
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

  

  

  
يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 28قانــون عدد 

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 2021 أفريل 2المبرم بتاريخ 
         .......19 االجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد للمساهمة في تمويل مشروع الحماية

يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 29قانــــــون عدد 
 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية 2021 فيفري 12المبرمة بتاريخ 

ة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابح
         .........................والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 30قانـون عدد 
دولية اإلسالمية  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة ال2021 فيفري 12المبرمة بتاريخ 

لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة 
         ...................المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد مادتي األمونيا والكبريت حصريا

الضمان يتعلق بالموافقة على اتفاقية  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 31قانـــون عدد 
 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2021 مارس 19عند أول طلب المبرمة بتاريخ 

للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج 
         ................................................................الوطني للتطهير الريفي
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 يتعلق باإلذن بنشر مقررات 2021 جوان 17ن رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في قرار م
 أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية النتخاب 2021 جوان 17الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 

 ....................................من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة  الهيئة

علق بالمصادقة على اتفاق  يت2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  51 عددأمر رئاسي 
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 2021 أفريل 2القرض المبرم بتاريخ 

  ......... 19للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 
لمصادقة على  يتعلق با2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 52أمر رئاسي عدد 

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2021 فيفري 12اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء 

 ...................والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
 يتعلق بالمصادقة على 2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 53رئاسي عدد أمر 

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2021 فيفري 12اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي 

 ........للمساهمة في تمويل استيراد مادتي األمونيا والكبريت حصرياوالمؤسسة المذكورة 
 يتعلق بالمصادقة على 2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 54أمر رئاسي عدد 

 بين الجمهورية التونسية 2021 مارس 19اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 
لديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند ل

  ...............................................الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي
 ........................................................ترقية أمراء لواء إلى رتبة فريق

  ... تعلق بإعالن حالة الطوارئ ي2021 جوان 24 مؤرخ في 2021لسنة  59أمر رئاسي عدد 

 مشموالت بط يتعلق بض2021 جوان 8   مؤرخ في2021لسنة  463 أمر حكومي عدد
  ......................................................... وتنظيمهمركز التوثيق الوطني

تعلق بإحداث محّطة  ي2021 جوان 23  مؤرخ في2021لسنة  464 عدد أمـر حكومي
  .................................................ة فرعية بمؤسسة اإلذاعة التونسيةإذاعي
 .............تعلق بتجميد أموال وموارد اقتصاديةت اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب اتقرار

 

  ............ يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2021 ماي 24ية مؤرخ في قرار من وزير الداخل

يتعلق بتنقيح وإتمام األمر  2021  جوان23 مؤرخ في 2021لسنة  465عدد  أمر حكومي
 المتعلق بضبط مقاييس تعريف 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308الحكومي عدد 

 2020 لسنة 6روط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد المؤسسات المتضررة وش
 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة 2020 أفريل 16المؤرخ في 

  ..........................................."19-كوفيد"تداعيات انتشار فيروس كورونا 
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 2012 لسنة 5 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2021 جوان 23 في مؤرخ 466 دد عحكومي أمر
شروط االنتفاع باالمتيازات الجبائية عند اقتناء   المتعلق بضبط2012 جانفي 4المؤرخ في 

  ... أو السيارات المعدة للنقل الريفي" لواج" أو "تاكسي"السيارات المستعملة كسيارات أجرة 
  ................................................................تسمية مكلف بمأمورية

 
 يتعلق بتغيير صبغة قطعة 2021ن  جوا8 مؤرخ في 2021 لسنة 468أمر حكومي عدد 

أرض كائنة ببلدية القيروان من والية القيروان من منطقة خضراء مهيأة إلى منطقة تجهيزات 
 ................. ................................ ................................ عمومية

 يتعلق بفتح مناظرة 2021 جوان 8قرار من وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية مؤرخ في 
تقني المشترك لإلدارات العمومية بعنوان داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك ال

 ..... بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية2021سنة 

 يتعلق بتفويض حق 2021اي  م18قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 
 .............................................................................اإلمضاء

 يتعلق بالموافقة على 2021 ماي 25عة والطاقة والمناجم مؤرخ في قرار من وزير الصنا
إنجاز مشاريع إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي مرتبطة بالشبكة 

  ...................................................الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط
 .......................................................................تسمية مديرين

  ......................الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق  متصرف بمجلس إدارةتسمية
  ............................الشركة التونسية للكهرباء والغاز متصرف بمجلس إدارة تسمية

والموارد المائية والصيد  ووزير الفالحة وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار من قــرار
 1998نوفمبــر  4 القرار المؤرخ في وإتمام بتنقيح يتعلق 2021 جوان 8مؤرخ فـي  البحري

 ........المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري
 يتعّلق 2021 جوان 8قــرار مـن وزيــر الفالحــة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

 ......2020بضبط قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

 يتعلق بتنقيح األمر 2021 جوان 14 مؤرخ في 2021 لسنة 469أمر حكومي عدد 
 المتعلق بمراقبة استعمال 2017 ماي 26 المؤرخ في 2017 لسنة 647الحكومي عدد 

 .............................................السيارات اإلدارية عند الجوالن على الطريق
  

 
 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 2021 جوان 14 فيمن وزير الصحة مؤرخ  قـــرار

 ..........................الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي
  

  ....................)على سبيل التسوية(رئيس المجلس الوطني للحوار االجتماعي  تسمية
  ........................................رئيس المجلس الوطني للحوار االجتماعيتسمية 
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فريل أ 16 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2021 جوان 18من وزير التربية مؤرخ في قرار 
  .... 2021/2022  المتعلق بضبط طاقة االستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية2021

 .................................................. رئيس جامعة تونس االفتراضية تسمية
  .............................................. تونس االفتراضيةتسمية نائب رئيس جامعة

  
 
  ...................................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة مدير

  .......................................................................تسمية مديرين
  .................................................................... مديرةتسمية كاهي

  ....................................................تسمية كاتب عام مؤسسة تعليم عال
  ...........................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة

 .................................................................الحتسمية رؤساء مص
  

  ..........................................................................تسمية مدير
  ....................................................................تسمية كاهية مدير

 
 

    
  ..... 2021 جوان 15بتاريخ  العليا المستقلة لالنتخابات محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة
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 بين 2021 أفريل 2ق القرض المبرم بتاريخ تعلق بالموافقة على اتفا ي2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 28 قانــون عدد
الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية للتصدي العاجل لجائحة 

          .)1(19كوفيد 

  باسم الشعب، 

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 بين الجمهورية التونسية 2021 أفريل 2تتم الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ  ـ فصل وحيد

أورو للمساهمة في تمويل ) 247.800.000(ن مليون وثمانمائة ألف و وأربعةوالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائتان وسبع

  .            19جتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد مشروع الحماية اال

  . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة

   .2021 جوان 22    تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1
 .2021  جوان8 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعباولة مجلس مد
  
  

 2021 فيفري 12يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 29 ددعقانــــــون 
لقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمتع

          .)1(للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي
  باسم الشعب، 

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 بين الجمهورية 2021 فيفري 12لضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ تتم الموافقة على اتفاقية ا ـ فصل وحيد
 بين الشركة التونسية 2021 فيفري 12التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 

  .            أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي) 100.000.000(ائة مليون للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ ال يتجاوز م

  . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة

   .2021 جوان 22    تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1

 .2021  جوان8 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
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 2021 فيفري 12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2021 جوان 22مؤرخ في  2021 لسنة 30 دد عقانـون
ة لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمي

          .)1(التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد مادتي األمونيا والكبريت حصريا

  باسم الشعب، 

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 بين الجمهورية 2021 فيفري 12تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ  ـ وحيدفصل 

 بين المجمع الكيميائي 2021 فيفري 12التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 

دوالر أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد مادتي األمونيا ) 50.000.000( المذكورة بمبلغ ال يتجاوز خمسين مليون التونسي والمؤسسة

  .            والكبريت حصريا

  . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة

   .2021 جوان 22    تونس في
  

 
  هورية الجمرئيس 

 قيس سعيد

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1

 .2021  جوان8 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 

  

  

 19بتاريخ يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة  2021 جوان 22 مؤرخ في 2021 لسنة 31 قانـــون عدد
 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل 2021مارس 

          .)1(القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

  باسم الشعب، 

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :ي نصهيصدر رئيس الجمهورية القانون اآلت

 بين 2021 مارس 19تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ  ـ فصل وحيد

الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون 

  .            و لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفيأور) 50.000.000(

  . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون من قوانين الدولة

   .2021 جوان 22    تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
   :ال التحضيريةاألعم) 1

 .2021  جوان8 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
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 جوان 17قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 
 يتعلق باإلذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة 2021

الوطنية  أعضاء الهيئة النتخاب 2021 جوان 17يوم الخميس 
للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة  

  .الهيئة

  إن رئيس مجلس نواب الشعب،

 2013 لسنة 43بعد االطالع على القانون األساسي عدد 

 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من 2013  أكتوبر21 المؤرخ في

 من 48 منه، وعلى الفصل 10 و7التعذيب وخاصة الفصلين 

  م الداخلي لمجلس نواب الشعب،النظا

  .وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة

  :قرر ما يلي

الفصل الوحيد ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم 
 أعضاء الهيئة بانتخابالمتعلقة و 2021 جوان 17الخميس 

الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة 
  :وقاية من التعذيب على النحو التاليمجلس الهيئة الوطنية لل

  :صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق اإلنسان) 1

  . صوتا149 السيد صابر بن عبد الرزاق عمري، -

   صوتا،148 السيد هيثم بن المكي بن شعبان، -

   صوتا،135 السيدة سلوى بنت محمد برا، -

  :صنف مختص في حماية الطفولة) 2

  . صوتا150ت نور الدين العياري،  السيدة رباب بن-

  :صنف األطباء) 3

   صوتا،151 السيدة عبير بنت محمد عيساوي، -

  . صوتا147 السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي، -

  :المتقاعدونصنف القضاة ) 4

  . صوتا154 السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني، -

  . صوتا146 السيد الصادق بن إبراهيم األعماري، -

  .2021 جوان 17ي باردو ف
  رئيس مجلس نواب الشعب 

 راشد خريجي الغنوشي

 

 

 2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  51 عددأمر رئاسي 
 أفريل 2علق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ يت

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021
روع الحماية االجتماعية والتعمير للمساهمة في تمويل مش

  .19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 جوان 22  المؤرخ في2021لسنة  28 وعلى القانون عدد

 2المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2021

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021أفريل 

والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية 

  ،19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

 بين 2021 أفريل 2وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 

رية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير للمساهمة في الجمهو

تمويل مشروع الحماية االجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

19.  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  تتم ـ  الفصل األول

 لإلنشاء  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي2021 أفريل 2

والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية االجتماعية 

  .19للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2 الفصـل

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد
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 2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  52 عددأمر رئاسي 
 12علق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ يت

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2021فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة 
بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة 

  .لطبيعي استيراد الغاز اللمساهمة في تمويل
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 جوان 22  المؤرخ في2021سنة  ل29وعلى القانون عدد 
 12مان المبرمة بتاريخ لمتعلق بالموافقة على اتفاقية الض ا2021

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2021فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين 
 الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة

  .في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

 بين 2021 فيفري 12 بتاريخ وعلى اتفاقية الضمان المبرمة
الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

  والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي،

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة    تتم ـولالفصل األ
 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2021 فيفري 12بتاريخ 

الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة 
والمؤسسة المذكورة  المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز

  .لطبيعيللمساهمة في تمويل استيراد الغاز ا

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 2ل الفص
  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  53 عددأمر رئاسي 
 12علق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ يت

تونسية والمؤسسة الدولية  بين الجمهورية ال2021فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة 
بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة 

  .في تمويل استيراد مادتي األمونيا والكبريت حصريا
  إن رئيس الجمهورية،

  نه، م77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 جوان 22  المؤرخ في2021 لسنة 30 وعلى القانون عدد
 12متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  ال2021

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2021فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين 
المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في 

  .مادتي األمونيا والكبريت حصرياتمويل استيراد 

 بين 2021 فيفري 12وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
اإلسالمية لتمويل التجارة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 

والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي 
مادتي األمونيا والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد 

  .والكبريت حصريا

  :صدر األمر الرئاسي اآلتي نصهي

المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة    تتم ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2021 فيفري 12يخ بتار

الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة 
المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة 

  .للمساهمة في تمويل استيراد مادتي األمونيا والكبريت حصريا

 بالرائد الرسمي  ينشر هذا األمر الرئاسي ـ2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 جوان 22  مؤرخ في2021لسنة  54 عددأمر رئاسي 
تعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة ي

 بين الجمهورية التونسية والوكالة 2021 مارس 19بتاريخ 
مية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني الفرنسية للتن

للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير 
  .الريفي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 جوان 22  المؤرخ في2021لسنة  31وعلى القانون عدد 
المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب  2021

 بين الجمهورية التونسية 2021 مارس 19المبرمة بتاريخ 
والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان 

ع من البرنامج الوطني للتطهير الوطني للتطهير لتمويل القسط الراب
  الريفي،
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 مارس 19وعلى اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2021

والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط 

  . البرنامج الوطني للتطهير الريفيالرابع من

  :مر الرئاسي اآلتي نصهيصدر األ

المصادقة على اتفاقية الضمان عند أول   تتم ـالفصل األول

 بين الجمهورية التونسية 2021 مارس 19طلب المبرمة بتاريخ 

والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان 

الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير 

  .فيالري

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2  الفصـل

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  55 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021جوان 

يرقى أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021 جوان 24

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  56 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021جوان 

 24يرقى أمير اللواء محمد الحجام إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021جوان 

  
 23مؤرخ في  2021لسنة  57 عدد رئاسيبمقتضى أمر 

  .2021جوان 

 24يرقى أمير اللواء محمد الغول إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021جوان 

  
 23مؤرخ في  2021لسنة  58 عدد رئاسي أمر بمقتضى
  .2021جوان 

يرقى أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني إلى رتبة فريق 

  .2021 جوان 24طبيب، ابتداء من 

 2021 جوان 24 مؤرخ في 2021لسنة  59أمر رئاسي عدد 
  .تعلق بإعالن حالة الطوارئي

  إن رئيس الجمهورية،

  ،77لفصل بعد االطالع على الدستور وخاصة ا

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

  .حكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئيس ال

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول

  .2021 جويلية 23إلى غاية  2021 جوان 24التونسية ابتداء من 

 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ2الفصل 

  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 24 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
    

 

  
 2021جوان  8  مؤرخ في 2021لسنة  463 أمر حكومي عدد

  . وتنظيمه مشموالت مركز التوثيق الوطنيلق بضبطيتع

  إن رئيس الحكومة،

    بعد االطالع على الدستور،

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

، وعلى جميع النصوص 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

مؤرخ  ال2016 لسنة 78التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

 ،2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ديسمبر 17في 

 31 المؤرخ في 1981 لسنة 100وعلى القانون عدد 

 وخاصة 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981ديسمبر 

   منه،93الفصل 

  ديسمبر12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 ألعوان الدولة  األساسي العامالنظامالمتعلق بضبط  1983

 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المحليةوالجماعات 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 والقانون عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 والمرسوم عدد 2003 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 20
   ،2011مبر سبت 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 13 المؤرخ في 1999 لسنة 100وعلى القانون عدد 

 المتعلق بمراكز اإلعالم والتكوين والتوثيق 1999ديسمبر 

 المؤرخ 2001 لسنة 64والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

  ،2001 جوان 25في 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 

لمدنية العليا طبقا ألحكام الفصل  المتعلق بضبط الوظائف ا2015

   من الدستور،92

 أفريل 10 المؤرخ في 1971 لسنة 133وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة األولى،1971

 سبتمبر 18 المؤرخ في 1982 لسنة 1284وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت مركز التوثيق القومي وتنظيمه 1982

 إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد مثلما تم

 ،2007 سبتمبر 24 المؤرخ في 2007 لسنة 2372

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762 وعلى األمر عدد

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك 1999

كما تم تنقيحه باألمر  المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية،

 ،2019 ماي 10 المؤرخ في 2019 لسنة 434الحكومي عدد 

 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2305وعلى األمر عدد 

 بالسلك المشترك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص2001

  للصحافيين العاملين باإلدارات العمومية،

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

 لسنة 2338د الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عد

  ،2003 نوفمبر 11 المؤرخ في 2003

 2 في مؤرخال 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي وعلى األمر

  وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر

 2018 ماي 21وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق 

  ،الوطني

  أي المحكمة اإلدارية،وعلى ر

 . مداولة مجلس الوزراءوبعد

   :نصهتي  اآلاألمر الحكومييصدر 

  الباب األول

 أحكام عامة

 مركز التوثيق الوطني مؤسسة عمومية ذات  ـ األولالفصل 
ية واالستقالل المالي وتلحق ونعصبغة إدارية تتمتع بالشخصية الم

 . شراف رئاسة الحكومةوتخضع إل ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة

يشار إليها في الفصول الالحقة من هذا األمر الحكومي بعبارة 
  ."المؤسسة"

 المؤسسة بجمع وانتقاء واستغالل كل تعهد ت ـ2الفصل  
وأفالم توثيقية صور والوثائق من جرائد ومجالت ونشريات 

ومراجع بمختلف محاملها والتي لها صلة بالحياة الوطنية 
واالقتصادية الدولية في المجاالت السياسية  وواإلقليمية

 إتاحتها واإلعالمية والرياضية وتتولىواالجتماعية والثقافية 
ت ومؤسسات عمومية آللمؤسسات المعنية من وزارات ومنش

موم وع  وباحثين وصحافيينومنظمات وجمعياتوجماعات محلية 
 .المستفيدين

 الذي "للتوثيقالمركز الوطني "وعلى هذا األساس فهو 
  :يضطلع بالمهام التالية

 ها بمختلف محاملواإلصداراتاقتناء وتجميع الوثائق  -
 .اتبواسطة الشراء والتبادل والهب

 إلىتجميع كل الوثائق التي تكتسي أهمية بالنسبة  -
بالتنسيق  خارجها المحفوظات الوطنية سواءا كانت داخل البالد أو

معالجتها  ويةدولوالمية واإلقلي المماثلة الوطنية تالمؤسسامع 
 . للمستفيدينوإتاحتها

 النشرياتكل على  اإلداري اإليداع عن طريق الحصول -
و الجماعات أو المؤسسات العمومية أ اتدارإلالصادرة عن ا

 .أخرى مؤسسة ةيأو أالمحلية 

 .الوطنيتنظيم المعارض والتظاهرات ذات الطابع  -

 . الراجعة له بالنظراإلشراف على المكاتب الجهوية للتوثيق -

المواصفات والمعايير الدولية في مجال ومواكبة التشريعات  -
 .مؤسسات المماثلةالالتوثيق والعمل على نشرها لدى 

والمهنيين العاملين  والطلبة الموثقين تكوين وتأطير - 
في والمؤسسات والجماعات المحلية  والمنشآت العمومية باإلدارات

 .مجال التوثيق

 عالقات تبادل وتعاون مع مختلف المؤسسات التوثيقية إقامة -
قليمية والدولية وكذلك الهيئات والجمعيات والمنظمات الوطنية واإل

 .ذات الصلة باالختصاص

  مختلفتنسيقوتطبيق السياسة الوطنية في مجال التوثيق  -
 الوحدات التوثيقية بمختلف ةساعدم وذات الصلةنشطة األ

 التقنيات الحديثة واستغالل استيعابلى الوزارات والمؤسسات ع
 .في مجال معالجة المعلومات
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 للحصول على الوثائق التي أولوية الشراءالتمتع بحق  -
  .هاتتعرض للبيع والتي تهم اختصاص

 بوسائله الخاصة أو بمتعاونين من خارج سواءالقيام  -
 .هات في مجاالت اختصاصالبحث والنشرالمؤسسة بأعمال 

  .عمل يدخل في نطاق مهامهويقوم بكل 

  الباب الثاني

 التنظيم اإلداري

  :تشتمل المؤسسة على ـ 3الفصل 

 ،اإلدارة العامة -
  ،المجلس اإلداري -
 ،المجلس العلمي -
 ،الكتابة العامة -
 إدارة التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات -
  .المكاتب الجهوية للتوثيق -

 القسم األول

 اإلدارة العامة

 تعيينه بأمر م يتولى تسيير المؤسسة مدير عام يت ـ4الفصل   
ام إدارة  ع والمنح المخولة لمديرباالمتيازاتحكومي ويتمتع 

  .مركزية

  :التالية يمارس المدير العام للمؤسسة المهام  ـ 5الفصل   

 خطة عمل المؤسسة وتحديد أهدافها وسياساتها إعداد -
  ها،تلف هياكلومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مخ

 اإلشراف على أعمال المجلس العلمي،  -

 اإلشراف على إعداد ميزانية المؤسسة والسهر على تنفيذها،  -

 الصفقات والعقود واالتفاقيات حسب الصيغ والشروط إبرام -
المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجارية بها العمل باسم 

  المؤسسة،

  المدنية واإلدارية، كل األعمالفيتمثيل المؤسسة  -

  اإلشراف المباشر على مصلحة الضبط واألرشيف اإلداري، -

 . بصرف ميزانية المؤسسةمروهو اآل -

وتلحق باإلدارة العامة مصلحة الضبط واألرشيف اإلداري 

ويتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته باقتراح من المدير 

يس مصلحة إدارة  المخولة لرئواالمتيازاتالعام ويتمتع بالمنح 

  .مركزية

صالحياته  بإمكان المدير العام تفويض جزء من  ـ6الفصل 

 عدة أعوان تابعين أو إلى إلى عون باستثناء المسائل التأديبية

ويساعده في ذلك  ،للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

  .الكاتب العام ومدير التوثيق والرقمنة والصيانة والتظاهرات

 نيالقسم الثا

   اإلداريالمجلس
يساعد المدير العام في تسيير المؤسسة مجلس   ـ7الفصل  

  :إداري يتولى رئاسته ويتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم

 ،ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو -

 ،االقتصاد والمالية ودعم االستثمار، عضو ممثل عن وزارة -

 ،ممثل عن وزارة المرأة واألسرة وكبار السن، عضو -

 ،مثل عن وزارة الشؤون الثقافية، عضوم -

 .ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو -

ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح 
من الوزير المعني وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 

  .واحدة على أقصى تقدير

 من ذوي ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص
الكفاءة لحضور اجتماع المجلس اإلداري إلبداء الرأي حول بعض 

  .المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس

تتمثل مشموالت المجلس اإلداري في إبداء الرأي  ـ 8الفصل 
 :خاصة حول

  ،مشروع ميزانية المركز -

 ، برامج عمل المركزإستراتيجية -

  ،الشراءات وتسويغ العقارات -

  ، السنوي للتكوين والتربصات وبرامج الرسكلةالمخطط -

  ،تقييم إنجازات المركز وأعمال المكاتب الجهوية التابعة له -

 ،برامج التعاون والشراكة مع المؤسسات المماثلة -

كل مسألة أخرى تتعلق بالتصرف وبتسيير المؤسسة يرى  -
  .المدير العام فائدة في عرضها على المجلس

مجلس اإلداري بدعوة من رئيسه وذلك يجتمع ال  ـ9الفصل 
على األقل مرة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر 
في المسائل الداخلة في نطاق مشموالته والمدرجة بجدول أعمال 
يقدم عشرة أيام على األقل قبل موعد انعقاد االجتماع إلى جميع 

  . أعضاء المجلس

بكل الوثائق المتعلقة ويجب أن يكون جدول األعمال مصحوبا 
  .بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع المجلس اإلداري

ولممارسة مهامهم يمكن ألعضاء المجلس اإلداري أن يطلبوا 
  .طالع على الوثائق الالزمةتمكينهم من اال

وال يمكن للمجلس اإلداري أن يجتمع بصفة قانونية إال 
  .بحضور أغلبية أعضائه

 يتم عقد جلسة ثانية في ذر بعد استدعاء أولوفي صورة التع
غضون الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد أعضاء 

  .الحاضرين
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ويبدي المجلس اإلداري رأيه بأغلبية أصوات األعضاء 
 .الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس المجلس

داد ويكلف رئيس المجلس إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإع
  .محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس

وتمضى هذه المحاضر من قبل رئيس المجلس وأحد أعضائه 
وتدون في سجل خاص ويتولى الرئيس إرسال نسخة من محضر 
جلسة كل اجتماع إلى وزارة اإلشراف وذلك في ظرف الخمسة 

  .قديرعشر يوما الموالية النعقاد االجتماع على أقصى ت

 لثلقسم الثاا

  المجلس العلمي

 المجلس العلمي هو هيكل استشاري يتولى  ـ10الفصل  
ي حول خطط وبرامج عمل المؤسسة في مختلف أبداء الرإ

  .المجاالت العلمية والتقنية

  :من يتركب المجلس العلمي  ـ11الفصل 

   رئيسا،:العامالمدير  -

 ،اهرات، عضوالتوثيق والرقمنة والصيانة والتظامدير  -

  ء، أعضاالفرعية،كواهي مديري اإلدارات  -

 ، االحكومة، عضوممثل عن رئاسة  -

  عضوا، ن وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،ممثل ع -

  ممثل عن األرشيف الوطني، عضوا، -

  للتوثيق، عضوا،عاليممثل عن المعهد ال -

  المدرسة الوطنية لإلدارة، عضوا،ممثل عن -

 ، عضوا،رممثل عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاص -

  ،ااألخبار، عضوممثل عن معهد الصحافة وعلوم  -

   عضوا،الوطنية،ممثل عن دار الكتب  -

  عضوا، إفريقيا لألنباء،ممثل عن وكالة تونس  -

، )بيت الحكمة(علوم واآلداب ممثل عن المجمع التونسي لل -
 .عضوا

 بقرار من ةالمذكورمثلين للمؤسسات  المتعيين األعضاء يتم
رئيس الحكومة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 . باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية

 دعوة كل ،ويمكن لرئيس المجلس العلمي، عالوة على ذلك
   .شخص يعتبر في حضوره فائدة ألعمال المجلس

 رئيسه مرة  يجتمع المجلس العلمي بدعوة من ـ12 الفصل 
 وتوجه ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على األقلكل ستة أشهر
 أيام على األقل قبل انعقاد المجلس مرفوقة ةالدعوات عشر

بجدول األعمال والوثائق ذات الصلة، وال تنعقد الجلسة إال 
   .بحضور ثلثي األعضاء دون اعتبار رئيس المجلس

 وفي ،ء الحاضرينوتتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات األعضا
، ويوجه نسخة من صورة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس

محاضر جلساته لرئاسة الحكومة لإلعالم في أجل أقصاه خمسة 
  . يوما من تاريخ انعقاد اجتماع المجلسعشر

 الكاتب العام للمؤسسة القيام بأعمال الكتابة القارة يتولى
أجل أقصاه عشرة للمجلس العلمي وإعداد محاضر جلساته في 

  .أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس

يتم إرسال نسخ من محاضر الجلسات ألعضاء المجلس 
 يوما من تاريخ داء الرأي في أجل أقصاه خمسة عشرلإلطالع وإب

  .انعقاد اجتماع المجلس

ال تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إال بعد إمضاءها 
  . اضرينمن قبل كل أعضاء المجلس الح

 رابعالقسم ال

 الكتابة العامة

 يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته بقرار  ـ13الفصل 
ع بالمنح تمن رئيس الحكومة وباقتراح من المدير العام ويتم

 . متيازات المخولة لمدير إدارة مركزيةواال

 يكلف الكاتب العام بالسهر على سير المصالح  ـ14الفصل 
ية والتنسيق بين مختلف هياكل المؤسسة ويتولى اإلدارية والمال
  :التاليةخاصة المهام 

  تنسيق أعمال مختلف مصالح المؤسسة، -

  ية،لالعمل على ترشيد التصرف في الموارد البشرية والما -

لتجهيزات  لنظم المعلومات وا األمثلاالستغاللتأمين وضمان  -
  ة المؤسسة،ملى ذتعهد بالبناءات الموضوعة عوالوصيانة المعدات 

 إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، -

 .اإلعداد المادي للمعارض والتظاهرات -

  :التالية ةالفرعية  على اإلدار الكتابة العامةوتشتمل

  .للشؤون اإلدارية والماليةاإلدارة الفرعية  -

للشؤون اإلدارية والمالية ف اإلدارة الفرعية ل تك ـ15الفصل 
  :التاليةبالمهام 

إعداد ومتابعة الملفات المتعلقة بالتصرف في الموارد  -
 البشرية والمالية للمؤسسة، 

ضبط برامج التكوين بالتنسيق مع المصالح المعنية وتنفيذها  -

  وتقييمها،

 إعداد ميزانية المؤسسة ومتابعة تنفيذها، -

 القيام بعمليات اإلذن بالدفع واقتناء المعدات والتجهيزات، -

  الدفوعات والمقابيض،يمتابعة التصرف في وكالتتأمين و -

 تأمين السالمة المعلوماتية للمؤسسة،  -
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 نظم المعلومات وإدارةاقتناء المعدات والبرمجيات اإلعالمية  -
 ومتابعة اتفاقيات الصيانة والعمل على تطويرها، 

 تأمين اإلعداد التقني لمشاريع الملتيميديا،  -

 ، ت اإلعالميةالبيانات والمنظوماحفظ  -

ة رجرد وتحيين المعدات والبرمجيات اإلعالمية بصفة مستم -
  ،ومتابعة اتفاقيات الصيانة المتعلقة بها

التعهد بصيانة البناءات وحسن التصرف في المعدات  -

   مركزيا وجهويا،والتجهيزات واألثاث والمواد التابعة للمؤسسة

  الخاصة بالمؤسسة،د وإعداد ومتابعة ملفات اإلقتناءات والتز -

 تنظيم الندوات والملتقيات، -

ويسيرها إطار بخطة كاهية مدير وتسند له المنح واالمتيازات 

  .المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

   :وتضم مصلحتين

 دارية والماليةشؤون اإلالمصلحة  -

 .مصلحة اإلعالمية -

 خامسالقسم ال

  اهراتإدارة التوثيق والرقمنة والصيانة والتظ
إدارة التوثيق والرقمنة والصيانة  تكلف  ـ16الفصل 
  :التالية بالمهام والتظاهرات

عن طريق الشراء وتنميته جمع وانتقاء الرصيد الوثائقي   -
 والتبادل والهبات واإليداع اإلداري، 

معالجة واستغالل وحفظ كل الوثائق بمختلف محاملها   -
 والدولية وإتاحتها واإلقليميةة والمتعلقة بكل مظاهر الحياة الوطني

 للعموم، 

 الوثائقية لألرصدةإعداد الفهارس واألدلة والمراجع   -
 ، روتحيينها باستمرا

متابعة سير عمل المكاتب الجهوية للتوثيق الراجعة بالنظر   -

 للمؤسسة، 

 ،  والتعريف بها ونشرهاالقيام بالبحوث والدراسات  -

 باإلداراتلطلبة والمهنيين العاملين تكوين وتأطير الموثقين وا  -

  ،والمنشآت العمومية في مجال التوثيق

المواصفات والمعايير الدولية في مجال ومواكبة التشريعات   -

 التوثيق والعمل على نشرها لدى مؤسسات التوثيق المماثلة، 

  رقمنة الرصيد الوثائقي،  -

  القيام بعمليات ترميم وتسفير الوثائق،  -

 يير فضاءات المطالعة وتأمين خدمات االستقبال والتوجيهتس  -

  ،بصفة مباشرة أو عن بعد

تنظيم التظاهرات والمعارض وتثمين الرصيد الوثائقي   -
  .للمؤسسة

ويسيرها إطار بخطة مدير وتسند له المنح واالمتيازات 
  . المخولة لمدير إدارة مركزية

  :التالية ةفرعيال اتداراإلوتشتمل على 

 ، والدراساتاإلدارة الفرعية للتوثيق -

  . وتنمية الرصيد الوثائقيواالتصالللحفظ اإلدارة الفرعية  -

 بالمهام  والدراسات تكلف اإلدارة الفرعية للتوثيق ـ17الفصل 
  :التالية

جمع وانتقاء ومعالجة الوثائق المتعلقة بكل مظاهر الحياة  -
 عموم،قليمية والدولية وإتاحتها للالوطنية واإل

 والمعلومات الحديثة االتصالالسهر على استخدام تقنيات  -
  والتعريف بها، استغاللهاصدارات وغيرها ولحفظ الوثائق واإل

 البوابة التوثيقية وتأمين خدمة البث اإلنتقائي  وتحيينإثراء -
 للمعلومات، 

 للحفاظ على المنشورات القيام بالبحوث والدراسات وإصدار -
 ، نية والتعريف بها ومزيد تطوير نشاط المؤسسةالذاكرة الوط

ويسيرها إطار بخطة كاهية مدير وتسند له المنح واالمتيازات 
  .المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

   :تينحلصموتضم 

 الوثائق، التكشيف واستغالل مصلحة -

  .روالنش والدراسات مصلحة البحوث -

 واالتصال وتنمية للحفظ تكلف اإلدارة الفرعية  ـ18الفصل 
  :التاليةبالمهام الرصيد الوثائقي 

 اتتنمية وإثراء الرصيد الوثائقي عن طريق االقتناء -
  ، اإلداري وإصدارات المؤسسةع والهبات واإليداواالشتراكات

 والمقاالت الصحفية والكتب معالجة وحفظ الدوريات -

التسجيالت الوثائق اإللكترونية وو  والصور الفوتوغرافيةوالمراجع

 الصوتية وأشرطة الفيديو وغيرها،

وتنفيذها ومتابعة وضع خطة لرقمنة الرصيد الوثائقي  -

 ،تحيينها

عمال أرصدة الوثائقية ومتابعة صيانة وترميم وتسفير األ -

 المخابر والورشات الخاصة بها، 

وفير الظروف المالئمة لحفظ الوثائق بالمؤسسة والقيام  ت-
حد اآلفات أية لتجنب إصابة الوثائق ببكل األعمال الوقائ

  البيولوجية،

توطيد عالقات التعاون مع مؤسسات مماثلة على الصعيد  -
  قليمي والدولي،الوطني واإل
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ويسيرها إطار بخطة كاهية مدير وتسند له منح وامتيازات 
  . كاهية مدير إدارة مركزية

  :مصالح 3 موتض

  ،والفهرسة وتنمية الرصيدمصلحة الحفظ  -

  وتسيير فضاءات المطالعة،مصلحة االتصال  -

 .مصلحة الرقمنة والترميم والتسفير -

 سادسالقسم ال

  المكاتب الجهوية للتوثيق
يحدث بمركز التوثيق الوطني مكاتب جهوية   ـ19الفصل 

للتوثيق يسيرها رؤساء مكاتب جهوية تحت اإلشراف المباشر 
  للمدير العام للمؤسسة،

ضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من تتم تسميتهم بمقت
مدير عام مركز التوثيق الوطني ويتمتعون بالمنح واالمتيازات 

  .المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية

  : تكّلف المكاتب الجهوية للتوثيق بالمهام التالية ـ20الفصل 

 تقديم خدمات توثيقية للعموم -

  ي والمحليتنفيذ سياسة المركز على المستوى الجهو -

  تنظيم المعارض والتظاهرات الجهوية -

  معالجة وتوثيق وحفظ كل التظاهرات الجهوية والمحلية -

تنمية وحفظ الرصيد الوثائقي الجهوي بهدف إثراء الذاكرة  -
  الجهوية والوطنية

توطيد عالقات التعاون مع المؤسسات المماثلة على  -
  .المستوى الجهوي

  : الجهوية للتوثيق بأربعة مكاتبحددت المكاتب  ـ21الفصل 

 المكتب الجهوي للتوثيق بالكاف -

 المكتب الجهوي للتوثيق بقفصة  -

 المكتب الجهوي للتوثيق بتطاوين -

  .المكتب الجهوي للتوثيق بالمنستير -

يضم كل مكتب جهوي للتوثيق مصلحة التوثيق الجهوي 
المتيازات يشرف عليها إطار بخطة رئيس مصلحة ويتمّتع بالمنح وا

 .المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

 سابعالقسم ال

  أحكام مالية

 تنقسم موارد المؤسسة إلى مقابيض عادية  ـ22الفصل  
  .ومقابيض غير عادية

  :منتتكون المقابيض العادية 

عتمادات المخصصة للمصاريف العادية التي تمنحها  اإل-
  ألخرى،الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات ا

   العائدات األخرى السنوية والقارة،-

   عائدات كراء فضاء قاعة األخبار بالعاصمة،-

 الهبات التي تمنح لصالح المؤسسة لمواجهة المصاريف -
  العادية،

الموارد األخرى العرضية المتأتية من بيع النشريات أو من  -
 . التكوين أو من الخدمات المسداة

  :منعادية تتكون المقابيض غير ال

مادات المخصصة للمصاريف غير العادية التي تمنحها عتاإل -
  الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات األخرى،

الهبات التي تمنح لصالح المؤسسة لمواجهة المصاريف غير  -

  العادية،

 التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات  االعتمادات-
أو الخواص من أجل المساهمة العمومية أو المؤسسات األخرى 
  .في تمويل النشاط العام للمؤسسة

 تنقسم مصاريف المؤسسة إلى مصاريف عادية  ـ23الفصل 
 ومصاريف غير عادية، 

مصاريف السنوية والقارة على التشتمل المصاريف العادية   -
  .والمتعلقة بالتسيير والتصرف اإلداري للمؤسسة

  المصاريف الخاصة مل المصاريف غير العادية ت تش -
أو االستثنائية أو أي مصاريف محتسبة على المقابيض غير العادية 

 . المذكورة بالفصل السابق

يتم تعيين عون محاسب لدى مركز التوثيق   ـ24الفصل 
الوطني وهو مكّلف بعمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا ألحكام 

   .مجلة المحاسبة العمومية

تلكات مركز التوثيق الوطني إلى ترجع كل مم ـ 25الفصل 
  .الدولة في صورة حله

 ثامنالقسم ال

  أحكام نهائية
 ألغيت جميع األحكام السابقة وخاصة أحكام األمر  ـ26الفصل 

   .1982 سبتمبر 18 المؤرخ في 1982 لسنة 1284عدد 

 مكلف االقتصاد والمالية ودعم االستثمار وزير  ـ27الفصل 
 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية بتنفيذ هذا األمر الحكومي

   .التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

 االقتصاد والمالية ودعم وزير
  االستثمار

              علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي
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 جوان 23  مؤرخ في2021لسنة  464 عدد أمـر حكومي
بمؤسسة اإلذاعة تعلق بإحداث محّطة إذاعية فرعية  ي2021

  .التونسية

  إن رئيس الحكومة، 

  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلــى القانون عدد 

 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

عات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة التي تمتلك الدولة أو الجما

وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها 

 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 

  المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية، 

 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 

لمؤسسات العمومية،  المتعلق بالمساهمات والمنشآت وا1989

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد 

  ،  2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36

 جوان 4 المؤرخ في 2007 لسنة 33وعلى القانون عدد 

   المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،2007

 نوفمبر 2 المؤرخ في 2011 لسنة 116وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة 2011

  عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري،

 أوت 23 المؤرخ في 1999 لسنة 1788وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص بأعوان 1999

مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية وعلى جميع النصوص التي 

 2016 لسنة 269نّقحته وتممته وآخرها األمر الحكومي عدد 

  ، 2016 فيفري 26المؤرخ في 

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2197وعلى األمر عدد 

 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية 2002

وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تمثيل 

يئات تصرفها وتحديد االلتزامات المساهمين العموميين في ه

الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي 

  ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 510عدد 

 جويلية 23 المؤرخ في 2007 لسنة 1867وعلى األمر عدد 

 المتعلق بإحداث اإلذاعة التونسية وضبط تنظيمها اإلداري 2007

   منه،2رها وخاصة الفصل والمالي وطرق تسيي

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

وعلى اإلجازة الممنوحة من قبل الهيئة العليا المستقلة 

  ،2015 أكتوبر 20لالتصال السمعي والبصري بتاريخ 

   االستثمار،وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية ودعم

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

ُتحدث بمؤسسة اإلذاعة التونسية محّطة إذاعية  ـ فصل األولال

  ".إذاعة بانوراما"فرعية مركزية وعامة، تسمى 

ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي  ـ 2الفصل 

  .هورية التونسيةللجم

  .2021 جوان 23تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  

 4اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 جوان 16 مؤرخ في 2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن 

هج ، قاطن تقاطع ن1959 أكتوبر 3محمد السليتي، مولود في 

بلجيكي الجنسية، /جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي

  .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

  

 5اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 جوان 16 مؤرخ في 2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن 

 مكرر 17، قاطن عدد 1983ارس  م4زهير البديري، مولود في 

نهج جاكرتا باردو، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة 

  .للتجديد

  

 6اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد من  قراربمقتضى 
  .2021 جوان 16 مؤرخ في 2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو حسن بن 

، ابن 1980 ديسمبر 9ولود في الطاهر بن عثمان الرياحي، م

سالمة الهمامي، قاطن شارع البيئة قبالط باجة، تونسي الجنسية، 

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد٭٭٭٭٭157ب ت و عدد 
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 يتعلق 2021 ماي 24مؤرخ في  الداخليةقرار من وزير 

  .بتفويض حق اإلمضاء
  إن وزير الداخلية،

  تور،بعد االطالع على الدس

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

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 المؤرخ في أول أفريل 1991 لسنة 543وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع 1991

 525 الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر
  ،2019 جوان 17 المؤرخ في 2019لسنة 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 6 المؤرخ في 2021 لسنة 1وعلى األمر الحكومي عدد 

   المتعلق بإقالة وزير الداخلية من مهامه،2021جانفي 

 6 المؤرخ في 2021 لسنة 2 الحكومي عدد وعلى األمر

 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة 2021جانفي 

  الداخلية،

 16 المؤرخ في 2021 لسنة 236وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد الحبيب رديفي، مراقب عام 2021أفريل 

 الداخلية للمصالح العمومية، بمهام متفقد مركزي لمصالح وزارة
  .2021 مارس 16ابتداء من 

  :قرر ما يلي

 من الفقرة 2الفصل األول ـ تطبيقا ألحكام الفقرة الفرعية 

 384األولى من الفصل األول من األمر المشار إليه أعاله عدد 

 يسند تفويض إلى 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975لسنة 

مكلف السيد الحبيب رديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، ال

بمهام المتفقد المركزي لمصالح وزارة الداخلية ليمضي بالنيابة 

عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشموالت 

التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات 

  .الصبغة الترتيبية

 ـ يرخص للسيد الحبيب رديفي في تفويض حق 2الفصل 

الخاضعين لنفوذه وذلك " ب"و" أ"موظفين من صنفي إمضائه لل

 من األمر المشار إليه أعاله 2طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 

  .1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384عدد 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 

  .2021 مارس 16التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 

  .2021ي  ما24تونس في 
  

  

  

 

المكلف بإدارة شؤون وزارة 
  الداخلية

  رئيس الحكومة

 هشام مشيشي

  

 

 

  

  جوان23 مؤرخ في 2021لسنة  465عدد  أمر حكومي
 لسنة 308 يتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد 2021
 المتعلق بضبط مقاييس 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020

عريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم ت
 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من 2020
   ."19-كوفيد"حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  إن رئيس الحكومة،

  مار،باقتراح من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستث

  بعد االطالع على الدستور،

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار 2020

مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  ،"19- كوفيد"

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46وعلى القانون عدد 

 32 وخاصة الفصلين 2021المالية لسنة  المتعلق بقانون 2020

   منه،33و

 المؤرخ في 2020 لسنة 2وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص 2020 أفريل 14

  تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
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 المؤرخ في 2020 لسنة 6وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 
بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف  المتعلق 2020 أفريل 16

  ،"19-كوفيد"من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 المؤرخ 2020 لسنة 22وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة 2020 ماي 22في 

  ،"19-كوفيد"المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا 

 المؤرخ 2020 لسنة 30مة عدد وعلى مرسوم رئيس الحكو
 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن 2020 جوان 10في 

الوطني ومساندة األشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار 
  ،"19-كوفيد"فيروس كورونا 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020سبتمبر 

 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308على األمر الحكومي عدد و
 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط 2020

 المؤرخ 2020 لسنة 6انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف 2020 أفريل 16في 

  ،"19- كوفيد"ونا من حدة تداعيات انتشار فيروس كور

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 من 5 و4 تلغى أحكام الفصل األول والفصلين  ـالفصل األول
 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308األمر الحكومي عدد 

  : المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية

ر الحكومي إلى ضبط يهدف هذا األم): جديد(الفصل األول 
مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس 

وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس " 19 –كوفيد "كورونا 
 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6الحكومة عدد 

 منه وبأحكام القانون 12 و11المشار إليه أعاله وخاصة الفصلين 
 المشار 2020 ديسمبر 23ي  المؤرخ ف2020 لسنة 46عدد 

  . منه33 و32إليه أعاله وخاصة الفصلين 

يتعين على المؤسسات المعنية تقديم ): جديد (4الفصل 
 12 و11 باإلجراءات المنصوص عليها بالفصلين االنتفاعمطالب 

 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6من مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 من 33لفصل  وباإلجراءات المنصوص عليها با2020أفريل 

 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46القانون عدد 
  .المشار إليهما أعاله، عبر المنصة اإللكترونية المحدثة للغرض

حاطة ودعم المؤسسات إلتتولى لجنة ا): جديد (5الفصل 
" 19-كوفيد"المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا 

المالية النظر في  ب المكلفوزيرالالمحدثة بمقتضى قرار من 
جراءات إلالمطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة با

 من مرسوم رئيس الحكومة 12 و11المنصوص عليها بالفصلين 
 وباإلجراءات 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد 

 2020 لسنة 46 من القانون عدد 33المنصوص عليها بالفصل 
  . المشار إليهما أعاله2020 ديسمبر 23المؤرخ في 

 من 2الواردة بالفصل " الفقرة الرابعة" تلغى عبارة  ـ2الفصل 
 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308األمر الحكومي عدد 

  ". الفقرة الثالثة" المشار إليه أعاله وتعوض بعبارة 

الواردة بطالع " المشار إليه أعاله" تلغى عبارة  ـ3الفصل 
 المؤرخ في 2020 لسنة 308مر الحكومي عدد  من األ3الفصل 

وبأحكام القانون " المشار إليه أعاله وتعوض بعبارة 2020 ماي 8
 المشار 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46عدد 

  ".إليهما أعاله

 لسنة 46وبأحكام القانون عدد " تضاف عبارة  ـ4الفصل 
 المالية  المتعلق بقانون2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020
 2020 لسنة 308إلى عنوان األمر الحكومي عدد " 2021لسنة 

  : المشار إليه أعاله ليصبح كما يلي2020 ماي 8المؤرخ في 

  جوان23 مؤرخ في 2021 لسنة 465أمر حكومي عدد 
 لسنة 308 يتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد 2021
يس  المتعلق بضبط مقاي2020 ماي 8 المؤرخ في 2020

تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم 
 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من 2020
وبأحكام " 19-كوفيد "حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46القانون عدد 
  .2021لمتعلق بقانون المالية لسنة ا

 من األمر 3 يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل  ـ5الفصل 
 2020 ماي 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308الحكومي عدد 

  :المشار إليه أعاله ما يلي

 11ولغاية االنتفاع باإلجراءات المنصوص عليها بالفصلين 
مؤرخ في  ال2020 لسنة 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 12و

 المشار إليه أعاله وباإلجراءات المنصوص عليها 2020 أفريل 16
 2020 لسنة 46 من القانون عدد 32 من الفصل 5 و4بالفقرتين 

 المشار إليه أعاله، ال يطبق 2020 ديسمبر 23المؤرخ في 
الشرط الوارد بهذه المّطة على المؤسسات والمهنيين والناشطين 

ات التقليدية وشركات التصرف في قطاعي السياحة والصناع
  .السياحي

 وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مكلف  ـ6الفصل 
بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

  .التونسية

  .2021 جوان 23 تونس في
  

  اإلمضاء المجاور

 االقتصاد والمالية ودعم وزير
  االستثمار

              علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي
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 جوان 23 في مؤرخ 2021لسنة  466 دد عحكومي أمر
 4 المؤرخ في 2012 لسنة 5 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2021

شروط االنتفاع باالمتيازات   المتعلق بضبط2012جانفي 
الجبائية عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة 

  .ات المعدة للنقل الريفيأو السيار" لواج" أو" تاكسي"

  ،إن رئيس الحكومة

  ،قتصاد والمالية ودعم االستثمارباقتراح من وزير اال

  ،بعد االطالع على الدستور 

وعلى مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى 
 كما تم 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61القانون عدد 

 46 وخاصة القانون عـــدد تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة
 المتعلق بقانون 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020لسنـــة 

  ،2021المالية لسنة 

 جوان 2المؤرخ في  1988 لسنة 62وعلى القانون عــــدد 
1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على االستهالك كــما تم 

 لسنـــة 46تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020
  ،2021لسنة 

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريـد 
 30 الـمؤرخ فـي 1989 لـسنة 113الصادرة بموجب القانون عـدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامهــا بالنـصوص الالحقة 1989ديسمبر
 ديسمبر 23 المؤرخ فــي 2020 لسنة 46 عـدد وخاصة القانـون

  ،2021 المتعّلق بقانون المالية لسـنة 2020

أفريل   19 المؤرخ في 2004 لسنة 33 وعلى القانون عدد
وإتمامه  كما تم تنقيحه  المتعلق بتنظيم النقل البري2004

المؤرخ   2006لسنة  55 عدد  القانون بالنصوص الالحقة وخاصة
  ،2006جويلية   28 في

 ديسمبر 31 المؤرخ في 2011 لسنة 7وعلى القانون عدد 
 وخاصة الفصول من 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011

  ، منه25 إلى 19

 جوان 11 المؤرخ في 2019 لسنة 51وعلى القانون عدد 
 وخاصة بإحداث صنف نقل العملة الفالحيين المتعلق 2019
  ، منه3الفصل 

 سبتمبر 3 المؤرخ في 2007ة لسن  2202األمر عدد  وعلى
 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص 2007

على الطرقات كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر 
  ،2016 جوان 24 المؤرخ في 2016 لسنة 828الحكومي عدد 

 2012 جانفي 4 المؤرخ في 2012 لسنة 5وعلى األمر عدد 
تفاع باالمتيازات الجبائية عند اقتناء شروط االن المتعلق بضبط

  " لواج"أو " تاكسي"السيارات المستعملة كسيارات أجرة 
  ،أو السيارات المعدة للنقل الريفي

 15المؤرخ في  2020 لسنة 310عدد  وعلى األمر الحكومي

المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط اإلجراءات  2020 ماي

 وسائل االتصال الحديثة اإلدارية وتقليص اآلجال واستعمال

واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامالت الهياكل العمومية مع 

  ،لمستثمرين والمؤسسات االقتصاديةا

 31 المؤرخ في 2020 لسنة 724وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة 2020أوت 

  ،حيين وشروط االنتفاع بهذه الخدمةالفال

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84ألمر الرئاسي عدد وعلى ا

   ،ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعل2020سبتمبر 

 21 المؤرخ في 2020 لسنة 789وعلى األمر الحكومي عدد 

قتصاد والمالية ودعم  المتعلق بإحداث وزارة اال2020أكتوبر 

  ،االستثمار

 6 المؤرخ في 2021 لسنة 2وعلى األمر الحكومي عدد 

ومة إدارة شؤون وزارة  المتعلق بتولي رئيس الحك2021جانفي 

  ،الداخلية

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 لسنة 5 تلغى أحكام الفصل األول من األمر عدد  ـالفصل األول

 المشار إليه أعاله وتعوض 2012 جانفي 4 المؤرخ في 2012

  :كما يلي

تمنح االمتيازات الجبائية المنصوص ): جديد(الفصل األول 

 2011 لسنة 7 من القانون عدد 21 و20 و19عليها بالفصول 

 المشار إليه أعاله، للشخص 2011 ديسمبر 31المؤرخ في 

الطبيعي أو المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل 

شريع ريفي أو نقل العملة الفالحيين تكون سارية المفعول طبقا للت

والتراتيب الجاري بها العمل أو متحصل على موافقة مبدئية سارية 

  .المفعول للحصول على هذه الرخصة

التاكسي أو اللواج أو النقل " تعوض عبارة  ـ2الفصل 

 2012 لسنة 5أينما وردت ببقية فصول األمر عدد " الريفي

التاكسي " المشار إليه أعاله بعبارة 2012 جانفي 4المؤرخ في 

   اللواج أو

  .وذلك حسب السياق" أو النقل الريفي أو نقل العملة الفالحيين

 وبالفقرة 5الواردة بالفصل " للنقل الريفي"تعوض عبارة 

 4 المؤرخ في 2012 لسنة 5 من األمر عدد 6األولى من الفصل 

للنقل الريفي أو لنقل " المشار إليه أعاله  بعبارة 2012جانفي 

  ".العملة الفالحيين
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والمالية ودعم االستثمار ووزير   وزير االقتصاد ـ3ل الفص
التجارة وتنمية  ك ووزيرووزير النقل واللوجستي الداخلية

كّل فيما يخصه، بتـنفـيذ هـذا األمر الحكومي  ، مكّلفونالصادرات
  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونـسية

  .2021 جوان 23تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

 االقتصاد والمالية ودعم روزي
  االستثمار

   علي الكعلي
المكلف بإدارة شؤون وزارة 

  الداخلية

  رئيس الحكومة

  هشام مشيشي
   واللوجستيكوزير النقل

   معز شقشوق
  التجارة وتنمية الصادراتوزير 

                         محمد بوسعيد

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  467كومي عدد بمقتضى أمر ح
  .2021جوان 

يسمى السيد محمد الفاضل حسيون، مدير عام التعاون 
اإلفريقي واآلسيوي واألمريكي والدراسات االستشرافية، مكلفا 
بمأمورية بديوان وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار ابتداء 

  .2021 أفريل 29من 

  

 

  

  

 2021 جوان 8 مؤرخ في 2021 لسنة 468أمر حكومي عدد 
يتعلق بتغيير صبغة قطعة أرض كائنة ببلدية القيروان من 
والية القيروان من منطقة خضراء مهيأة إلى منطقة تجهيزات 

  .عمومية
  إن رئيس الحكومة،

  ،التجهيز واإلسكان والبنية التحتيةوزير باقتراح من 

  لى الدستور،بعد االطالع ع

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 
، كما هي منقحة 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 112

  2009 لسنة 29ومتممة بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
   منها،20وخاصة الفصل  2009 جوان 9المؤرخ في 

 فيفري 15ي  المؤرخ ف1974 لسنة 93وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز كما هو متمم 1974

  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان كما هو منقح ومتمم 1988

  ،2008 جانفي 16ي  المؤرخ ف2008 لسنة 121باألمر عدد 

 سبتمبر 20 المؤرخ في 2010 لسنة 2407وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية 2010

  لبلدية القيروان،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 المؤرخ في 2020 لسنة 1027ي عدد وعلى األمر الحكوم
 المتعلق بتكليف وزير التجهيز واإلسكان 2020 ديسمبر 21

  ، بالنيابةوالبنية التحتية بالقيام بمهام وزير الشؤون المحلية والبيئة

 14وعلى مداولة المجلس البلدي بالقيروان المنعقد بتاريخ 
  ،2018سبتمبر 

  وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

مسجلة، الالفصل األول ـ تم تغيير صبغة قطعة األرض، غير 
 ² م11000الكائنة ببلدية القيروان من والية القيروان الماسحة 

للعقار الدولي الخاص المسمى زاوية سيدي عرفة التابعة 
لخصوصية والمختلفة  على مثال األشغال اأخضروالمحاطة بخط 

 المعد من قبل ديوان قيس األراضي والمسح 92351عدد 
العقاري الملحق بهذا األمر الحكومي، من منطقة خضراء مهيأة 

)Uva ( إلى منطقة تجهيزات عمومية)EP.(  

 ـ تنطبق التراتيب العمرانية الخاصة بمناطق 2الفصل 
لعمرانية كما ضبطها مثال التهيئة ا) EP(العمومية التجهيزات 

 2010 لسنة 2407لبلدية القيروان المصادق عليه باألمر عدد 
 والخاصة على قطعة األرض 2010 سبتمبر 20المؤرخ في 

  .موضوع تغيير الصبغة

 ـ يجب أن يأخذ مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان 3الفصل 
  .عند مراجعته بعين االعتبار المقتضيات الواردة بهذا األمر الحكومي

 ـ وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية ووزير 4الفصل 
 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر ،الشؤون المحلية والبيئة مكلفان

  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  والبنية التحتيةوزير التجهيز واإلسكان 
    كمال الدوخ
   بالنيابةوالبيئةوزير الشؤون المحلية 

               كمال الدوخ

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي
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 8وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية مؤرخ في من قرار 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2021جوان 
ة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العموميرتبة 

 بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة 2021بعنوان سنة 
  .التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

  ،التجهيز واإلسكان والبنية التحتيةإن وزير 

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ن الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوا1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 224وعلى األمر عدد 
يات  المتعلق بتنظيم وضبط مشموالت مركز تجارب وتقن1991
  ،البناء

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  أو تممته،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  يس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئ2020سبتمبر 

 2012 أكتوبر 30المؤرخ في وزير التجهيز وعلى قرار 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية كما تم رتبة 
  .2015 ديسمبر 11القرار المؤرخ في تنقيحه ب

  : ما يلي قرر

 30بمركز تجارب وتقنيات البناء يوم تفتح  ـ ولالفصل األ
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2021جويلية 

إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية 
  .2021بعنوان سنة 

) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل 
  .واحدة

 جوان 30ة تسجيل المترشحين يوم  ـ تختم قائم3الفصل 
  . بمقر مركز تجارب وتقنيات البناء2021

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

والبنية وزير التجهيز واإلسكان 
  التحتية

                 كمال الدوخ

 

  

 ماي 18مؤرخ في الصناعة والطاقة والمناجم قرار من وزير 
  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2021
  ، بالنيابةن وزير الصناعة والطاقة والمناجمإ

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ألساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام ا1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه 1995

 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3215وإتمامه باألمر عدد 
2010،  

 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 134وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه 2000

 المؤرخ 2010 لسنة 617وآخرها األمر عدد بالنصوص الالحقة 
  ،2010 أفريل 5في 

 23 المؤرخ في 2020 لسنة 486وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد كمال الهنداوي بمهام مدير 2020جويلية 

عام مكتب التأهيل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى 
  والمتوسطة،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 125الحكومي عدد وعلى األمر 
ات  المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادر2021فيفري 

  .بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

  :قرر ما يلي

 من الفقرة 2قا ألحكام الفقرة الفرعية يطبتالفصل األول ـ 
 384األولى من الفصل األول من األمر المشار إليه أعاله عدد 

إلى  يسند تفويض 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975لسنة 
ام، مدير عام مكتب التأهيل، السيد كمال الهنداوي، مهندس ع

  نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجمليمضي، )قسم الصناعة(
 أنظاره باستثناء  كل الوثائق الداخلة في نطاق مشموالتبالنيابة

  .2021 ماي 3القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 
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 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .لتونسيةا

  .2021 ماي 18تونس في 
  

 

والطاقة والمناجم وزير الصناعة 
  بالنيابة

            محمد بوسعيد

  

 ماي 25من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في  قرار
 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع إلنتاج الكهرباء من 2021

لشبكة الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي مرتبطة با
  .الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط

  ،ن وزير الصناعة والطاقة والمناجمإ

  بعد االطالع على الدستور،

 ماي 11 المؤرخ في 2015 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم 2015

 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
 7 المتعلق بتحسين مناخ االستثمار وخاصة الفصل 2019ماي 
  منه،

 جانفي 14 المؤرخ في 1964 لسنة 9وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد 1964

  كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،

 المؤرخ في 2016 لسنة 1123 عدد  الحكوميوعلى األمر
 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع 2016 أوت 24

إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه 
 فيفري 25 المؤرخ في 2020 لسنة 105 عدد  الحكوميباألمر

   وخاصة الفصل األول منه،2020

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  مية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتس2020سبتمبر 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15مؤرخ في ال 2021 لسنة 125وعلى األمــر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات 2021فيفري 

  ، والمناجم بالنيابةصناعة والطاقةبممارسة مهام وزير ال

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ 
 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة 2016 ديسمبر 6في 

الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم 
  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،

ات المتجددة المؤرخ وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاق
 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي 2017 فيفري 9في 

لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك 
الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط 

  وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

رة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ وعلى قرار وزي
 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2017 فيفري 9في 

الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية 
المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية 

  للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،

 جتماع اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء منوعلى محضر ِا
  .2021 أفريل 28الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 

  :قرر ما يلي

 تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء ـالفصل األول 
من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض االستهالك الذاتي المرتبطة 

  : الجهد المتوسط التاليةبالشبكة الوطنية للكهرباء في

  

 الوالية المنتفع عدد
 عداد مرجع

 الكهرباء
 اإلنتاج وحدة قدرة

 )كيلواط(

 1000 896140 قابس الصحراء فرحة شركة 1

 80,08 861262 صفاقس تكنيك بيولوجيكل بيوسفار شركة 2

 22,47 044060 تونس اخوان بوزقندة شركة 3

 99,51 834670 اقسصف سوبال الليتون مواد انتاج شركة 4

 43,2 282579 منوبة والبناء للهندسة تونيبار شركة 5

 205,2 130340 بن عروس هنكل شركة 6

 21,6 133520 عروس بن سوتيام شركة 7
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 الوالية المنتفع عدد
 عداد مرجع

 الكهرباء
 اإلنتاج وحدة قدرة

 )كيلواط(

 81 771190 قفصة العيثة الفالحية الشركة 8

 81 771160 قفصة العيثة الفالحية الشركة 9

 109,08 771140 قفصة العيثة الفالحية الشركة 10

 50,76 770700 قفصة العيثة الفالحية الشركة 11

 73,87 362008 نابل الستار عبد بنصالحة 12

  

 حدد السقف األعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة ـ 2الفصل 

   %.30من الطاقات المتجددة بـ 

وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة 

بفوترة كمية الفوائض الزائدة خالل السنة التونسية للكهرباء والغاز 

 1123 من األمر الحكومي عدد 13الموالية طبقا ألحكام الفصل 

المتعلق بضبط شروط  2016 أوت 24المؤرخ في  2016لسنة 

وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات 

  لسنة105 عدد  الحكوميالمتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر

  .2020 فيفري 25 المؤرخ في 2020

 ال تعفي هذه الموافقة من الحصول على ـ 3الفصل 

التراخيص اإلدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع 

 من 46 العمل وذلك طبقا ألحكام الفصل اوالتراتيب الجاري به

 أوت 24المؤرخ في  2016 لسنة 1123األمر الحكومي عدد 

 وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج المتعلق بضبط شروط 2016

وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه 

 فيفري 25 المؤرخ في 2020 لسنة 105 عدد  الحكوميباألمر

2020.  

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 4الفصل 

  .التونسية

  .2021 ماي 25في  تونس
  

  

 

 موالطاقة والمناجوزير الصناعة 
  بالنيابة

        محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ماي 24

تكلف السيدة هاجر الحسني حرم الطرهوني، متفقد عام 
للشؤون االقتصادية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف 
ة حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدول

  .بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم

  
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في بمقتضى 

  .2021 ماي 24
يكلف السيد رياض بالرجب، مهندس رئيس، بمهام مدير 

 1السالمة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 
  .2021جوان 

  

لمناجم مؤرخ في قرار من وزير الصناعة والطاقة وابمقتضى 
  .2021  جوان25

يكلف السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، بوظائف 
متفقد رئيس بالتفقدية العامة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم 

  .2021 ماي 31وذلك ابتداء من ) قسم الصناعة(

  .يتمتع المعني باألمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية

  

 الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى 
  .2021 ماي 19

يسمى السيد عادل محجوبي متصرفا ممثال لوزارة الصناعة 
والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين 

  .الحلفاء والورق عوضا عن السيدة رجاء القديدي

  

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ماي 25

يسمى السيد هشام عنان متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة 
  .الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد عمار
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 ووزير وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار من قــرار
 جوان 8 ؤرخ فـيم والموارد المائية والصيد البحري الفالحة
نوفمبــر  4 القرار المؤرخ في وإتمام بتنقيح يتعلق 2021
المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من  1998

   .طرف مراكب الصيد البحري

 إن وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار ووزير الفالحة

  ،والموارد المائية والصيد البحري

  تور،بعد االطالع على الدس

 أفريل 24 المؤرخ في 1962 لسنة 13وعلى القانون عدد 
 مجلة التجارة البحرية وعلى جميع بإدراج المتعلق 1962

 لسنة 3النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1967 لسنة 52وعلى القانون عدد 
 مجلة الشغل البحري وعلى جميع بإصدار المتعلق 1967

 لسنة 59النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،1995 جويلية 3 المؤرخ في 1995

 مارس 31 المؤرخ في 1975 لسنة 17وعلى القانون عدد 
   مجلة الصياد البحري،بإصدار المتعلق 1975

 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 13وعلى القانون عدد 
لمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص  ا1994

 2018 لسنة 30التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 ديسمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88وعلى القانون عدد 
 65 وخاصة الفصل 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997

  منه،

 سبتمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 862وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائس سفينة 1974

ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن 
  الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيـــــفري 13 المؤرخ في 2001 لسنـة 420 األمر عدد وعلى
 المتعلـق بتنظيــم وزارة الفالحـة وعلى جميع النصوص التي 2001

 2018 لسنة 503 عدد  الحكومينقحته أو تممته وآخرها األمر
  ،2018 ماي 31المؤرخ فـــي 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعل2020سبتمبر 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 126وعلى األمر الحكومي عدد 
 االتصال المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات 2021فيفري 

المائية والصيد البحري بممارسة مهام وزير الفالحة والموارد 
  بالنيابة،

 المتعلق 1991 فيفري 20وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
بتحديد شكل وأنموذج ومدة صالحية الدفتر المهني لرجال البحر 

  ومضمون وصورة التصريح بالهوية لرجال البحر،

 نوفمبر 4وعلى قرار وزيري المالية والفالحة المؤرخ في 
لغ المنحة على الغازوال المستهلك من  المتعلق بضبط مب1998

  طرف مراكب الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2016 أكتوبر 31أو تممتـــه و آخرها القرار المؤرخ في 

وعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 المتعلق بضبط نوع التجهيزات 2015 جـــوان 26المؤرخ فـــي 

مكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع التي ت

وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب 

  .تجهيزها بها

  :يليقــــرر ا مــا 

 ُتلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل األول ـالفصل األول 

 المشار إليه 1998 نوفمبر 4 من القرار المؤرخ في 3والفصل 

  : تعوض باألحكام التاليةأعاله و

يضبط بخمسين بالمائة ) :  فقرة أولى جديدة( الفصل األول 

مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من %) 50(

قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة 

من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج 

 في واليات جندوبة وباجة ارتفاقهاليبية والتي توجد موانئ ق

  .وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس و نابل

  ) :  جديد (3الفصل 

مبلغ المنحة عن اللتر %) 40(يضبط بأربعين بالمائة  -

 الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجر

الصيد العاملة المرّخص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب 

خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل األول من هذا 

  .القرار

بالنسبة لوحدات %) 5(وُترفع هذه المنحة بخمسة بالمائة  -

 15الصيد المشار إليها  بالمطة األولى أعاله التي يفوق طولها 

مترا والمجهزة بالتجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات 

 المتعلقة بمواقع وجودها بحرا والتي تكون في وضعية الحينية

  .استعمال طبقا للتشريع الجاري به العمل
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 1998 نوفمبر 4ضاف إلى القرار المؤرخ في ـ ي 2الفصل 
  :فيما يلي نصه) مكرر (3المشار إليه أعاله الفصل 

للتمتع بالمنح المشار إليها بالفصل األول  ) : مكرر (3 الفصل
  :ن توفر الشروط التالية أعاله يتعي

  االستظهار باإلجازة النظامية، -

   برخصة صيد سارية المفعول،االستظهار -

  ،)عند االقتضاء( بدفتر الطاقم االستظهار -

االستظهار بالمؤهل المهني أو االستثناء الخاص بالربان  -
  ،)عند االقتضاء(

جيل االستظهار بالدفتر المهني لرجال البحر أو ببطاقة التس -
  الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري الخاصة بالربان،

  االستظهار ببطاقة المخالفات الخاصة بالربان، -

عدم وجود الربان أو أحد أفراد الطاقم تحت طائلة عقوبة  -
  الحرمان من التزود بالوقود المدعوم،

 وجوبا بأصل بطاقة االستظهارالحضور الشخصي للربان مع  -
  نية،تعريفه الوط

  كما يتعين تسجيل المخالفات بالدفتر المهني لرجال البحر 
أو ببطاقة التسجيل الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري إلى 

  .واإلنزالجانب توثيقها بدفتر الطاقم عند القيام بعمليات اإلبحار 

ويبقى تحديد الكميات وتواتر عمليات التزود بالوقود المدعوم 
  .ار السلطة المختصةحالة بحالة من أنظ

ينشر هذا القرار  بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  3الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

 وزير الفالحة والموارد المائية
             والصيد البحري بالنيابة

                     الفاضل كريممحمد 
صاد والمالية ودعم  االقتوزير

  االستثمار
   علي الكعلي

  

  

ـن وزيــر الفالحــة والموارد المائية والصيد البحري  مقــرار
يتعّلق بضبط قائمة األصناف  2021 جوان 8 مؤرخ في

 النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة
2020.  

  ،ي والموارد المائية والصيد البحرإن وزير الفالحـــة

  بعد االّطالع على الدستور،

 10 الـــمؤرخ في 1999 لســــنة 42وعلى القانــــون عـدد 
لمتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية ا 1999مــــــاي 

 3 المؤرخ في 2000 لسنة 66كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
  ،2000جويلية 

جانفـي  18 المؤرخ فـي 2000 لســنة 102وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبـــط تركيبـة وطريقـة سير اللجــنة الفنيـــة 2000

للــبذور والشتالت والمستنبطات النباتــــية كما تم تنقيحــه 
 المؤرخ 2007 لسنة 403بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

  ،2007 فيفري 26في 

 13 المؤرخ في 2000 لسنــة 1282وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شكـــل السجل الرسمي لألصناف 2000جـــــــوان 

النباتــــية وإجــراءات الترســـيم به وبضبـط شـــروط تسجــيل البذور 
والشتــــالت المستنبطــــة حديــثا بقائمة االنتظـــــار وخاصة الفصل 

   منه،6

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عــــدد 
  ضبط مشموالت وزارة الفالحة، المتعّلق ب2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة كما هو منقح ومتمم 2001

 2018 لسنة 503بالنصوص الالحقة وآخرها األمر الحكومي عدد 
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020مبر سبت

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 126وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات االتصال بممارسة 2021فيفري 

  فالحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،مهام وزير ال

وعلى رأي الّلجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات 
  ،2020 ديسمبر 10النباتية المؤرخ في 

  .2020وعلى تقرير السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 

  :قرر ما يلـي

  تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل الرسمي ـالفصل األول
  . وفق القائمة المصاحبة لهذا القرار2020لألصناف النباتية لسنة 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8 تونس في
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             والصيد البحري بالنيابة

                     اضل كريمالفمحمد 
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   لألصناف النباتيةيقائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسم
 2020لسنة 

 تعريف الصنف

رقم 
 التسجيل

 النوع التسمية
خاصيات 
 الزراعة

 المستنبط والمسؤول عن االستنباط
تاريخ 
 الترسيم

 الحبوب

 القمح الصلب

 قدس 1874
غير 
 هجين

 شتوي
المعهد الوطني / عهد الوطني للبحوث الزراعية بتونسالم

 للبحوث الزراعية بتونس
2020 

 مكتريس 1879
غير 
 هجين

 شتوي
/ المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة
 المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة

2020 

 الزراعات الصناعية

 اللفت السكري 

 يشتو هجين سيتينيل 1725
 ان  فندرها ف  أس اوأس/ اس أ/ف ان  فندرها ف أس أس او

 اس أ/ف
2020 

 األعــــــالف

 العلفية لذرةا

 2020  سيرفيس-أقرو/ ليماقران أوروب متأخرة هجين 31558أل ج  2020

 الخضـــــــــروات

 الطماطم الفصلية

 2020 ستيكود /ج س ن سمونس  فصلية هجين مريم   مكرر1944

 2020 ستيكود /ج س ن سمونس  فصلية هجين لينا رر مك1945

 2020 شركة الخضراء/ن ريزورش ب هـ فصلية هجين فردوس  مكرر1946

 2020 شركة الخضراء/ن ريزورش ب هـ فصلية هجين سيلينا  مكرر1947

1958 
  5197س ف 

 ت ب
 فصلية هجين

كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو
 إمباكس

2020 

 2020 توناقري/امما سيدس فصلية هجين أمنة  مكرر1913

 2020 اينيسام/ ا.م  كلوز  س  هـ فصلية هجين روان 1956

 2020 اينيسام/ ا.م  كلوز  س  هـ فصلية هجين أوليفنزا 1957

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلية هجين 2061طوم 1977

1976 
أ ي كس 

279  - 
3340 

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلية هجين

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1301هاينز  2021

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1423هاينز  2022

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1534هاينز  2023
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 الفلفل الفصلي

 2020 الموسم الفالحي/ف.نترناسيونال ن ايرقون أ فصلي هجين أريج 1860

1975 
  أ ي كس

334  - 4175 
 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين

 2020 شركة أورتيفيفا/ نوفو أقرو سيدس  س ل فصلي هجين 3124ب د س7 1964

 فصلي هجين اكزا البا 1953
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 البطيخ الفصلي

 نوع أصفر كناري 

 فصلي هجين م ا7484س ف  1955
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 2020 نيتريبالن/ ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو فصلي هجين دوليسيوس 1952

 نوع شارونتاي

 2020 شركة ستاجاب /نسج س ن سمو فصلي هجين ماجيك 1968

 نوع قاليا

 2020 أقريماق/  كو إنوفا سيدس فصلي هجين جاد 1989

 نوع أناناس أمريكا 

 2020 أقريا سيدس/ ميناكو فصلي هجين عسلي 1851

1982 
  أ ي كس

329  - 4114 
 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين

1980 
 -  329 أ ي كس

3921 
 2020 البركة الفالحية/سيدسبوالريس  فصلي هجين

 2020 شركة الخضراء/ارما زادن  ب ف هوالند فصلي هجين سيمون 2009

 2020 أقريبروتاك/ب ف نيكرسون زوان فصلي هجين ذهبي 2008

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين فاخر 1992

 2020 شركة ستاجاب /ج س ن سمونس فصلي هجين زاكي 1969

 2020 نيتريبالن/ ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو فصلي جينه كارميتا 1951

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين باكو 1991

 2020 البركة الفالحية /أرجيتو قيجيتابل سيدس فصلي هجين بالسيكر 2018

 الدالع الفصلي

 نوع كريمسون سويت 

 2020 الموسم الفالحي/ف. ن ايرقون أنترناسيونال فصلي هجين تانيت 1974

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين 3951دوبلف م  1985

 2020 الفضاء األخضر شركة /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين فيزارا 1966
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 2020 الفضاء األخضر شركة /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين سانسويت 1965

 2020 الفضاء األخضر ركةش /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين رومينا 1967

 2020 البركة الفالحية /فيجيتابل سيدس أرجيتو فصلي هجين شاراكتر 2011

 2020 البركة الفالحية /فيجيتابل سيدس أرجيتو فصلي هجين أوزينيول 2010

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين أمير 1994

 2020 تسميد شركة /كويونايتد جينيتيك سيدس  فصلي هجين  كولور4ميقا  1972

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين هالة 1993

 فصلي هجين ديريفا 1954
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 2020 توناقري/امما سيدس فصلي هجين غساق 1970

 2020 توناقري/امما سيدس فصلي هجين أنابيل 1971

 بيسوقر بي نوع

 2020 أقريماق/  كو إنوفا سيدس فصلي هجين ميرا 1990

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين 0712دوبلف م  1983

 الكرمب

 2020 كوتوقران إمباكس /  كيوا سيدس- ميكادو مقاوم للصعود هجين دياليت بال 3002

 قرع بوطزينة

 2020 هورتيفيفا/ نوفنو سيدس فصلي هجين 1102 2038

 2020 كوتوقران إمباكس / أ ج بايير كروب سيونس فصلي هجين فيقور 2077

 الخس باتافيا

 2020 شركة أس أو ب سي أم/  فيلموران  شتوي هجين كوركوفادو 3001
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 جوان 14 مؤرخ في 2021 لسنة 469أمر حكومي عدد 
 2017 لسنة 647األمر الحكومي عدد يتعلق بتنقيح  2021

 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات 2017 ماي 26المؤرخ في 
  .اإلدارية عند الجوالن على الطريق

   ،إن رئيــس الحكـومـــة

  ،ر أمالك الدولة والشؤون العقاريةباقتراح من وزي

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 30مؤرخ في ال 2019 لسنة 41وعلى القانـون األساسي عدد 

   المتعلق بمحكمة المحاسبات،2019أفريل 

وعلـى مجّلـة المحاسبـة العمـومية الصـادرة بمقتضى القانــون 

 وعلى 1973 ديسمبر 31 المــؤرخ فـــي 1973 لسنــــة 81عـــدد 

 46جميع الّنصوص المنّقحة والمتممة لها وخاصة القانون عــــدد 

 المتعّلق بقانون 2020 ديسمبر 23ؤرخ فــي  المـــــ2020لسنـــــة 

  ،2021المالية لسنة 

 لسنة 71وعلى مجّلة الّطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 وعلى جميع الّنصوص 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999

 2009 لسنة 66المنّقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 

  ،2009 أوت 12 في المؤرخ

 ديسمبر 12  في المؤرخ1983 لسنة 112 دعد القانون وعلى

الّنظام األساسي العام ألعوان الدولة بضبط  المتعّلق 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

كما تم تنقيحه وإتمامه بالّنصوص الّالحقة وآخـرها القانـون عـدد 

المرسوم عدد  و2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 

 المتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

وميـة المحليـة رأس مالهـا التي تمتلك الدولة أو الجماعــات العم

بصفـة مباشـرة وكليا كمـا تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص الالحقة 

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وخاصة القانـون عـدد 

   المتعّلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007

 ماي 8 المؤرخ في 1980 لسنة 526وعلى األمر عدد 

طبق على المكّلفين بمأموريـة لـدى  المتعّلق بالنظام المن1980

 لسنـة 1182الدواويـن الوزاريـة كما تـم تنقيحـه باألمـــر عــدد 

  ،2000 ماي 22 المــؤرخ فـي 2000

 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 189وعلى األمر عدد 
 المتعّلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية 1988

سات العموميتنقيحه وإتمامه والمؤس ة كما تمة ذات الصبغة اإلداري
 1992 ديسمبر 16 المؤرخ في 1992 لسنة 2170باألمر عـدد 
  ،2005 جانفي 10 المـــؤرخ فــــي 2005 لسنــــة 11واألمر عــــدد 

 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 
لة والشؤون  المتعّلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدو1990

  العقارية،

 ماي 31 المؤرخ في 1991 لسنة 842وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعضاء هيئة 1991

الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه 
 2000 لسنة 710وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة باألمر عدد 

  ،2000 أفريل 5المؤرخ في 

 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 906وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بالهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية،1993

 ماي 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1235وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بتنظيم وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية كما 1999

 132خاصة األمر عــدد تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة و
  ،2014 جانفي 16 المؤرخ فــي 2014لسنـة 

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 152وعلى األمر عدد 
 في عربة الستعمال الالزمة الوثائق قائمة بضبط المتعلق 2000
  وسياقتها، الجوالن

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 154 عدد األمر وعلى
 عن المترتبة الخطايا ستخالصا طريقة بضبط المتعلق 2000

  الطرقات، لمجلة العادية المخالفات

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245 عدد األمر وعلى
 المتعّلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 نوفمبر 19 المؤرخ في 2012 لسنة 2878وعلى األمر عدد 
  مراقبة المصاريف العمومية، المتعّلق ب2012

 ديسمبر 11 المؤرخ في 2015 لسنة 2217وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت 2015

  العمومية والشركات ذات األغلبية العموميـة،

 26 في المؤرخ 2017 لسنة 647وعلى األمر الحكومي عدد 
 عند اإلدارية السيارات الاستعم بمراقبة المتعلق 2017 ماي

  الطريق، على الجوالن

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر

 15 في مؤرخال 2021 لسنة 123 عدد الحكومي األمـــر وعلى
  الوزراء، بعض بإقالة المتعلق 2021 فيفري
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 15 في مؤرخال 2021 لسنة 127 عدد الحكومي األمــر وعلى
 بممارسة الدينية الشؤون وزير بتكليف المتعلق 2021 فيفري
  بالنيابة، العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير مهام

 المتعّلق 2000 جانفي 25 في المؤرخ الّنقل وزير قرار وعلى
  بتسجيل العربات، 

  وعلـى رأي وزيــر الداخليـــة،

  .ـة اإلداريةوعلـى رأي المحكم

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 عدد الحكومي األمر من 6 تلغى أحكام الفصل  ـالفصل األول
 بمراقبة المتعلق 2017 ماي 26 في المؤرخ 2017 لسنة 647

 وتعوض الطريق على الجوالن عند اإلدارية السيارات استعمال
  :التالية باألحكام

 الخامس الصنف من ديةعا مخالفات تعد): جديد (6 الفصل

  :ذكرها اآلتي الحاالت الطرقات، مجلة من 83 الفصل معنى على

 المنصوص الالزمة بالوثائق السائق استظهار عدم :أوال -

 غير بوثائق استظهاره أو الحكومي األمر هذا من 5 بالفصل عليها

 المكلفين األعوان طرف من طلب كل عند المفعول، سارية

   بالمراقبة،

 لوضعية مطابق غير بمأمورية بإذن السائق استظهار :نياثا -
  : يلي فيما التطابق عدم حاالت وتتمثل اإلدارية السيارة استعمال

 باإلذن عليها المنصوص للهوية مغايرة السائق هوية -1
  .بمأمورية

 عليه المنصوص للرقم مغاير المستعملة السيارة رقم -2
  .بمأمورية باإلذن

 باإلذن المحدد بالمسار مشمول  غير نمكا في التواجد -3
  .بمأمورية

 باإلذن المضبوط الزمني اإلطار خارج السيارة استعمال -4

  .بمأمورية

  .بمأمورية باإلذن عليهم منصوص غير أشخاص نقل -5

  .بمأمورية باإلذن عليها منصوص غير حمولة نقل -6

 الرسمي بالرائد حكومي هذا األمر الينشر  ـ2 الفصل
  .التونسية ةللجمهوري

  .2021 جوان 14تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

أمالك الدولة والشؤون  وزير
  العقارية بالنيابة

أحمد عظوم                     

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

 

  

يتعلق  2021 جوان 14 من وزير الصحة مؤرخ في قـــرار
ات للترقية إلى بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملف

  .رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي

  إن وزير الصحة،

  طالع على الدستور،بعد اال

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارية وعلى 

   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 أفريل 5 المؤرخ في 2010 لسنة 643وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك التفقد 2010

البيداغوجي بوزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه 

  ،2014 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 18باألمر عدد 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .ئها المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضا2020سبتمبر 

  :قــــــــرر ما يلي

 تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـالفصل األول

 9ليها بالفصل رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي المنصوص ع

 2010 أفريل 5 المؤرخ في 2010 لسنة 643من األمر عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي 

بوزارة الصحة العمومية المشار إليه أعاله، طبقا ألحكام هذا 

  .القرار

 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 2الفصل 

المراكز المفتوحة، ويمكن أن يترشح لهذه بالملفات وفي حدود 

المناظرة المتفقدون األولون للتعليم شبه الطبي المترسمون الذين 

  . سنوات أقدمية في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات5لهم 

 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله بقرار 3الفصل 

  :من وزير الصحة ويضبط هذا القرار

  .روضة للتناظرعدد الخطط المع -

  .تاريخ غلق سجل الترشحات -

  .تاريخ ومكان اجتماع لجنة المناظرة -
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 ـ يتولى القيام بإجراءات التسجيل لدى وزارة الصحة 4الفصل 

المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه خصيصا للغرض ويوقع 

المترشح أو وكيله سجل الترشحات ويقدم قبل غلق الترشحات 

  :ملفا يشتمل على

  لب ترشح،مط -

  سيرة ذاتية، -

  الوثائق المثبتة لألقدمية في رتبة متفقد أول للتعليم شبه الطبي، - 

  تلخيص للملف اإلداري والبيداغوجي، -

ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة  -

  .بيداغوجية وعلمية

  نسخ من الشهائد العلمية، -

  . قام بها المترشحالوثائق المبينة لألنشطة أو الخدمات التي -

 تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها ـ 5الفصل 

  .أعاله لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير الصحة

  :وتتولى هذه اللجنة خصوصا

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في  - 

  المناظرة،

  اإلشراف على سير المناظرة، -

وثائق البيداغوجية والعلمية المقدمة من طرف تقييم ال -

  المترشحين،

  ترتيب المترشحين حسب الجدارة، -

  .اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم -

 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في ـ 6الفصل 

المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الصحة باقتراح من لجنة 

  .المناظرة

 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعاله تقييم ـ 7الفصل 

الملفات المعروضة طبقا ألحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل 

  :مترشح طبقا للمقاييس التالية

أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية  :اإلنتاج - 

 رتبة متفقد أول للتعليم إلىوعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها 

 األعمال المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في بإمكانلكنه  طبي،شبه ال

  ،)51.ضارب (السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها 

نتيجة تقييم النشاط المنجز خالل الثالث سنوات  :النشاط -

  ،)51.ضارب  (األخيرةاإلدارية 

االقدمية في رتبة متفقد أول للتعليم شبه الطبي : األقدمية -

  ،)1ضارب (

  ).50.ضارب : (الشهائد العلمية -

  ).50.ضارب : (السيرة الذاتية -

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 

)20.(  

 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب ـ 8الفصل 

 عليها المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل

شح ما لم يتحصل على مجموع  متريوال يمكن التصريح بقبول أ

 نقطة على األقل وإذا تحصل عدة 50من النقاط يساوي 

مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون األولوية ألقدمهم 

  .في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة الناجحين نهائيا في المناظرة المشار 9الفصل 

  . قبل وزير الصحةإليها أعاله من

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 10الفصل 

  .التونسية

  .2021 جوان 14 تونس في
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

    الصحةوزير
               فوزي مهدي

  

  

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  470بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

 ، وزير الشؤون االجتماعية،يسمى السيد محمد الطرابلسي

 نوفمبر 27رئيسا للمجلس الوطني للحوار االجتماعي للفترة من 

 ).على سبيل التسوية (2020 نوفمبر 26 إلى 2018

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  471بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

  العامالتحاد األمين العام ل،يسمى السيد نورالدين الطبوبي

 رئيسا للمجلس الوطني للحوار االجتماعي ابتداء ،التونسي للشغل

  .2020 نوفمبر 27من 
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 المتعلق بضبط طاقة االستيعاب 2021فريل أ 16 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2021 جوان 18من وزير التربية مؤرخ في قرار 
  .2021/2022 بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية

  إن وزير التربية،

  بعد االطالع على الدستور،

 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه 2002جويلية  23 المؤرخ في 2002 لسنة 80وعلى القانون التوجيهي عدد 

  ،2008 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 9وإتمامه بالقانون عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين،2002 نوفمبر 11رخ في  المؤ2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد 

 المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة 2010 جانفي 20 المؤرخ في 2010 لسنة 84وعلى األمر عدد 

   وزارة التكوين المهني والتشغيل،إلىبالتكوين المهني 

   المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،2019 جويلية 29 المؤرخ في 2019 لسنة 656وعلى األمر الحكومي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020 سبتمبر 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

شهادة ختم التعليم األساسي العام وامتحان شهادة  المتعلق بضبط تراتيب امتحان 2009 ماي 20وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 
  ،2013 أفريل 3ختم التعليم األساسي التقني، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس اإلعدادية النموذجية وبالمعاهد 2019 جويلية 29وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 

  النموذجية،

 المتعلق بضبط طاقة االستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021 افريل 16ير التربية المؤرخ في وعلى قرار وز
2021/2022.  

  :قرر ما يلي 

  :  المشار إليه أعاله وتعوض كما يلي2021فريل أ 16 من الفصل األول من القرار المؤرخ في 5تلغى الخانة  ـالفصل األول 

  

 الجهات المرتبطة بها المعاهد النموذجية لتربيةالمندوبية الجهوية ل ر/ع
طاقة 

 االستيعاب
 المالحظات

 نظام نصف إقامة 125 منوبة منوبة منوبة 5

  3500 المجمـــــــــــــــــوع

  

 المنصوص عليه 2021/2022 نموذجية في مفتتح السنة الدراسية بالمعاهد الاالستيعاب يلغى مجموع عدد مراكز طاقة  ـ2الفصل 
  .مركزا  3500 المشار إليه أعاله ويعوض بــ 2021فريل أ 16بالفصل األول من القرار المؤرخ في 

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ3 الفصل

  .2021 جوان 18تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  وزير التربية
                     فتحي السّالوتي
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 18مؤرخ في  2021لسنة  472بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2021جوان 

يكلف السيد سليم بنسعود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس 
  .2021جامعة تونس االفتراضية ابتداء من أول فيفري 

  
 18مؤرخ في  2021لسنة  473بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2021جوان 
تكلف السيدة سميحة خليفة حرم بالضيوفي، أستاذ محاضر 
للتعليم العالي الفالحي، بمهام نائب رئيس جامعة تونس االفتراضية 

  .2021ابتداء من أول فيفري 

  

  

 

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 21مؤرخ في 

سند الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سميرة ت
خلفة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة 

  ).قسم الشباب والرياضة(لوزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني 

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 18مؤرخ في 

كلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة ي
 بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ،استثنائية تربية بدنية

  .ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية

عمال بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني 
درجة بال، يتمتع المعني باألمر 2021 مارس 25المؤرخ في 

  .االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 6مؤرخ في 

يكلف السيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة 
استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير الشؤون اإلدارية والمالية 

  .بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

عمال بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني 
، يتمتع المعني باألمر بالدرجة 2020 نوفمبر 3المؤرخ في 

  .االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 6مؤرخ في 

وثائق يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في ال

واألرشيف، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي 

  .المنشطات

 2008 لسنة 103 من األمر عدد 13عمال بأحكام الفصل 

 بالمنح  باألمر، يتمتع المعني2008 جانفي 16المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية

  

اج المهني قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدمبمقتضى 
  .2021 ماي 18مؤرخ في 

يكلف السيد محمد علي النفزي، متصرف رئيس، بمهام مدير 

الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب 

  ).قسم الشباب والرياضة(والرياضة واإلدماج المهني 

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 31مؤرخ في 

 بمهام كاهية  السيد محمد مزالي، متصرف مستشاريكلف

مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي 

باإلدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب 

  .والرياضة واإلدماج المهني

  

هني قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المبمقتضى 
 مارس 1ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

2021.  

يكلف السيد خالد الجوادي، متفقد أول للتربية البدنية 

واألنشطة الرياضية للتعليم اإلعدادي والثانوي، بمهام كاتب عام 

  .بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

  

لرياضة واإلدماج المهني قرار من وزيرة الشباب وابمقتضى 
  .2021 ماي 26مؤرخ في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية 

للسيدة فاتن الفقي حرم الفقي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس 

مصلحة صفقات األشغال والدراسات بإدارة البناءات والتجهيز 

اب والرياضة باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشب

  ).قسم الشباب والرياضة(واإلدماج المهني 
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قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 26مؤرخ في 

تكلف السيدة لبنى الناقوري، تقني رئيس، بمهام رئيس 
مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون اإلدارية والمالية 

 للشباب والرياضة والتربية البدنية والتجهيز بالمندوبية الجهوية
  .ببنزرت

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 26مؤرخ في 

يكلف السيد عماد اللبان، أستاذ مميز للشباب والطفولة، 
بمهام رئيس مصلحة دور الشباب بإدارة المؤسسات الشبابية 

اب والرياضة واإلدماج باإلدارة العامة للشباب بوزارة الشب
  .المهني

  

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 26مؤرخ في 

يكلف السيد محمد جالل الدين زراد، أستاذ مميز للشباب 
والطفولة، بمهام رئيس مصلحة البرامج بإدارة المؤسسات 

ياضة الشبابية باإلدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والر
  .واإلدماج المهني

قرار من وزيرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني بمقتضى 
  .2021 ماي 26مؤرخ في 

تكلف اآلنسة وفاء قاسمي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب 
والطفولة، بمهام رئيس مصلحة وحدات التنشيط الحضري والريفي 

ارة الشباب بإدارة المؤسسات الشبابية باإلدارة العامة للشباب بوز
  .والرياضة واإلدماج المهني

  
  

 

  

 ماي 25قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى 
2021.  

يكلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، 
  .بمهام مدير بوحدة اإلحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية

  

 ماي 17ير الشؤون الثقافية مؤرخ في قرار من وزبمقتضى 
2021.  

تكلف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار المصالح 
الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية باإلدارة العامة للمصالح 

  .المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية



  

  

  

  2021جوان  15بتاريخ  لالنتخابات العليا المستقلة محضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة

 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمقر الهيئة 2021 جوان 15بتاريخ يوم الثالثاء 
  : بحضور كّل من السادة األعضاء اآلتي ذكرهم2العليا المستقلة لالنتخابات بالبحيرة 

  رئيس الهيئة: السيد نبيل بفون -

  نائب رئيس الهيئة: بوعسكرالسيد فاروق  -

 عضو الهيئة : السيد بلقاسم العياشي -

 عضو الهيئة: السيد سفيان العبيدي -

  عضو الهيئة : السيد محمد التليلي المنصري -

  )عن بعد(عضو الهيئة : السيد أنيس الجربوعي -

  وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستة

  : التاليتداول والنقاش حول جدول األعمالللوذلك 

  المصادقة على النتائج األولية لالنتخابات البلدية الجزئية لبلدية الصخيرة، -1

  :واقترح عضو المجلس السيد بلقاسم العياشي إضافة النقاط التالية

  النظر في موضوع تكوين إطارات الهيئة، -2

  النظر في منظومة التوزيع اآللي لبريد الهيئة، -3

  .التصرف المندمجالنظر في تقدم منظومة  -4

  :وبعد التداول والنقاش قرر مجلس الهيئة ما يلي

بعد التثبت من احترام الفائزين ألحكام الفترة االنتخابية وتمويلها، تبين أن المخالفات المسجلة من أعوان مراقبة الحملة لم تكن : أوال
النتخابات البلدية الجزئية لالهيئة المصادقة على قرار النتائج األولية مؤّثرة على نتائج االنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وعليه قرر مجلس 

لبلدية الصخيرة حسب نسخة القرار المضاف للمداولة واإلذن لإلدارة التنفيذية بتعليق النتائج بمقر الهيئة وإدراجها بموقعها اإللكتروني عمال 
  ،2014سنة  ل16 من القانون االنتخابي عدد 144 و143بمقتضيات الفصلين 

في خصوص النظر في موضوع تكوين إطارات الهيئة وبعد االستماع إلى السيد المدير التنفيذي والسيد المدير المركزي للشؤون : ثانيا
اإلدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بضرورة اإلسراع في تنفيذ مخّطط تكوين أعوان وإطارات الهيئة للمصادقة عليه 

  ،28/4/2021يخ بتار

في خصوص متابعة تقدم تركيز منظومة التصرف المندمج، وبعد تقديم عرض حول الموضوع من طرف السيد المدير التنفيذي : ثالثا
والسيد المدير المركزي للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بإيالء الموضوع األهمية الالزمة والحرص على 

  .ال كافة مكونات المنظومةاستكم

  .وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الواحدة بعد الزوال

  رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

  نبيل بفون    
  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة 

  

  "2021 جوان 25تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.
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