي
النظام المنسق.
عــدد 1

 صناعات تقليدية البنود التعريفية  58.06و 58.08من -صناعات تقليدية البنود التعريفية  58.06و 58.08من

 صناعات تقليدية البنود التعريفية  58.06و 58.08من -صناعات تقليدية البنود التعريفية  58.06و 58.08من
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الفصل  : 59نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية لﻼستخدام التقني أو الصناعي.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج
الفصل  : 60أقمشة مصنرة أو كروشيه.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 61ألبسة وتوابع ألبسة ،من مصنرات أو كروشيه.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

الفصل  : 62ألبسة وتوابع ألبسة ،من غير المصنرات أو الكروشيه.







صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج
هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج
ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  62.01و62.02
و 62.11من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  62.01و62.02
و 62.11من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  62.01و62.02
و 62.11من النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  62.01و62.02
و 62.11من النظام المنسق.
صفحــة 18
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الفصل  : 63أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات )أطقم(؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق.

 صابر بن كيﻼني  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 المحسن ميساوي  :وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
 مراد الحكيم  :المركز الفني للنسيج


هادية بﻼنكو  :المركز الفني للنسيج

 ياسين حمدي  :المركز الفني للنسيج

 سليم الجموسي  :المركز الفني للنسيج

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  63.02من النظام
المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  63.02من النظام
المنسق.



حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  63.02من النظام المنسق.

 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  63.02من النظام المنسق.

القسم الثاني عشر

أصناف اﻷحذية ،أغطية رأس ،مظﻼت مطر ،مظﻼت شمس ،عصى مشي ،عصى بمقاعد ،سياط وسياط الفروسية ،أجزاء هذه
اﻷصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛
أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

الفصل  : 64أحذية وطماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه اﻷصناف.










إلياس قرطاس  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
هادي الهمامي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
سارة الطرابلسي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
زهور الحناشي  :المركز الوطني للجلود واﻷحذية
ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  64.02من النظام المنسق.
سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  64.02من النظام المنسق.
حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  64.02من النظام المنسق.
زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  64.02من النظام المنسق.

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري )أسبستوس أو أميانت(
أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ منتجات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

الفصل  : 68مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري )أسبستوس أو أميانت( أو ميكا أو من مواد مماثلة.

 محمد بن رقية  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

 محمد طاهر ورتتاني  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  68.02من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  68.02من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  68.02من النظام المنسق.

 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  68.02من النظام المنسق.
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الفصل  : 69منتجات من خـزف.

 محمود شعبان  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور
 الهام عيساوي  :المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  69.12من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  69.12من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  69.12من النظام المنسق.

 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  69.12من النظام المنسق.
الفصل  : 70زجاج ومصنوعاته.








محمود شعبان  :المركز التقني لمواد البناء و الخزف و البلور
الهام عيساوي  :المركز التقني لمواد البناء و الخزف و البلور
ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  70.13من النظام المنسق.
سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  70.13من النظام المنسق.
حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  70.13من النظام المنسق.
زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  70.13من النظام المنسق.
القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

الفصل  : 72حديد صب )ظهر( وحديد ،وصلب )فوﻻذ(.

 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية

الفصل  : 73مصنوعات من حديد صب )ظهر( أو حديد أو صلب )فوﻻذ(.








قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  73.25و 73.26من النظام المنسق.
سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  73.25و 73.26من النظام المنسق.
حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  73.25و 73.26من النظام المنسق.
زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  73.25و 73.26من النظام المنسق.

الفصل  : 74نحاس ومصنوعاته.

 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود
النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود
النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود
النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود
النظام المنسق.
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الفصل  : 75نيكل ومصنوعاته.

 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 76ألومنيوم ومصنوعاته.

 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

الفصل  : 78رصاص ومصنوعاته.
 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 79زنك )توتياء( ومصنوعاته.
 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 80قصدير ومصنوعاته.
 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 81معادن عادية أخرى؛ خﻼئط معدنية خزفية )سيرميت(؛ مصنوعاتها
 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 82عدد ،أدوات قاطعة وأدوات مائدة ،من معادن عادية؛ أجزاء هذه اﻷصناف من معادن عادية.
 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
الفصل  : 83أصناف متنوعة من معادن عادية.

 قيس بوعزيز  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 يوسف خلف الله  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية

القسم السادس عشر
آﻻت وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ،أجهزة تسجيل
وإذاعة الصوت والصورة في اﻹذاعة المرئية )تليفزيون(؛ أجزاء ولوازم هذه اﻷجهزة

الفصل  : 84مفاعﻼت نووية ،مراجل ،آﻻت وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها.

 كمال راوين  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  84.70و 84.71و84.72
و 84.73من النظام المنسق.
 ظافر التركي  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  84.70و 84.71و84.72
و 84.73من النظام المنسق.
 عبد الرزاق بن علي  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  84.70و 84.71و84.72
و 84.73من النظام المنسق.
 عبد الكريم شمام  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  84.70و 84.71و84.72
و 84.73من النظام المنسق.
 طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
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الفصل  : 85آﻻت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ،أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في
اﻹذاعة المرئية )تليفزيون( ،وأجزاء ولوازم هذه اﻷجهزة.










وجيه التركي  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -البند التعريفي  85.17من النظام المنسق.
محمد كبيدة  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -البند التعريفي  85.17من النظام المنسق.
منذر العلبوشي  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -البند التعريفي  85.26من النظام المنسق.
كمال راوين  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  85.17و.85.23
ظافر التركي  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  85.17و.85.23
عبد الرزاق بن علي  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  85.17و.85.23
عبد الكريم شمام  :وزارة تكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي  -اختصاص جزئي  -البنود التعريفية  85.17و.85.23
طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
القسم السابع عشر
معدات نقل

الفصل  : 86قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزائها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصﻼت.

 حاتم فرحات  :وزارة النقل
 نزار صلعاني  :وزارة النقل

الفصل  : 87سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ،وأجزاؤها ولوازمها.
 فوزان حسين  :وزارة النقل
 وليد زميط  :وزارة النقل
الفصل  : 88مركبات جوية ومركبات فضائية ،وأجزاؤها.
 حسن حفيظ  :وزارة النقل
 نزار الكوكي  :وزارة النقل
الفصل  : 89سفن ،قوارب ومنشآت عائمة.
 محمد لطفي جمال  :وزارة النقل
 فيصل البغدادي  :وزارة النقل
 لزهر السعيدي  :وزارة النقل
 محمد فيصل العﻼني  :وزارة النقل

القسم الثامن عشر
أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ،أو للقياس أو للفحص والمراقبة
أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه اﻷدوات واﻷجهزة
الفصل  : 90أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط
الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه اﻷدوات واﻷجهزة.
 طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
الفصل  : 91أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها.

 طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
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الفصل  : 92آﻻت موسيقية ؛ أجزاؤها ولوازمها.

 سفيان الفقي  :وزارة الشؤون الثقافية

 راضي صيود  :وزارة الشؤون الثقافية

 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  92.02و92.05
و 92.06و 92.08من النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  92.02و92.05
و 92.06و 92.08من النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  92.02و92.05
و 92.06و 92.08من النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البنود التعريفية  92.02و92.05
و 92.06و 92.08من النظام المنسق.
الفصل  : 93أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها.

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

 عادل مقرون  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -أسلحة
 كمال رجب  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -أسلحة

 إبراهيم اللبدي  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -ذخيرة
 بشير الفيتوري  :وزارة الدفاع الوطني  -اختصاص جزئي  -ذخيرة
 سامي الطيب العربي  :وزارة الداخلية  -اختصاص جزئي  -أسلحة

 أحمد خير الدين السلواج  :وزارة الداخلية  -اختصاص جزئي  -أسلحة
 أيمن منصف ناجي  :وزارة الداخلية  -اختصاص جزئي  -أسلحة

القسم العشـرون

سلع ومنتجات متنوعـة

الفصل  : 94أثاث؛ أصناف لﻸسرة ،حشايا ،حوامل حشايا ،وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ أجهزة إنارة ،غير مذكورة وﻻ داخلة في
مكان آخر؛ إشارات ضوئية ،لوحات إعﻼنية أو إرشادية مضيئة ،وأصناف مماثلة؛ منشآت مسبقة الصنع.

 منجي الحاج أحمد  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
 وليد المنديلي  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث

 محمد المهدي الرزقاني  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
 محمد أمين جراية  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
 الحبيب منصور  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
 منال رويس  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث

 شوقي المغربي  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث

 احمد السلطاني  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
 وئام الحميدي  :المركز الفني لصناعة الخشب و التأثيث
عــدد 1
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الفصل  : 95لعب أطفال وألعاب مجتمعات ،أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها.








طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  95.03من النظام المنسق.
سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  95.03من النظام المنسق.
حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  95.03من النظام المنسق.
زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات تقليدية البند التعريفي  95.03من النظام المنسق.

الفصل  : 96مصنوعات متنوعة.

 طارق طبقة  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية
 مروان السباعي  :المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
 ليلى المسﻼتي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات
النظام المنسق.
 سكينة المناعي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات
النظام المنسق.
 حسن الدغري  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات
النظام المنسق.
 زينب الزرماطي  :الديوان الوطني للصناعات التقليدية  -اختصاص جزئي  -صناعات
النظام المنسق.

القسم الحادي والعشرون
تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثريـة

تقليدية البنود التعريفية  96.01و 96.02من
تقليدية البنود التعريفية  96.01و 96.02من

تقليدية البنود التعريفية  96.01و 96.02من

تقليدية البنود التعريفية  96.01و 96.02من

الفصل  : 97تحف فنية ،قطع للمجموعات وقطع أثرية.

 سماح الحباشي  :وزارة الشؤون الثقافية  -اختصاص جزئي  -تحف فنية
 نصر الدين الفراحتي  :وزارة الشؤون الثقافية  -اختصاص جزئي  -تحف فنية
 منية العديلي  :وزارة الشؤون الثقافية
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وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  22جويلية 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مراقب للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة المالية يوم  28فيفري 2018
واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب
للمصالح المالية بعنوان سنة .2017
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بإحدى
وثﻼثين ) (31خطة.

الفصل  3ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  31جانفي
.2018
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  11جانفي .2018
اطلع عليه

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

رئيس الحكومة

قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة المالية يوم  28فيفري 2018
واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عون
معاينة للمصالح المالية بعنوان سنة .2017

الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين
) (2اثنتين.
الفصل  3ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  31جانفي
.2018
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  11جانفي .2018
اطلع عليه

يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في  11جانفي  2018يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عون معاينة
للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة .2017
إن وزير المالية،

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 القانون عدد
 83لسنة  1997المؤرخ في  20ديسمبر  1997والمرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  368لسنة  1999المؤرخ في  15فيفري
 1999المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك وزارة
المالية،

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،

عــدد 5

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  22جويلية 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة عون معاينة للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  16جانفي  2018يتعلق بإعفاء
عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية من أحكام الفصل  5من
القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة
التجارية اﻷجنبية " "Coffeeshop Companyفي قطاع
المقاهي واﻷكﻼت 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،
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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 السيد كريم السعيدي بتاريخ  29جويلية 2016
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 " "Coffeeshop Companyفي
قطاع المقاهي واﻷكﻼت السريعة،

وعلى عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم بتاريخ 17
جوان  2015بين السيد كريم السعيدي والشركة النمساوية
" "Scharf Coffeeschop GmbHقصد استغﻼل العﻼمة
التجارية "،"Coffeeshop Company
وعلى الملحق عدد  10لعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية
المبرم بتاريخ  31ماي  2017بين الشركة التونسية
" "SAIDI RESTAURATION RAPIDEوالشركة
النمساوية " "Scharf Coffeeschop GmbHالمتعلق بتغيير
اسم مستغل العﻼمة التجارية من السيد كريم السعيدي إلى
الشركة التونسية السالفة الذكر،

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 إدخال وترسيخ
صنف من المقاهي في السوق التونسية وفي تشغيل يد عاملة ذات
كفاءة واستعمال مدخﻼت وطنية بالمنتوجات التي توزعها بنقاط البيع
الحاملة للعﻼمة اﻷجنبية " "Coffeeshop Companyوتحسين
جودة الخدمات ونوعية المنتوج،
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واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد
 162622والصادر بتاريخ  29ديسمبر  2016المتعلق
بمنح السيد كريم السعيدي إعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية
اﻷصلية على معنى الفصل  6من القانون المتعلق بإعادة تنظيم
المنافسة واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة اﻷجنبية
" "Coffeeshop Companyفي قطاع المقاهي واﻷكﻼت
السريعة.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يمنح لشركة "SAIDI RESTAURATION
 "RAPIDEإعفاء عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية على معنى الفصل
 6من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق
بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار قصد استغﻼل العﻼمة اﻷجنبية
" "Coffeeshop Companyوذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق
مطلب اﻹعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ اﻻسم اﻻجتماعي  :شركة "SAIDI RESTAURATION
"RAPIDE
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة  :كريم السعيدي.

ـ عنوان المقر اﻻجتماعي  :طريق المرسى إقامة الفوروم
مدرج "ج" الطابق الرابع  1053المرسى تونس.
ـ هيكلة رأس المال  :تونسية  %100وفق ما هو مبين
بالطلب.
ـ النشاط  :مقاهي واﻷكﻼت السريعة.

ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري .B01137582016 :

الفصل  2ـ يخول بمقتضى هذا اﻹعفاء لشركة "SAIDI
" RESTAURATION RAPIDEفتح  3نقاط بيع تحت
العﻼمة اﻷجنبية " "Coffeeshop Companyبصفة مباشرة
بوﻻية تونس 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 "SAIDI RESTAURATION
" RAPIDEتقييم 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
" "SAIDI RESTAURATION RAPIDEاستيفاء
الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط
المقاهي واﻷكﻼت السريعة.
الفصل  5ـ تلتزم شركة "SAIDI RESTAURATION
" RAPIDEبتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخﻼت
الوطنية في المنتوجات التي يتم توزيعها تحت العﻼمة اﻷجنبية
"."Coffeeshop Company
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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.

"SAIDI
الفصل  7ـ يتعين على شركة
" RESTAURATION RAPIDEإعﻼم 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
" "SAIDI RESTAURATION RAPIDEلشروط منحه.
الفصل  9ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  16جانفي .2018

وزير التجارة
عمر الباهي

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  16جانفي  2018يتعلق
باﻹعفاء من أحكام الفصل  5من القانون عدد  36لسنة 2015
المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة
اﻷجنبية
التجارية
العﻼمة
ﻻستغﻼل
واﻷسعار
" "ELU PRODUIT DE L’ANNEEفي مجال
الخدمات الموجهة للمؤسسات.
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،

عــدد 5

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 " "NEXPRESSE SARLبتاريخ 21
ديسمبر  2015المتعلق باﻹعفاء من تطبيق أحكام الفصل  5من
القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار ﻻستغﻼل العﻼمة
التجارية اﻷجنبية ""ELU PRODUIT DE L’ANNEE
ضمن عقد استغﻼل تحت التسمية اﻷصلية في مجال الخدمات
الموجهة للمؤسسات،
وعلى عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم بتاريخ 1
سبتمبر  2016بين الشركة التونسية "NEXPRESSE
" SARLوالشركة الفرنسية "Management Europe
") Meeting (MEM SASﻻستغﻼل العﻼمة التجارية "ELU
"،PRODUIT DE L’ANNEE

وعلى العقد التكميلي لعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم
بتاريخ  16فيفري  2017بين الشركة التونسية "NEXPRESSE
" SARLوالشركة الفرنسية "Management Europe
") Meeting (MEM SASقصد استغﻼل العﻼمة اﻷجنبية
"،"ELU PRODUIT DE L’ANNEE
واعتبارا أن القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار يجيز في
الفصل  6إعفاء من أحكام الفصل  5اﻻتفاقيات 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 يعتبر فرصة استثمارية
ستكون لها التأثير اﻹيجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات
المعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية
اختيار شراء منتوج دون آخر،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد
 162593والصادر بتاريخ  26ماي  2016المتعلق
بمنح شركة " "NEXPRESSE SARLإعفاء على معنى
أحكام الفصل  6من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة
واﻷسعار ﻻستغﻼل العﻼمة اﻷجنبية "ELU PRODUIT DE
" ،L’ANNEEضمن عقد استغﻼل تحت التسمية اﻷصلية في
قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.
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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.

"SAIDI
الفصل  7ـ يتعين على شركة
" RESTAURATION RAPIDEإعﻼم 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
" "SAIDI RESTAURATION RAPIDEلشروط منحه.
الفصل  9ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  16جانفي .2018

وزير التجارة
عمر الباهي

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  16جانفي  2018يتعلق
باﻹعفاء من أحكام الفصل  5من القانون عدد  36لسنة 2015
المؤرخ في  15سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة
اﻷجنبية
التجارية
العﻼمة
ﻻستغﻼل
واﻷسعار
" "ELU PRODUIT DE L’ANNEEفي مجال
الخدمات الموجهة للمؤسسات.
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،

عــدد 5

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 " "NEXPRESSE SARLبتاريخ 21
ديسمبر  2015المتعلق باﻹعفاء من تطبيق أحكام الفصل  5من
القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار ﻻستغﻼل العﻼمة
التجارية اﻷجنبية ""ELU PRODUIT DE L’ANNEE
ضمن عقد استغﻼل تحت التسمية اﻷصلية في مجال الخدمات
الموجهة للمؤسسات،
وعلى عقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم بتاريخ 1
سبتمبر  2016بين الشركة التونسية "NEXPRESSE
" SARLوالشركة الفرنسية "Management Europe
") Meeting (MEM SASﻻستغﻼل العﻼمة التجارية "ELU
"،PRODUIT DE L’ANNEE

وعلى العقد التكميلي لعقد اﻻستغﻼل تحت التسمية اﻷصلية المبرم
بتاريخ  16فيفري  2017بين الشركة التونسية "NEXPRESSE
" SARLوالشركة الفرنسية "Management Europe
") Meeting (MEM SASقصد استغﻼل العﻼمة اﻷجنبية
"،"ELU PRODUIT DE L’ANNEE
واعتبارا أن القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار يجيز في
الفصل  6إعفاء من أحكام الفصل  5اﻻتفاقيات 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 يعتبر فرصة استثمارية
ستكون لها التأثير اﻹيجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات
المعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية
اختيار شراء منتوج دون آخر،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد
 162593والصادر بتاريخ  26ماي  2016المتعلق
بمنح شركة " "NEXPRESSE SARLإعفاء على معنى
أحكام الفصل  6من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة
واﻷسعار ﻻستغﻼل العﻼمة اﻷجنبية "ELU PRODUIT DE
" ،L’ANNEEضمن عقد استغﻼل تحت التسمية اﻷصلية في
قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.
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قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يمنح لشركة " "NEXPRESSE SARLإعفاء
على معنى الفصل  6من القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في 15
سبتمبر  2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار ﻻستغﻼل
العﻼمة اﻷجنبية " "ELU PRODUIT DE L’ANNEEضمن
عقد استغﻼل تحت التسمية اﻷصلية وذلك حسب المعطيات المصرح
بها بوثائق مطلب اﻹعفاء وحسب البيانات التالية:
ـ اﻻسم اﻻجتماعي  :شركة "."NEXPRESSE SARL
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة  :إسماعيل بن ميﻼد.

ـ عنوان المقر اﻻجتماعي  16 :شارع الحبيب بورقيبة الطابق
اﻷول عين زغوان  2046المرسى.
ـ تركيبة رأس المال  :تونسية  %100وفق ما هو مبين
بالطلب.
ـ النشاط  :الخدمات الموجهة للمؤسسات  :تنظيم مسابقة
سنوية ﻻنتخاب أفضل منتوج من المستهلك.

الفصل  7ـ يتعين على شركة ""NEXPRESSE SARL
إعﻼم 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 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
" "NEXPRESSE SARLلشروط منحه.
الفصل  9ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  16جانفي .2018

ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري B01128242014 :

الفصل  2ـ يخول بمقتضى هذا اﻹعفاء لشركة
" "NEXPRESSE SARLفتح مكتب خدمات ﻻستغﻼل
"ELU PRODUIT DE
العﻼمة التجارية اﻷجنبية
" L’ANNEEفي وﻻية تونس.

الفصل  3ـ هذا اﻹعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من
تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة " "NEXPRESSE SARLتقديم
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
" "NEXPRESSE SARLاستيفاء الشروط القانونية
والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط تنظيم مسابقة سنوية ﻻنتخاب
أفضل منتوج من المستهلك.

الفصل  5ـ تلتزم شركة ""NEXPRESSE SARL
بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل  6ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به
العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية
ومراعاة الطابع العمراني ﻷماكن ممارسة النشاط.
ع/ر
1
2

اﻻسم واللقب

عادل دخيل

نجيب الخراز
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وزير التجارة
عمر الباهي

بمقتضى أمر حكومي عدد  32لسنة  2018مؤرخ في 10
جانفي .2018
سمي السيد عبد المجيد بالطيب ،مهندس ،مديرا عاما لوكالة
حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من  24فيفري .2017

بمقتضى أمر حكومي عدد  33لسنة  2018مؤرخ في 9
جانفي .2018
كلف السادة اﻵتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا
للجدول التالي :

الرتبة

أستاذ أول مميز درجة استثنائية
أستاذ أول مميز درجة استثنائية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  16جانفي 2018

الخطة الوظيفية

مندوب جهوي للتربية بتونس 2
مندوب جهوي للتربية بنابل
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قـرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد
 2018/1مؤرخ في  23جانفي  2018يتعلق بالطعن في
دستورية مشروع القانون عدد  2017/78المتعلق بمنح عطلة
استثنائية لﻸعوان العموميين المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية
والتشريعية والجهوية والبلدية.
باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصول  10و 15و21
و 64و 65و 145منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  14لسنة  2014المؤرخ في 18
أفريل  2014المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد  89لسنة  2014المؤرخ في 22
أفريل  2014والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة
دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد  2017/78والمتعلق بمنح عطلة
استثنائية لﻸعوان العموميين المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية
والتشريعية والجهوية والبلدية والمصادق عليه من قبل مجلس
نواب الشعب بتاريخ  2جانفي ،2018

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد
 2017/78المتعلق بمنح عطلة استثنائية لﻸعوان العموميين
المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية
التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب يمثلها
النائبان صﻼح البرقاوي وغازي الشواشي والمرسمة بكتابة الهيئة
تحت عدد  2018/1بتاريخ  8جانفي  2018وتتضمن النّواب
اﻵتي ذكرهم  :عبد الرؤوف الشريف – صﻼح البرقاوي – حسونة
الناصفي – ليلى الزحاف – نادية الزنقر – نجيب الترجماني –
توفيق والي – محمد الطرودي – رابحة بن حسين – سماح
بوحوال – الناصر الشنوفي – مريم بوجبل – هدى سليم – هاجر
العروسي – خولة بن عائشة – عبادة الكافي – الصحبي بن فرج –
سهيل العلويني – مروان فلفال – إبراهيم ناصف – مصطفى بن
أحمد – ليلى أوﻻد علي – ليلى الحمروني – ناجية بن عبد
الحفيظ – صبرين القوبنطيني – بشرى بالحاج حميدة – رياض
جعيدان – ريم محجوب – سعاد الزوالي حمزة – نزهة بياوي –
ألفة السكري الشريف – سامية حمودة عبو – نعمان العش –
مبروك الحريزي – عماد الدائمي – إبراهيم بنسعيد – غازي
الشواشي – عبد الرؤوف الماي – ريم الثائري.
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وبعد اﻹطﻼع على ما يفيد إعﻼم رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن
المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 11
جانفي  2018والمتضمن مﻼحظات الحكومة بخصوص الطّعن
المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب
الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية
لﻸعوان العموميين المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية والتشريعية
والجهوية والبلدية.

وقد تضمنت عريضة الطعن نعيا على مشروع القانون عدد
 2017/78في دستورية بعض أحكامه ،ما اعتبره الطاعنون
مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطّالع من
الدستور حسب ما يرتّبون تفصيل ذلك تاليا:
أوﻻ :في اﻻدعاء بمخالفة مشروع القانون الماثل لمقتضيات
الفصل  65من الدستور:

حيث يعيب الطّاعنون على هذا المشروع تقديمه في شكل
قانون عادي في حين أن مضمونه يعد جزءا من القوانين المنظمة
لﻼنتخابات وهو ما يفترض أن يكون في شكل قانون أساسي طبقا
ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل  65من الدستور اﻷمر الذي
يوجب حصوله على اﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء المجلس خﻼل
التصويت عليه بالجلسة العامة عمﻼ بأحكام الفصل  64من
الدستور ،في حين أن هذا المشروع موضوع الطعن تمت
المصادقة عليه بموافقة  92عضوا فقط مما يجعله مشوبا بعدم
الدستورية ويقتضي رده برمته.
ثانيا :في الطّعن بعدم دستورية المشروع لمخالفته مقتضيات
الفقرة الثالثة من توطئة الدستور والفصل  21منه

حيث ينعي الطّاعنون على المشروع الماثل تكريسه لﻼّمساواة بين
المواطنين من خﻼل اﻻمتياز الذي يسنده إلى فئة من المواطنين دون
البقية التي من حقّها التّنافس اﻻنتخابي في إطار اﻻنتخابات الرئاسية
والتشريعية والبلدية والجهوية ،ويتمثّل هذا اﻻمتياز في العطلة
اﻻستثنائية في جانب أول وفي الحصول على اﻷجر دون إسداء عمل
من جانب ثان وهو ما يخرق مبدأ المساواة المضمن بالدستور في
الفقرة الثالثة من توطئته وفي فصله الواحد والعشرين.
وتأسيسا على ذلك يرى الطاعنون أ ن المشروع حري بالرد
لما يثيره من تعارض مع أحكام الدستور من ناحية خرقه لمبدأ
المساواة.
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ثالثا :في الطعن بعدم الدستورية لمخالفة المشروع المعروض
لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور

يتّجه العارضون من خﻼل هذا المطعن إلى اعتبار أن الدولة
ترتكب خطأ إهدار المال العام وسوء التّصرف في موارد الدولة
لكونها تساهم في تمويل الحمﻼت اﻻنتخابية ﻷعوانها المترشحين
من المال العام على حساب المجموعة الوطنية ودافعي الضرائب
وهو ما يعد خرقا لقاعدة العمل المنجز وتعارضا مع واجبها في
الحرص على حسن التّصرف في المال العمومي ووجوب اتخاذها
للتدابير الﻼزمة لصرفه حسب أولويات اﻻقتصاد الوطني ،وبناء
على هذا التعليل يطلب العارضون قبول الطعن من هذا الجانب
لمخالفة المشروع الماثل لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل
العاشر من الدستور.
رابعا :في إثارة عدم الدستورية لمخالفة المشروع المعروض
لمقتضيات الفصل  15من الدستور

حيث يذهب العارضون إلى أن إقرار عطلة استثنائية خالصة
اﻷجر لﻸعوان العموميين المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية
والتّشريعية والبلدية والجهوية يحول الدولة إلى مساند لهؤﻻء
اﻷعوان على حساب خدمة المرفق العام وعلى حساب توازناتها
المالية وهو ما يمس من المبادئ التي تنظّم اﻹدارة وتعمل على
أساسها وهو الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام كما
يفقدها نزاهتها ونجاعتها ،وبناء على هذا الجانب من الطّعن فإن
العارضين يعتبرون مشروع القانون الماثل مخالف لمقتضيات
الفصل  15من الدستور ما يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته.

وتأسيسا على كلّ ما عرضه الطاعنون في مجمل مستندات
طعنهم فإنّهم يطلبون التّصريح بعدم دستورية مشروع القانون عدد
 2017/78لمخالفته أحكام توطئة الدستور وفصوله  10و15
و 21و 64و.65

وفي ردها على ما جاء بعريضة الطّعن تقدمت الحكومة
بمﻼحظاتها المفصلة تاليا:
أوﻻ :في الرد على المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع
لمقتضيات الفصل  65من الدستور

تدفع الحكومة هذا المطعن بتوضيح المقصود من عبارة
"القانون اﻻنتخابي" الواردة في الفقرة  2من الفصل  65من
الدستور حيث تذهب إلى حصر مفهوم هذه العبارة في النّصوص
المتعلّقة بالعملية اﻻنتخابية أصﻼ كشروط التّرشح واﻻنتخاب
وإجراءات تنظيم اﻻنتخابات والتّصريح بنتائجها والطّعن فيها وقد
أحالها الدستور في فصوله  34و  54و  55و  74و  82و 90
و  133إلى القانون اﻻنتخابي ،وتستند الحكومة في تعليل هذا
الدفع بما أقره الدستور في المطّة  7من الفقرة  2من الفصل 65
بحصر القانون اﻻنتخابي في شكل قانوني أساسي دون أن
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تستوعب هذه العبارة النّصوص التي لها عﻼقة بصفة غير مباشرة
بالقوانين اﻻنتخابية ،وترى الحكومة أنّه ليس من الوجاهة أن
تشمل هذه العبارة كلّ النّصوص المرتبطة باﻻنتخابات بما في ذلك
النّصوص التي تتفرع مباشرة عن القانون اﻷساسي اﻻنتخابي كالتي
تختص مثﻼ بتمويل اﻻنتخابات.

وتضيف الحكومة في تأكيد هذا التّوجه بأن مشروع القانون
الماثل يعتبر مكمﻼ للقانونين عدد  112لسنة  1983وعدد 78
لسنة  1985والمتعلّقين بالنّظامين اﻷساسيين ﻷعوان الوظيفة
العمومية وأعوان الدواوين والمنشآت العمومية وتبعا لذلك فهو
يندرج في إطار الحقوق الممنوحة لﻸعوان العموميين ،وتذهب
الحكومة إلى أنه كان من الممكن تنقيح القانونين المذكورين في
هذا السياق غير أن هذين القانونين هما اﻵن موضوع إعادة نظر
شاملة ،وتبعا لما تم بيانه فإن هذا المشروع موضوع الطّعن
يخضع ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل  65من الدستور والمتعلقة
بالضمانات اﻷساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
والتي تتخذ شكل قانون عادي ،ولهذه اﻷسباب تطلب الحكومة رد
هذا المطعن.
ثانيا :في الرد على المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع
المعروض لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور ولمقتضيات
الفصل  21منه

ترد الحكومة بأنّه خﻼفا لما ذهب إليه الطّاعنون فإن مبدأ
المساواة ليس مبدأ مطلقا لكونه يحتمل بعض اﻻستثناءات إذا
كان ذلك في إطار ضيق وغايتها تحقيق أهداف دستورية كما ﻻ
يعني أيضا اﻻلتزام بالتطابق التّام بين الجميع دون اﻻلتفات إلى ما
قد يوجد من اختﻼفات بين الفئات واﻷصناف والوضعيات ،ويتأكد
هذا الرأي في فقه القضاء الدستوري التونسي والفرنسي.
وتعارض الحكومة في ردها ما اتجه إليه العارضون في هذا
السياق بالقول أن المشروع الماثل ﻻ يمس بمبدأ المساواة لكونه
يشمل ك ّل اﻷعوان العموميين وﻻ يميز بينهم.
وتعتبر الحكومة أن ادعاء العارضين بتكريس الﻼمساواة صلب
المشروع يفتقر إلى الجدية والوجاهة بسبب اﻻختﻼف الجوهري
لﻸصناف المذكورة ضمن عريضة الدعوى.

وعلى عكس ما يراه العارضون فإن الحكومة ترى أن المشروع
المطعون فيه يحقّق غاية دستورية تتمثّل في تيسير مشاركة
المترشحين من اﻷعوان العموميين في اﻻنتخابات ﻹنجاح العملية
اﻻنتخابية وهو ما يوجد له نظير في القانون المقارن على غرار
التّشريع الفرنسي ،كما أنّه يحقّق غاية دستورية أخرى تتعلّق
بحياد اﻹدارة من خﻼل منح أعوانها عطلة استثنائية خﻼل فترة
الحملة اﻻنتخابية تضمن عدم استعمالها أو استعمال وسائلها في
الحملة اﻻنتخابية.
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وفي جانب آخر ترى الحكومة أن العﻼقة بين الموظّف العمومي
مع اﻹدارة هي عﻼقة نظامية في حين أن العﻼقة بين اﻷجير في
القطاع غير العمومي هي عﻼقة شغلية تعاقدية وهو ما يفسره
اﻻختﻼف البين بين أحكام قانون الوظيفة العمومية ومجلّة الشغل
في عديد المسائل المرتبطة بوضعيات الموظفين واﻷجراء.

وبناء على التّوجه تدفع الحكومة بعدم وجاهة هذا المطعن
وتطلب رده.
ثالثا :في ردها على المطعن المتعلّق بمخالفة المشروع
المطعون فيه لمقتضيات الفصل  10من الدستور
أ ـ بخصوص ما ادعاه العارضون من خرق مشروع القانون
لقاعدة العمل المنجز

ترد الحكومة على هذا الجانب من المطعن بأن الدستور أوكل
للمشرع صﻼحية ضبط الضمانات الﻼّزمة للتمتّع بممارسة الحقوق
والحريات المكرسة صلبه على غرار حق التّرشح لﻼنتخابات،
ويتنزل ضمن هذا السياق أيضا التمتّع بمختلف أصناف العطل
المقررة في التّشريع النّافذ ،ولذلك فﻼ تعد هذه العطل حينئذ من
قبيل اﻻستثناءات على قاعدة العمل المنجز باعتبارها مرتبطة
بممارسة حقوق معينة كما أنّها غير مشمولة بقائمة اﻻستثناءات
المحددة بالفصول من  108إلى  112من مجلّة المحاسبة
العمومية.
وترى الحكومة تبعا لذلك أن منح عطلة خالصة اﻷجر لﻸعوان
العموميين بمقتضى نص تشريعي ﻻ يع د خرقا لقاعدة العمل
المنجز.

ب ـ في ردها على ما أثاره العارضون بخصوص خرق
المشروع المعروض لمقتضيات الفقرة  3من الفصل  10من
الدستور

تدفع الحكومة هذا الوجه من المطعن بالقول إن ضمان ح 
ق
العون العمومي في الحصول على حظوظ متساوية مع باقي
المترشحين غير العموميين يقتضي تمكينه من حقّه في القيام بكلّ
اﻷنشطة المسموح بها قانونا خﻼل الحملة اﻻنتخابية خارج
الفضاء اﻹداري العمومي تطبيقا للفصل  53من القانون اﻻنتخابي،
ومن هذا المنطلق تعتبر الحكومة أن تحقيق المﻼءمة بين ضمان
حق ترشح اﻷعوان العموميين والحفاظ على حياد اﻹدارة ﻻ يكون
إﻻ بتمكين هؤﻻء من عطلة استثنائية خﻼل فترة الحملة اﻻنتخابية،
وتأسيسا على ذلك ترى الحكومة أنّه ليس ثمة وجاهة في الطّعن
في المشروع الماثل من هذا الجانب اﻷمر الذي يتعين رده.
ب ـ في ال رد على اﻹدعاء بخرق مشروع القانون لمبدأ
استمرارية المرفق العام
حيث تدفع الحكومة بعدم جدية الطّعن من هذا الوجه ﻷن ما
يثيره الطّاعنون هو مجرد احتماﻻت قد ﻻ تتحقّق واقعا فﻼ يمكن
حينئذ أن تكون حجة قانونية للجزم بوجود خرق دستوري في
نص المشروع الماثل.
وترى الحكومة أن عدم منح عطلة استثنائية للمترشحين
لﻼنتخابات من اﻷعوان العموميين ﻻ يحول دون تمتّعهم بعطل
راحة سنوية فليس ثمة إذن ما يوجب اﻹدعاء بأن خرق مبدأ
استمرارية المرفق العام مرتبط بصدور هذا النص .هذا عﻼوة
على ما تراه الحكومة من أن موضوع المشروع الماثل يندرج في
إطار ما تقتضيه أحكام الفصل  34من الدستور المتعلّقة بضمان
الحق في التّرشح لﻼنتخابات ،وعلى هذا اﻷساس واعتبارا في
تقديرها لعدم وجاهة هذا الجانب من الطّعن واقعا وقانونا فهي
تطلب القضاء برده.
من حيث الشكل:

الهيئــــــــة

حيث أن الطّعن الماثل تم رفعه لدى الهيئة في اﻵجال القانونية
وممن لهم صفة وفقا لﻺجراءات الواجب احترامها حسب دﻻلة
الفصول  18و 19و 20من القانون اﻷساسي عدد  14لسنة
 2014المؤرخ في  18أفريل  2014المتعلق بالهيئة الوقتية
لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من
هذه النّاحية.
من حيث اﻷصل:
عن المطاعن المتعلّقة بمخالفة مشروع القانون المعروض
لتوطئة الدستور وفصليه  21و 65لوحدة القول فيها:

حيث تعتبر الحكومة أن اﻹدعاء بمنح عطلة استثنائية خالصة
اﻷجر لﻸعوان العموميين بكونه تمويﻼ مقنّعا للحملة اﻻنتخابية
وفيه إهدار للمال العام غير وجيه ﻷن أغلب اﻷنظمة الديمقراطية
تُسند هذا الصنف من العطل لﻸعوان العموميين المترشحين
لﻼنتخابات وعلى العكس مما أثاره الطّاعنون تذهب الحكومة إلى
اعتبار أن الدولة بهذا المنح تشجع أعوانها العموميين على
المشاركة في الحياة السياسية وليس في ذلك إهدار للمال العام
ﻷنّه لن تكون فيه كلفة إضافية سواء على ميزانية الدولة
أو ميزانيات منشآتها العمومية ،وبناء عليه فليس ثمة إذن ما
يؤسس لوجاهة هذا المطعن ما يتعين رفضه.

حيث ينص الفصل  34من الدستور على أن حقوق اﻻنتخاب
واﻻقتراع والتّرشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون،

أ ـ في الرد على اﻹدعاء بخرق المشروع المطعون فيه لمبدأ
حياد اﻹدارة

وحيث ينص الفصل  65من الدستور على أن يتّخذ القانون
اﻻنتخابي شكل قانون أساسي،

رابعا :في رد الحكومة عن المطعن المتعلّق بمخالفة مشروع
القانون لمقتضيات الفصل  15من الدستور
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وحيث أن مختلف مراحل العملية اﻻنتخابية الواردة في الفصل
 34أعﻼه مترابطة وﻻ يمكن الفصل بينها،
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وحيث أن إسناد عطلة استثنائية للمترشحين من القطاع العام
أو القطاع الخاص يرتبط ارتباطا وثيقا بالترشح وخوض الحملة
اﻻنتخابية وهو ما يستوجب تنظيمه بقانون أساسي،
وحيث أن مبدأ المساواة الذي جسده الدستور في الفقرة
الثالثة من توطئته وكذلك في فصله  21يمنع تطبيق قواعد مختلفة
على وضعيات متجانسة،
وحيث أن المترشحين من القطاع العام والقطاع الخاص هم في
نفس الوضعية إزاء اﻷحكام المتعلقة باﻻنتخابات وتبعا لذلك ﻻ
يمكن التمييز بينهم بتمتيع قطاع دون آخر بعطلة استثنائية خاصة
وأن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في
المادة اﻻنتخابية المنصوص عليه بالدستور،
وحيث أضحى تبعا لذلك مشروع القانون المعروض مشوبا
بعدم الدستورية لخرقه مضمون توطئة الدستور وفصليه 21
و،65
عن المطاعن المتعلّقة بمخالفة مشروع القانون المعروض
للفصلين  10و 15من الدستور لوحدة القول فيها:
حيث أن إسناد عطلة استثنائية لﻸعوان العموميين بمناسبة
الحملة اﻻنتخابية ﻻ يتعارض ومبادئ حسن التصرف في المال
العمومي وحياد اﻹدارة وتنظيمها واستمرارية المرفق العام في
إطار القانون اﻷساسي الذي يصدر للغرض مما يتّجه معه رد
المطاعن المثارة من هذه النّاحية.
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ولهذه اﻷسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول

الطّعن شكﻼ وفي اﻷصل التّصريح بعدم دستورية مشروع القانون
عدد  2017/78المتعلّق بمنح عطلة استثنائية لﻸعوان العموميين
المترشحين لﻼنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم

الثﻼثاء  23جانفي  2018برئاسة السيد الهادي القديري رئيس

الهيئة وعضوية السادة عبد السﻼم المهدي قريصيعة النائب اﻷول

للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي

عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي

طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه

الهادي القديري

عبد السﻼم المهدي قريصيعة

ليلى الشيخاوي

لطفي طرشونة

نجيب القطاري
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قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل اﻷول من
اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان 1975
المشار إليه أعﻼه ،أسند تفويض إلى السيدة بشيرة معرف،
متصرف مستشار ،مدير عام الموارد البشرية ،لتمضي بالنيابة عن
وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة
في نطاق مشموﻻتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  12سبتمبر .2017
تونس في  5جانفي .2018

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري

أمر حكومي عدد  1403لسنة  2017مؤرخ في  29ديسمبر
 2017يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر عدد  793لسنة 2012
مؤرخ في  10جويلية  2012المتعلق بإحداث منحة بعنوان
مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا
وضبط شروط اﻻنتفاع بها وطرق إسنادها.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  84لسنة  1993المؤرخ في  26جويلية
 1993المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفﻼحة
والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة
وآخرها القانون عدد  16لسنة  2005المؤرخ في  16فيفري
 2005وخاصة الفصل ) 7جديد( منه،

وعلى القانون عدد  127لسنة  1994المؤرخ في 26
ديسمبر  1994المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995
وخاصة الفصلين  37و 45منه المتعلقين على التوالي بإحداث
صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية
القدرة التنافسية في القطاع الفﻼحي والصيد البحري والصناعات
الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون
عدد  58لسنة  2010المؤرخ في  17ديسمبر ،2010
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وعلى القانون عدد  109لسنة  1995المؤرخ في 25
ديسمبر  1995المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996
وخاصة الفصل  63منه،
وعلى القانون عدد  95لسنة  2005المؤرخ في  18أكتوبر
 2005المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  54لسنة  2007المؤرخ في  8أوت ،2007

وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،

وعلى اﻷمر عدد  1996لسنة  1991المؤرخ في  23ديسمبر
 1991المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية
اﻷسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة
وآخرها اﻷمر الحكومي عدد  307لسنة  2015المؤرخ في 1
جوان ،2015
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر الحكومي عدد 294
لسنة  2016المؤرخ في  9مارس ،2016

وعلى اﻷمر عدد  1563لسنة  1996المؤرخ في  9سبتمبر
 1996المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة
التنافسية في القطاع الفﻼحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد 153
لسنة  2010المؤرخ في  1فيفري ،2010
وعلى اﻷمر عدد  658لسنة  1999المؤرخ في  22مارس
 1999المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج
المعقم ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر
عدد  4031لسنة  2013المؤرخ في  20سبتمبر ،2013

وعلى اﻷمر عدد  2741لسنة  1999المؤرخ في  6ديسمبر
 1999المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل
صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات
والصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة
وآخرها اﻷمر عدد  2404لسنة  2008المؤرخ في  23جوان
،2008
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة كما تم تنقيحه
باﻷمر عدد  1560لسنة  2011المؤرخ في  5سبتمبر ،2011

وعلى اﻷمر عدد  793لسنة  2012المؤرخ في  10جويلية
 2012المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة
تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط اﻻنتفاع بها
وطرق إسنادها كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  1324لسنة 2014
المؤرخ في  23أفريل ،2014
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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 رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصلين  3و 4من اﻷمر عدد
 793لسنة  2012المؤرخ في  10جويلية  2012المشار إليه
أعﻼه وتعوض بما يلي :
ـ الفصل ) 3جديد(  :يضبط مقدار المنحة المحدثة بالفصل

 2من اﻷمر عدد  793لسنة  2012المشار إليه أعﻼه بمقتضى

مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة والتجارة والفﻼحة

والمالية باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل  4من اﻷمر
عدد  658لسنة  1999المؤرخ في  22مارس  1999المشار إليه
أعﻼه وذلك باﻻعتماد على الفارق بين كلفة الحليب المجفف محليا

الفصل  3ـ تنطبق أحكام هذا اﻷمر الحكومي ابتداء من 1
جانفي .2015
الفصل  4ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير التجارة ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير المالية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  29ديسمبر .2017
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي

وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

وكلفة الحليب المجفف المورد باحتساب كل المعاليم واﻷداءات
المستوجبة خﻼل الثﻼثة اﻷشهر اﻷخيرة من السنة السابقة.

ويحدد مقدار المنحة بالنسبة لسنوات  2015و2016

و 2017بـ  3937مي للكغ الواحد من مسحوق الحليب المجفف.

ـ الفصل ) 4جديد(  :تتم مراجعة مقدار المنحة
بمقتضى مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة
والفﻼحة والمالية وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية
بالفصل  4من اﻷمر عدد  658لسنة  1999المؤرخ
مارس  1999المشار إليه أعﻼه.

كل سنة
والتجارة
المحدثة
في 22

الفصل  2ـ تضاف إلى أحكام الفقرة اﻷولى من الفصل  5من
اﻷمر عدد  793لسنة  2012المؤرخ في  10جويلية 2012
المشار إليه أعﻼه مطة تدرج قبل المطة اﻷولى فيما يلي نصها :
الفصل ) .5مطة أولى( :

ـ تحديد عناصر الكلفة للحليب المجفف المنتج محليا وذلك
باﻻعتماد على معطيات المحاسبة التحليلية بالنسبة لعملية
التجفيف .كما يتعين على مصانع التجفيف تمكين اللجنة من كل
الوثائق المحاسبية الضرورية في الغرض.

عــدد 2

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  5جانفي .2018

عين السيد وليد القاني ،مستشار المصالح العمومية ،بصفة
مقرر لدى مجلس المنافسة.

عمﻼ بأحكام الفصل  17من اﻷمر عدد  477لسنة 2006
المؤرخ في  15فيفري  ،2006ينتفع المعني باﻷمر باﻻمتيازات
المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في  5جانفي .2018

عين السيد الحبيب الصيد ،مستشار المصالح العمومية ،بصفة
مقرر لدى مجلس المنافسة.

عمﻼ بأحكام الفصل  17من اﻷمر عدد  477لسنة 2006
المؤرخ في  15فيفري  ،2006ينتفع المعني باﻷمر باﻻمتيازات
المخولة لمدير إدارة مركزية.
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أمر حكومي عدد  11لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي 2018
يتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات
بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد اﻹطﻼع على الدستور،

وعلى مجلة اﻷداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى
القانون عدد  61لسنة  1988المؤرخ في  2جوان  1988كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  8لسنة
 2017المؤرخ في  14فيفري  2017المتعلق بمراجعة منظومة
اﻻمتيازات الجبائية،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
الصادرة بمقتضى القانون عدد  113لسنة  1989المؤرخ في 30
ديسمبر  1989كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة
وخاصة القانون عدد  8لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري
 2017المتعلق بمراجعة منظومة اﻻمتيازات الجبائية،

وعلى مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد  114لسنة 1989
المؤرخ في  30ديسمبر  1989كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  8لسنة  2017المؤرخ
في  14فيفري  2017المتعلق بمراجعة منظومة اﻻمتيازات
الجبائية.

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد  34لسنة
 2008المؤرخ في  2جوان  2008كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  78لسنة  2016المؤرخ
في  17ديسمبر  2016المتعلق بقانون المالية لسنة ،2017
وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1
لسنة  2017المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ،2016
وعلى القانون عدد  8لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري
 2017المتعلق بمراجعة منظومة اﻻمتيازات الجبائية،
عــدد 4

وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  1996لسنة  2005المؤرخ في  11جويلية
 2005المتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات
بالسوق الداخلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا كما تم
تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
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.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها
بالفصل  69من مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات أن تروج بالسوق المحلية جزء من
إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها طبقا ﻷحكام الفصل 69
المذكور بنسبة ﻻ تتجاوز  %30وذلك :
 من رقم معامﻼتها للتصدير باعتماد سعر خروج البضاعة منالمصنع والمحقق خﻼل السنة المدنية المنقضية بالنسبة إلى
المؤسسات الصناعية،
 من رقم معامﻼتها للتصدير والمحقق خﻼل السنة المدنيةالمنقضية بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات،
 من كمية اﻹنتاج المحقق خﻼل السنة المدنية المنقضيةشريطة تصدير ما ﻻ يقل عن  %70منها بالنسبة إلى المؤسسات
الفﻼحية ومؤسسات الصيد البحري ومؤسسات تربية اﻷحياء
المائية.

مع مراعاة أحكام الفقرة اﻷولى من هذا الفصل ،يمكن
للمؤسسات المصدرة كليا حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور
النشاط الفعلي بيع جزء من إنتاجها يحتسب اعتمادا على رقم
المعامﻼت للتصدير المحقق منذ بداية نشاطها بالنسبة إلى
المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات
أو كمية اﻹنتاج المحقق منذ بداية نشاطها حسب الحالة بالنسبة
إلى المؤسسات الفﻼحية ومؤسسات الصيد البحري ومؤسسات
تربية اﻷحياء المائية.
الفصل  2ـ يتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في
القطاع الصناعي والراغبة في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق
المحلية تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر
يتضمن رقم معامﻼتها عند التصدير المحقق خﻼل السنة المدنية
المنقضية أو منذ دخولها طور النشاط مع تقديم في أجل أقصاه
 31أوت من السنة الجارية موازنة السنة المدنية المنقضية ،ما
عدى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول طور النشاط.
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ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في القطاع
الفﻼحي وفي قطاع الصيد البحري وتربية اﻷحياء المائية الراغبة
في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية تقديم مطلب إلى
مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر يتضمن القيمة الجملية وكمية
اﻹنتاج المحقق خﻼل السنة المدنية المنقضية أو المحقق منذ
تاريخ دخولها طور النشاط بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين
أو حديثة الدخول طور النشاط ورقم معامﻼتها عند التصدير
بالنسبة إلى نفس الفترة .ويرفق هذا المطلب بشهادة مسلمة من
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري تتضمن كمية وقيمة إنتاج المؤسسة المحقق
خﻼل السنة المدنية المنقضية أو منذ دخول المؤسسة طور
اﻹنتاج بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول
طور النشاط.
ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاع
الخدمات والتي ترغب في ترويج جزء من خدماتها بالسوق
المحلية إعﻼم مكتب مراقبة اﻷداءات الراجعة إليه بالنظر ،باستثناء
المؤسسات التي يستلزم نشاطها توريد مدخﻼت ومواد أولية
والتي تبقى خاضعة لﻺجراءات المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من
هذا الفصل.
الفصل  3ـ تخضع المبيعات المشار إليها بالفصل اﻷول من
هذا اﻷمر الحكومي ،باستثناء المبيعات من منتجات الفﻼحة
والصيد البحري وتربية اﻷحياء المائية المنتجة بالبﻼد التونسية،
لكافة اﻹجراءات والتراتيب الجاري بها العمل المطبقة عند
التوريد.

الفصل  4ـ تخضع مبيعات المؤسسات المصدرة كليا بالسوق
المحلية إلى دفع اﻷداءات والمعاليم المستوجبة على المواد
الموردة والمواد المقتناة محليا بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة
المضافة والمعلوم على اﻻستهﻼك واﻷداءات اﻷخرى الموظفة على
رقم المعامﻼت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الداخلة في
إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا وذلك في حدود الكميات
المستعملة في إنتاجه اعتمادا عند اﻻقتضاء على بطاقة فنية تسلم
للمؤسسة المعنية بناء على طلبها مؤشر عليها من قبل المصالح
المختصة بالوزارة الراجع إليها القطاع بالنظر .وتبين البطاقة الفنية
بالتدقيق نوع المنتوج والمدخﻼت المستعملة ﻹنتاجه.

وتحتسب اﻷداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد
الموردة الداخلة في إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا حسب
قيمتها عند التوريد وحسب نسب اﻷداءات والمعاليم المستوجبة
بتاريخ الوضع لﻼستهﻼك.
الفصل  5ـ مع مراعاة شروط إسناد اﻻمتيازات الجبائية الواردة
باﻻتفاقات المبرمة بين تونس وبلدان أخرى وبالتشريع الجاري به
العمل ،تنتفع المواد الموردة الداخلة في إنتاج المنتوجات المسوقة
محليا باﻻمتيازات الجبائية المضمنة بهذه اﻻتفاقيات وبهذا
التشريع.
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الفصل  6ـ تدخل أحكام هذا اﻷمر الحكومي حيز التطبيق
ابتداء من غرة أفريل .2017

الفصل  7ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة والمخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة اﻷمر عدد  1996لسنة  2005المؤرخ في 11
جويلية  2005المشار إليه أعﻼه.
الفصل  8ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  10جانفي .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

أمر حكومي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي 2018
يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  93لسنة  2017المؤرخ في
 19جانفي  2017المتعلق بالتمديد في اﻷجل الممنوح
لجمعيات القروض الصغيرة لﻼمتثال للمرسوم عدد  117لسنة
 2011المؤرخ في  5نوفمبر  2011المتعلق بتنظيم نشاط
مؤسسات التمويل الصغير.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  88لسنة  2011المؤرخ في  24سبتمبر
 2011المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد  117لسنة  2011المؤرخ في  5نوفمبر
 2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  46لسنة  2014المؤرخ في  24جويلية
 2014وخاصة الفصل  58منه،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  93لسنة  2017المؤرخ في 19
جانفي  2017المتعلق بالتمديد في اﻷجل الممنوح لجمعيات
القروض الصغيرة لﻼمتثال للمرسوم عدد  117لسنة 2011
المؤرخ في  5نوفمبر  2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات
التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد  46لسنة 2014
المؤرخ في  24جويلية ،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 سلطة رقابة التمويل الصغير،
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ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في القطاع
الفﻼحي وفي قطاع الصيد البحري وتربية اﻷحياء المائية الراغبة
في ترويج جزء من إنتاجها بالسوق المحلية تقديم مطلب إلى
مصالح الديوانة الراجعة إليها بالنظر يتضمن القيمة الجملية وكمية
اﻹنتاج المحقق خﻼل السنة المدنية المنقضية أو المحقق منذ
تاريخ دخولها طور النشاط بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين
أو حديثة الدخول طور النشاط ورقم معامﻼتها عند التصدير
بالنسبة إلى نفس الفترة .ويرفق هذا المطلب بشهادة مسلمة من
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري تتضمن كمية وقيمة إنتاج المؤسسة المحقق
خﻼل السنة المدنية المنقضية أو منذ دخول المؤسسة طور
اﻹنتاج بالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين أو حديثة الدخول
طور النشاط.
ويتعين على المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في قطاع
الخدمات والتي ترغب في ترويج جزء من خدماتها بالسوق
المحلية إعﻼم مكتب مراقبة اﻷداءات الراجعة إليه بالنظر ،باستثناء
المؤسسات التي يستلزم نشاطها توريد مدخﻼت ومواد أولية
والتي تبقى خاضعة لﻺجراءات المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من
هذا الفصل.
الفصل  3ـ تخضع المبيعات المشار إليها بالفصل اﻷول من
هذا اﻷمر الحكومي ،باستثناء المبيعات من منتجات الفﻼحة
والصيد البحري وتربية اﻷحياء المائية المنتجة بالبﻼد التونسية،
لكافة اﻹجراءات والتراتيب الجاري بها العمل المطبقة عند
التوريد.

الفصل  4ـ تخضع مبيعات المؤسسات المصدرة كليا بالسوق
المحلية إلى دفع اﻷداءات والمعاليم المستوجبة على المواد
الموردة والمواد المقتناة محليا بتوقيف العمل باﻷداء على القيمة
المضافة والمعلوم على اﻻستهﻼك واﻷداءات اﻷخرى الموظفة على
رقم المعامﻼت طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل الداخلة في
إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا وذلك في حدود الكميات
المستعملة في إنتاجه اعتمادا عند اﻻقتضاء على بطاقة فنية تسلم
للمؤسسة المعنية بناء على طلبها مؤشر عليها من قبل المصالح
المختصة بالوزارة الراجع إليها القطاع بالنظر .وتبين البطاقة الفنية
بالتدقيق نوع المنتوج والمدخﻼت المستعملة ﻹنتاجه.

وتحتسب اﻷداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد
الموردة الداخلة في إنتاج المنتوج النهائي المسوق محليا حسب
قيمتها عند التوريد وحسب نسب اﻷداءات والمعاليم المستوجبة
بتاريخ الوضع لﻼستهﻼك.
الفصل  5ـ مع مراعاة شروط إسناد اﻻمتيازات الجبائية الواردة
باﻻتفاقات المبرمة بين تونس وبلدان أخرى وبالتشريع الجاري به
العمل ،تنتفع المواد الموردة الداخلة في إنتاج المنتوجات المسوقة
محليا باﻻمتيازات الجبائية المضمنة بهذه اﻻتفاقيات وبهذا
التشريع.
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الفصل  6ـ تدخل أحكام هذا اﻷمر الحكومي حيز التطبيق
ابتداء من غرة أفريل .2017

الفصل  7ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة والمخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة اﻷمر عدد  1996لسنة  2005المؤرخ في 11
جويلية  2005المشار إليه أعﻼه.
الفصل  8ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  10جانفي .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

أمر حكومي عدد  12لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي 2018
يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  93لسنة  2017المؤرخ في
 19جانفي  2017المتعلق بالتمديد في اﻷجل الممنوح
لجمعيات القروض الصغيرة لﻼمتثال للمرسوم عدد  117لسنة
 2011المؤرخ في  5نوفمبر  2011المتعلق بتنظيم نشاط
مؤسسات التمويل الصغير.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  88لسنة  2011المؤرخ في  24سبتمبر
 2011المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد  117لسنة  2011المؤرخ في  5نوفمبر
 2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  46لسنة  2014المؤرخ في  24جويلية
 2014وخاصة الفصل  58منه،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  93لسنة  2017المؤرخ في 19
جانفي  2017المتعلق بالتمديد في اﻷجل الممنوح لجمعيات
القروض الصغيرة لﻼمتثال للمرسوم عدد  117لسنة 2011
المؤرخ في  5نوفمبر  2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات
التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد  46لسنة 2014
المؤرخ في  24جويلية ،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 سلطة رقابة التمويل الصغير،
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وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصل اﻷول من اﻷمر الحكومي
عدد  93لسنة  2017المؤرخ في  19جانفي  2017المتعلق
بالتمديد في اﻷجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة لﻼمتثال
للمرسوم عدد  117لسنة  2011المؤرخ في  5نوفمبر 2011
المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وتعوض كما يلي
:

الفصل اﻷول )جديد(  :يمدد في اﻷجل المنصوص عليه
بالفصل  58من المرسوم عدد  117لسنة  2011المؤرخ في 5
نوفمبر  2011المشار إليه أعﻼه إلى غاية  31ديسمبر .2019
الفصل  2ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  10جانفي .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

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 قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  29أوت
 2017المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باﻻختبارات
ﻻنتداب أعوان مراقبة اقتصادية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  29أوت
 ،2017المتعلق بفتح المناظرة الخارجية باﻻختبارات ﻻنتداب
أعوان مراقبة اقتصادية.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تلغى المناظرة الخارجية باﻻختبارات ﻻنتداب أعوان
مراقبة اقتصادية المفتوحة بوزارة التجارة بمقتضى قرار وزير الصناعة
والتجارة المؤرخ في  29أوت  ،2017المشار إليه أعﻼه.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  9جانفي .2018
اطلع عليه

وزير التجارة
عمر الباهي

رئيس الحكومة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في  9جانفي  2018يتعلق بإلغاء
المناظرة الخارجية باﻻختبارات ﻻنتداب أعوان مراقبة
اقتصادية.
إن وزير التجارة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في 12
ديسمبر  1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  3112لسنة  2013المؤرخ في  22جويلية
 2013المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
المراقبة اﻻقتصادية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  318لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير التجارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

عــدد 4

يوسف الشاهد

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في
 9جانفي  2018يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك
لمهندسي اﻹدارات العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات
المتجددة.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
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  2198لسنة  2002المؤرخ في  7أكتوبر
 2002المتعلق بكيفية ممارسة اﻹشراف على المؤسسات العمومية
التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف
فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد
اﻻلتزامات الموضوعة على كاهلها ،كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر
الحكومي عدد  511لسنة  2016المؤرخ في  13أفريل ،2016

وعلى اﻷمر عدد  910لسنة  2005المؤرخ في  24مارس
 2005المتعلق بتعيين سلطة اﻹشراف على المنشآت العمومية
والمؤسسات العمومية التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  3170لسنة
 2010المؤرخ في  13ديسمبر ،2010
وعلى اﻷمر عدد  345لسنة  2010المؤرخ في  22فيفري
 2010المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض
باﻻستثمارات الفﻼحية،

وعلى اﻷمر عدد  2014لسنة  2010المؤرخ في  16أوت
 2010المتعلق بالمصادقة على النظام اﻷساسي الخاص بأعوان
وكالة النهوض باﻻستثمارات الفﻼحية،
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 اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على تنقيح النظام اﻷساسي
الخاص بأعوان وكالة النهوض باﻻستثمارات الفﻼحية المصادق
عليه باﻷمر عدد  2014لسنة  2010المؤرخ في  16أوت 2010
طبقا للملحق المصاحب.
الفصل  2ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  8جانفي .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  14لسنة  2018مؤرخ في  10جانفي 2018
يتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب الترخيص
للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون التونسي في
إطار الحصة الممنوحة للبﻼد التونسية من قبل اﻻتحاد
اﻷوروبي بعنوان سنة .2018
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  13لسنة  1970المؤرخ في  16أكتوبر
 1970المتعلق بإعادة تنظيم الديوان القومي للزيت المصادق
عليه بالقانون عدد  53لسنة  1970المؤرخ في  20نوفمبر
 1970والمنقح بالقانون عدد  37لسنة  1994المؤرخ في 24
فيفري ،1994
وعلى القانون عدد  41لسنة  1994المؤرخ في  7مارس
 1994المتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد  25لسنة  2001المؤرخ في  8مارس
 2001المتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22
ديسمبر  2000بين الجمهورية التونسية والمجموعة اﻷوروبية
المتعلق بتعديل البروتوكوﻻت الفﻼحية المنصوص عليها باتفاق
الشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة اﻷوروبية،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلى اﻷمر عدد  2177لسنة  2005المؤرخ في  9أوت
 2005المتعلق بضبط شروط اﻻتجار في الزيوت الغذائية،

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.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي صيغ وشروط منح
وسحب الترخيص للمصدرين الخواص في تصدير زيت الزيتون
التونسي في إطار الحصة الممنوحة للبﻼد التونسية من قبل
اﻻتحاد اﻷوروبي بعنوان سنة .2018
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تنطبق أحكام هذا اﻷمر الحكومي من أول جانفي  2018إلى
غاية  31ديسمبر .2018

الفصل  2ـ يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة
المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل
الحصة الممنوحة للبﻼد التونسية من قبل اﻻتحاد اﻷوروبي بعنوان
سنة  2018الحصول خﻼل الفترة الممتدة من أول جانفي 2018
إلى غاية  31ديسمبر  ،2018على ترخيص في الغرض يسلم من
قبل وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعين عليهم إيداع مطالب للغرض لدى اﻹدارة العامة
للدراسات والتنمية الفﻼحية التابعة لوزارة الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري في أجل ﻻ يتعدى  28ديسمبر .2018

الفصل  3ـ تسلم تراخيص التصدير داخل الحصة السنوية من
وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري وتكون صالحة إلى
غاية موفى سنة  2018وذلك بناء على رأي لجنة تتركب كما يلي :

ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه :
رئيس،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :
عضو،
ـ ممثل عن وزارة التجارة  :عضو،

ـ ممثل عن اﻹدارة العامة لﻺنتاج الفﻼحي بوزارة الفﻼحة
والموارد المائية والصيد البحري  :عضو،
ـ ممثل عن اﻹدارة العامة للدراسات والتنمية الفﻼحية بوزارة
الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري  :عضو،
ـ ممثل عن اﻹدارة العامة للفﻼحة البيولوجية بوزارة الفﻼحة
والموارد المائية والصيد البحري  :عضو،
ـ ممثل عن الديوان الوطني للزيت  :عضو،
ـ ممثل عن اﻹدارة العامة للديوانة بوزارة المالية  :عضو،
ـ ممثل عن اﻻتحاد التونسي للفﻼحة والصيد البحري  :عضو،
ـ ممثل عن اﻻتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية  :عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفﻼحة والموارد
المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الضرورة ذلك
وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ،وعند التساوي،
يرجح صوت رئيسها.
وﻻ تكون مداوﻻت الجلسة قانونية إﻻ بحضور نصف أعضائها
على اﻷقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة
اﻷولى ،تعقد اللجنة جلسة ثانية في  6أيام الموالية وتكون
مداوﻻتها قانونية مهما كان عدد اﻷعضاء الحاضرين.
عــدد 4

وتتولى اﻹدارة العامة للدراسات والتنمية الفﻼحية بوزارة
الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.

الفصل  4ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل  3من هذا
اﻷمر الحكومي المهام التالية :

 دراسة المطالب الواردة من المصدرين الخواص للتصدير فيإطار الحصة السنوية.

 إبداء الرأي بشأن هذه المطالب واقتراح إسناد تراخيصتصدير زيت الزيتون التونسي في إطار الحصة السنوية.

 إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلفالمتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل اﻻتحاد
اﻷوروبي من ناحية وحسب المتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات
السوق من ناحية أخرى.
 -اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

 اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخصلهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية على
لجنة المصادقة على تعاطي تصدير زيت الزيتون التونسي.

الفصل  5ـ يتم إسناد الكميات للمصدرين الخواص الذين
تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب :

 الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفﻼحة والمواردالمائية والصيد البحري.
 نوعية الزيت وتعطى اﻷولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيتالزيتون المعلب.
 -سعر التصدير.

 -إنجازات التصدير خﻼل الموسمين المنقضيين.

الفصل  6ـ يمكن إخضاع كميات زيت الزيتون التونسي السائب
التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعﻼه إلى مراقبة ثانية
للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند
التصدير.

ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية
المراقبة.

الفصل  7ـ في صورة عدم احترام أحكام هذا اﻷمر الحكومي،
يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من
وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي
اللجنة المنصوص عليها بالفصل  3من هذا اﻷمر الحكومي.

وتتم معاينة المخالفات ﻷحكام هذا اﻷمر الحكومي بمقتضى
محاضر يحررها اﻷعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب
الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري.
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الفصل  8ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة
مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  10جانفي .2018
اﻹمضاء المجاور

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة

رئيس الحكومة

أنهيت تسمية السيد علي كاهية بصفة مكلف بمأمورية بديوان
وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من  31جويلية .2017

يوسف الشاهد

سليم الفرياني
وزير التجارة

بمقتضى أمر حكومي عدد  18لسنة  2018مؤرخ في 8
جانفي .2018

عمر الباهي

وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري

سمي السيد شمس الدين بن علية عضوا ممثﻼ عن وزارة
الداخلية بلجنة المتابعة بالوكالة الفنية لﻼتصاﻻت وذلك عوضا عن
السيد عبد الرؤوف الصامت.

سمير الطيب

بمقتضى أمر حكومي عدد  15لسنة  2018مؤرخ في 9
جانفي .2018
جدد إبقاء السيد طيب كواش ،تقني أول بوزارة التجهيز
واﻹسكان والتهيئة الترابية ،بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة
سنة ،بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ،ابتداء من  1سبتمبر
.2017

بمقتضى أمر حكومي عدد  16لسنة  2018مؤرخ في 8
جانفي .2018
كلف السيد علي ذكار ،متصرف عام ،بمهام رئيس مكتب
تنسيق أنشطة اﻹدارات الجهوية والهياكل الخاضعة ﻹشراف الوزارة
بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

عمﻼ بأحكام الفصل  9من اﻷمر عدد  615لسنة 2000
المؤرخ في  13مارس  2000يتمتع المعني باﻷمر برتبة وامتيازات
مدير عام إدارة مركزية.
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بمقتضى أمر حكومي عدد  17لسنة  2018مؤرخ في 4
جانفي .2018

بمقتضى أمر حكومي عدد  19لسنة  2018مؤرخ في 8
جانفي .2018
كلف السيد شهاب المكني ،متصرف رئيس ،بمهام رئيس مكتب
الترفيه بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من  12أكتوبر .2017
عمﻼ بأحكام الفصل ) 14مكرر( من اﻷمر عدد  1819لسنة

 2003المؤرخ في  25أوت  ،2003تسند للمعني باﻷمر خطة
مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  20لسنة  2018مؤرخ في 8
جانفي .2018
أنهيت تسمية السيد علي المرموري ،أستاذ أول فوق الرتبة
للتنشيط الثقافي ،بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية
المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من  29أكتوبر
.2017
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قانون عدد  3لسنة  2018مؤرخ في  22جانفي  2018يتعلق
بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في  7أفريل
 2017بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية
للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية
ﻻستغﻼل وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة
المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة).(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 في  7أفريل  2017بين حكومة
الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض
المسند لفائدة الشركة الوطنية ﻻستغﻼل وتوزيع المياه بقيمة ستون
مليون أورو ) (60.000.000للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز
محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة جلب المياه المعالجة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  22جانفي .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  9جانفي
.2018

قانون عدد  4لسنة  2018مؤرخ في  22جانفي  2018يتعلق
بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية
مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة
الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي).(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  9جانفي
.2018
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فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع
إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس ،المبرمة بتونس في 14
جويلية  ،2017وعلى اتفاقية القرض المبرمة في  14جويلية
 2017بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون
الدولي بمبلغ قدره ستة وثﻼثون مليار وستمائة وستة وسبعون
مليون يان ياباني ) (36.676.000.000والملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  22جانفي .2018

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد  5لسنة  2018مؤرخ في  23جانفي  2018يتعلق
بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يمكن بصفة استثنائية لﻸعوان العموميين
الخاضعين لمختلف اﻷنظمة اﻷساسية العامة أن يطلبوا مغادرة
الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا
للشروط الواردة بهذا القانون.
تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية
والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل  2ـ يشترط لﻼنتفاع بأحكام هذا القانون أﻻ تقل فترة
العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد ،لفائدة الصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة اﻻجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي ،عن خمس ) (5سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم
المطالب.
الفصل  3ـ يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة
الوظيف طبقا ﻷحكام هذا القانون ،تقديم مطلب كتابي عن طريق
التسلسل اﻹداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو اﻹشراف اﻹداري.

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  10جانفي
.2018
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Retour au sommaire

تعرض مطالب المغادرة اﻻختيارية بعد حصولها على الموافقة
المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو اﻹشراف
اﻹداري إزاء اﻷعوان العموميين المعنيين ،على لجنة خاصة برئاسة
الحكومة.
وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة
للرجوع فيها.

الفصل  4ـ تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3
من هذا القانون البت في المطالب المقدمة باﻻعتماد خاصة على
توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه
العون العمومي المعني.
وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّﻼ.

الفصل  5ـ يتكفل المشغل اﻷصلي بدفع منحة مغادرة جزافية،
لﻸعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة
المنصوص عليها بالفصل  3من هذا القانون ،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 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.

عــدد
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وﻻ يمكن في جميع الحاﻻت أن تفوق منحة المغادرة  50%من
اﻷجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خﻼل الفترة
الفاصلة بين تاريخ المغادرة اﻻختيارية وتاريخ بلوغه السن
القانونية لﻺحالة على التقاعد.

الفصل  6ـ يتمتع اﻷعوان العموميون المغادرون بصفة
اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية
العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ،ما لم
يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني،
على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية.

الفصل  7ـ تعتبر المغادرة اﻻختيارية صورة من صور اﻻنقطاع
النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب اﻷعوان العموميين
المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل  8ـ يتمتع اﻷعوان العموميون المغادرون بصفة
اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع
الجاري به العمل.
الفصل  9ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي اﻵليات المرافقة وصيغ
وإجراءات وآجال تطبيق اﻷحكام الواردة بهذا القانون.

الفصل  10ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  23جانفي .2018
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