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يتعلق  2020 مارس 31 مؤرخ في وزير الداخليةن مقرار 

  .بتفـويض حق اإلمضاء

  ، الداخليةإن وزيـر

 طالع على الدستور،بعد اال

 12 المؤرخ في 1983 لسـنة 112عدد وعلى القانون 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

بغة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الص

 وخاصة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 جوان 17 المؤرخ في 1975لسنـة  384 عدد وعلى األمر

 وكتاب الدولة بتفويض حق  المتعلق بالترخيص للوزراء1975

  ،اإلمضاء

أول أفريل  المؤرخ في 1991 لسنة 543وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع 1991

 525النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 

  ،2019 جوان 17 المؤرخ في 2019لسنة 

 27  المؤرخ في2020 لسنـة 19عدد وعلى األمر الرئاسي 

  ،المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2020فيفري 

 المتعلق بتكليف 2016 أوت 17لى القرار المؤرخ في وع

اآلنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس 

مصلحة اإلذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني 

ووكاالت الدفوعات ومصاريف األموال المشتركة باإلدارة العامة 

  .للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية

  :ـرر ما يـليق

ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول قـا يطبت ـالفصــل األول 
 المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر المشار إليه أعاله عدد 

هيفاء شيحة، اآلنسة ، يسند تفويض إلى 1975 جوان 17
مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة اإلذن 

والتجهيز والمباني ووكاالت الدفوعات بالدفع لمصاريف المعدات 
ومصاريف األموال المشتركة باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 
والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل 

في نطاق حدود مشموالت المصلحة المذكورة الداخلة الوثائق 
  .باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .2020 فيفري 27التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2020 مارس 31تونس في 
  

 

  وزير الداخلية

           هشام مشيشي

  

  

 

  

ووزير المالية قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك 
 يتعلق بالتخفيض في 2020 ماي 5ووزير التجارة مؤرخ في 

معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة 
على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس ـ حلق الوادي 

  .ـ رادس

إن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير المالية ووزير 

  التجارة،

  بعد االطالع على الدستور،

 فيفري 12 المؤرخ في 1965سنة  ل2وعلى القانون عدد 

 القومية، كما تم تنقيحه  المتعلق بإحداث ديوان الموانئ1965

 1972 فيفري 15 المؤرخ في 1972 لسنة 5بالقانون عدد 

   منه،24 و18وخاصة الفصلين 

 28 المؤرخ في 1998 لسنة 109وعلى القانون عدد 
  ،بديوان البحرية التجارية والموانئ المتعلق 1998ديسمبر 

 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008

 المؤرخ 2019 لسنة 78نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

  ،2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ديسمبر 23في 

انون عدد وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى الق
 وخاصة الفصلين 2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 48

   منها،131 و129

 أكتوبر 4 المؤرخ في 2004 لسنة 2367وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط 2004

المتعلقين باستغالل المسطحات والمخازن الراجعة للملك العمومي 

من قبل ) حوض رادس( ـ رادس لميناء تونس ـ حلق الوادي

  الشركة التونسية للشحن والترصيف،
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 المؤرخ في 2014 لسنة 1471وعلى األمر الحكومي عدد 

 لعقد 1 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2014 أفريل 23

اللزمة المتعلق باستغالل المسطحات والمخازن الراجعة للملك 

من ) حوض رادس( لميناء تونس ـ حلق الوادي ـ رادس العمومي

  قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،

 11 المؤرخ  في 2016 لسنة 98وعلى األمر الحكومي عدد 

  ة التجارية،  المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحري2016جانفي 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

على قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية و

 المتعلق بالمصادقة على التعريفة 2014 جانفي 16المؤرخ في 

القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية 

  التجارية،

 18وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 

ضبط المعاليم المينائية المعمول بها  المتعلق ب2017جويلية 

بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية 

  .التجارية والموانئ

  :قرروا ما يلي

الفصل األول ـ تخفض معاليم المكوث والتعريفة القصوى 

لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء 

س إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة تونس ـ حلق الوادي ـ راد

  . يوما15 أشهر و4القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 

 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل األول من هذا 2الفصل 

القرار ساري المفعول لمدة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله 

ة في وبانقضاء هذا األجل تطبق اإلجراءات القانوني .النقاذحيز 

  .شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل  

  .التونسية

  .2020 ماي 5تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

 وزير النقلوزير الدولة 
  واللوجستيك

  محمد األنور معروف
  وزير المالية

      محمد نزار يعيش
  التجارةزير و

                             محمد مسيليني

 

 

 2020 ماي 8  مؤرخ في2020لسنة  308 عدد أمر حكومي
لمتضررة وشروط امقاييس تعريف المؤسسات بضبط يتعلق 

 2020 لسنة 6  عددانتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة
جبائية ءات سن إجرا بالمتعلق 2020 أفريل 16 في المؤرخ

   فيروس كوروناانتشار تداعيات ومالية للتخفيف من حدة 
  ."19 -كوفيد " 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

   منه،70 على الدستور وخاصة الفصل االطالعبعد 

 أفريل 12  المؤرخ في2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 
مراسيم  دارالمتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إص 2020

  ،"19- كوفيد "لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

 المؤرخ في 2020 لسنة 2عدد مرسوم رئيس الحكومة وعلى 
 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص 2020فريل  أ14

  تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،

 في المؤرخ 2020 لسنة 6 عددمرسوم رئيس الحكومة وعلى 
جبائية ومالية للتخفيف سن إجراءات  بالمتعلق 2020أفريل  16

وخاصة " 19 –كوفيد  "فيروس كوروناانتشار تداعيات من حدة 
   منه،13الفصل 

 27خ في  المؤر2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .لة مجلس الوزراءوبعد مداو

  : نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

مقاييس يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط الفصل األول ـ 
المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا تعريف المؤسسات 

 عددمرسوم رئيس الحكومة وشروط انتفاعها بأحكام "19- كوفيد"
أعاله  المشار إليه 2020 أفريل 16 في المؤرخ 2020 لسنة 6

  . منه12 و11 و3 و2وخاصة الفصول 

يقصد بالمؤسسات المتضررة على معنى هذا األمر   ـ2 الفصل
الحكومي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام 
التقديري في صنف األرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات 

من الفقرة  3باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة  المعنوية
 من مجلة الضريبة على دخل 49 من الفصل Iالرابعة من الفقرة 

األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية 
والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة 

  .في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة

مرسوم رئيس الحكومة م يستوجب اإلنتفاع بأحكا ـ 3 الفصل
 المشار إليه 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد 

  :أعاله أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية

 .2020أن ال تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري  -
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أن ال تكون خاضعة إلجراءات التسوية القضائية في إطار  -
 2016 أفريل 29ؤرخ في مال 2016 لسنة 36عدد القانون 
 .ة باإلجراءات الجماعيالمتعلق

شهر مارس خالل نسبة التراجع في رقم معامالتها  أن ال تقل -
 سنةبشهر مارس من مقارنة  %25 عن 2020ن سنة م

 مقارنة 2020 خالل شهر أفريل من سنة %40أو عن  2019
 وأن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة 2019بشهر أفريل من سنة 

". 19- كوفيد"الوضع االستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا ب
للمؤسسات المحدثة بعد شهر مارس  وُتحتسب نسبة التراجع

  على أساس رقم المعامالت المسجل خالل2019 أو أفريل 2019
 مقارنة 2020أو أفريل من سنة  2020ن سنة شهر مارس م

 .بمعدل رقم معامالتها خالل األشهر السابقة

بعقود  تحافظ على كل أعوانها القارين أو المرتبطين أن -
مرسوم رئيس الحكومة شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول 

المشار إليه  2020 أفريل 16في  المؤرخ 2020 لسنة 6 عدد
 حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم أعاله

باستثناء  ، وذلكيكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد
الوضعيات المتعلقة بانتهاء العالقة الشغلية ألسباب قانونية أو في 
إطار اإلحالة على التقاعد المبكر طبقا للتشريع الجاري به العمل، 

 المؤرخ 2020 لسنة 2عدد مرسوم رئيس الحكومة ومع مراعاة 
 . المشار إليه أعاله2020فريل أ 14في 

حها الجبائية التي حل أن تكون قد تولت إيداع كل تصاري -

 .2020أجلها في موفى فيفري 

  يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب اإلنتفاع ـ4الفصل 

مرسوم  من 12 و11 و3 و2باإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 

 2020 أفريل 16المؤرخ في  2020 لسنة 6عدد رئيس الحكومة 

 .لمحدثة للغرضالمشار إليه أعاله، عبر المنصة اإللكترونية ا

تتولى لجنة اإلحاطة ودعم المؤسسات المتضررة  ـ 5الفصل 
المحدثة  "19- كوفيد"من تداعيات انتشار فيروس كورونا 

بمقتضى قرار من وزير المالية النظر في المطالب المقدمة من قبل 
المؤسسات المعنية والمتعلقة باإلجراءات المنصوص عليها 

 6عدد م رئيس الحكومة مرسو من 12 و11 و3 و2بالفصول 
  .المشار إليه أعاله 2020 أفريل 16في  المؤرخ 2020لسنة 

بتنفيذ هذا األمر الحكومي   مكلفوزير المالية ـ 6الفصل 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالذي 

  .2020 ماي 8تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
                   محمد نزار يعيش

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 

 2020 ماي 8  مؤرخ في2020لسنة  309 عدد أمر حكومي
 وصيغ التصرف في خط االنتفاعيتعلق بضبط شروط 

 إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولةالمخصص عتماد اإل
لفائدة المؤسسات الصغرى  البنوكالمسندة من قبل 

  وس كورونا والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فير
  ."19 - كوفيد "

 الحكومة، إن رئيس

 باقتراح من وزير المالية،

 والفقرة الثانية 65بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 
   منه،70من الفصل 

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15 عدد  األساسيوعلى القانون
  بالقانون األساسي للميزانية، المتعلق 2019 فيفري

 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54 وعلى القانون عدد
 وخاصة 2014بقانون المالية التكميلي لسنة  المتعلق 2014

   منه،52 و51الفصلين 

 أفريل 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35وعلى القانون عدد 
   المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،2016

ويلية  ج11 المؤرخ في 2016 لسنة 48وعلى القانون عدد 
  المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 
   منه،14 وخاصة الفصل 2018بقانون المالية لسنة  المتعلق 2017

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019 لسنة 78وعلى القانون عدد 
  ،2020بقانون المالية لسنة  المتعلق 2019

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19ن عدد وعلى القانو
بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  المتعلق 2020

  ، "19 -كوفيد " نتشار فيروس كورونا لغرض مجابهة تداعيات إ

 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد رئيس الحكومة وعلى مرسوم 
  المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف2020 أفريل 16

وخاصة " 19 - كوفيد" من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
 منه، 12الفصل 

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19عدد األمـــر الرئاسي وعلى 
  ،ائهابتسميــة رئيس الحكومة وأعض المتعلق 2020 فيفري

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

 لسنة 6 عدد  مرسوم رئيس الحكومةموشروط انتفاعها بأحكا
المتعلق بسن إجراءات  2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020

  فيروس كوروناجبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار
  ،  "19 - كوفيد"
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  وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :الحكومي اآلتي نصه يصدر األمر

المنصوص عليه بتدخالت خط االعتماد   تنتفع - الفصل األول

 2020 لسنة 6عدد مرسوم رئيس الحكومة   من12بالفصل 

المؤسسات ه،  المشار إليه أعال2020 أفريل 16المؤرخ في 

 والتي تستجيب الوارد ذكرها بنفس الفصل الصغرى والمتوسطة

  :للشروط التالية مجتمعة

تستجيب للمقاييس المنصوص عليها باألمر الحكومي عدد  -

المتعلق بضبط  2020 ماي 8المؤرخ في  2020لسنة  308

المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام  تعريف المؤسسات مقاييس

  أفريل16 المؤرخ في 2020 لسنة 6عدد حكومة مرسوم رئيس ال

 . المشار إليه أعاله2020

 باعتبار استثمارات اإلحداث ، حجم استثمارهاال يتجاوز -

 بما في ذلك األموال ،مليون دينار) 15( خمسة عشر ،والتوسعة

  .المتداولة

كل خط اإلعتماد تنتفع بتدخالت  يمكن أن ال - 2الفصل 

  :لحاالت التاليةمؤسسة توجد في إحدى ا

انتفعت بتدخالت صندوق دعم المؤسسات الصغرى  -

 من القانون عدد 51 و50والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 

  ، المشار إليه أعاله2014 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54

انتفعت بتدخالت خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى  -

 66القانون عدد  من 14والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 

 .المشار إليه أعاله 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017لسنة 

ة من وال يمكن للمؤسخط سة أن تستفيد أكثر من مر

  .االعتماد

 المنصوص عليه خط االعتماديعهد بالتصرف في  - 3 الفصل 

 2020 لسنة 6عدد مرسوم رئيس الحكومة  من 12بالفصل 

، إلى البنوك شار إليه أعاله الم2020 أفريل 16المؤرخ في 

ضبط يبمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، 

  .بخط االعتماد والتصرف فيهشروط االنتفاع 

إعادة تمويل عن يتم صرف المبالغ المترتبة  -  4الفصل 

قروض إعادة الجدولة على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك 

إعادة  خط اعتماد ابحس"المركزي التونسي ويطلق عليه اسم 

 البنوك لفائدة المسندة من قبلتمويل قروض إعادة الجدولة 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار 

  ."19-كوفيد"فيروس كورونا 

 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي -  5الفصل 

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 8ي تونس ف
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
                     محمد نزار يعيش

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 

 

يتعلق بإحداث  2020 ماي 8مؤرخ في من وزير المالية قرار 
لجنة اإلحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء 

  ."19- كوفيد " كورونا

  إن وزير المالية، 

  د االطالع على الدستور،بع

 أفريل 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35وعلى القانون عدد 

   المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي،2016

 المؤرخ في 2020 لسنة 6 وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد

المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف  2020 أفريل 16

  ،"19 -  كوفيد " فيروس كورونامن حدة تداعيات انتشار

 نوفمبر 7 المؤرخ في 1969 لسنة 400وعلى األمر عدد 

  ول،ئف الوزير األ المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظا1969

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 ماي 22في  المؤرخ 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة،1995

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 ديسمبر 20 المؤرخ في 2001 لسنة 2965وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجارة، 2001

 جويلية 27 المؤرخ في 2005  لسنة2122وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة السياحة،2005

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978 وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية  2005

والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص 

  الالحقة،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 
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 8    المؤرخ في2020  لسنة 308 وعلى األمر الحكومي عدد
 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة 2020ماي 

 لسنة 6 عددمرسوم رئيس الحكومة وشروط انتفاعها بأحكام 
المتعلق بسن إجراءات  2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020

 جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا
  ."19 - كوفيد"

  :قرر ما يلي

 تحدث لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمى ـ الفصل األول
ضررة من تداعيات وباء لجنة اإلحاطة ودعم المؤسسات المت

  ".اللجنة"ي بـ ويشار إليها فيما يل" 19 - كوفيد "الكورونا 

 تتولى اللجنة متابعة سير معالجة الجهات المعنية ـ 2الفصل 
للمطالب المودعة عبر المنصة اإللكترونية المنصوص عليها 

 من هذا القرار واقتراح إجراءات عملية لتجاوز 3بالفصل 
  . اإلشكاليات المعترضة عند اإلقتضاء

  بآلية يتعين على المؤسسة الراغبة في التمتعـ 3الفصل 
 آليات اإلحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة االلكترونية أو

  .2020 ماي 30المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 

يتولى رئاسة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل األول  ـ 4الفصل 
من ينوبه وتتركب من  من هذا القرار الوزير المكلف بالمالية أو

  :األعضاء اآلتي ذكرهم

  رئاسة الحكومة، ممثل عن -

   ممثل عن وزارة المالية،-

   ممثل عن وزارة الفالحة والصيد البحري والموارد المائية،-

   ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية،-

   ممثل عن وزارة التجارة،-

   ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،-

   ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،-

  مثل عن البنك المركزي التونسي، م-

ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  -
  التقليدية،

   ممثل عن االتحاد العام التونسي للشغل،-

   ممثل عن االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري،-

  .ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية -

 بمقتضى مقرر يصدر عن وزير تتم تسمية أعضاء اللجنة

  .المالية باقتراح من الهياكل المعنية

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور 

  .أشغالها وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها

 تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما ـ 5الفصل 

إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع  دعت الحاجة

 .أعضائها يومين على األقل قبل تاريخ انعقادها

  .وال تكون مداوالت اللجنة قانونية إال بحضور ثلث أعضائها

ويتم اتخاذ اآلراء بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند 

  .التساوي يرجح صوت الرئيس

للجنة الدعوة من وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس ا

جديد إلى األعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها 

في أجل يومين من تاريخ االجتماع األول مهما كان عدد األعضاء 

  .الحاضرين

تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من وزارة المالية، يتولى 

بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه االستدعاءات 

ضر االجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة وتحرير محا

  .ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل االلكترونية المتاحة

تدون مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة 

 .منها إلى كل عضو من أعضائها

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 6الفصل 

 .التونسية

  .2020 ماي 8تونس في 
  

   لع عليهاط

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش

  

 يتعلق بتفويض 2020 ماي 8قرار من وزير المالية مؤرخ في 
صالحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم 

  .الصرفية

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 جانفي 21مؤرخ في ال 1976 لسنة 18على القانون عدد و

 المتعلق بإحداث مجلة الصرف والتجارة الخارجية وخاصة 1976

   منه،30 و29الفصلين 

 جوان 2لمؤرخ في ا 2008 لسنة 34وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة وعلى جميع النصوص التي 2008

  نقحته أو تممته،

 ماي 15  المؤرخ في1995لسنة  46وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة 1995

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
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 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم وزارة المالية،1991

 سبتمبر 6 المؤرخ في 1994 لسنة 1845وعلى األمر عدد 

دارة العامة للديوانة وعلى جميع  المتعلق بتنظيم اإل1994

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 ديسمبر 3 المؤرخ في 1996 لسنة 2311وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان 1996

  المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

جانفي  20 المؤرخ في 1997 لسنة 105وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط 1997

  القيادية للديوانة وشروط اإلعفاء منها،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2020فيفري 

  :قرر ما يلي

 فوض وزير المالية للسيد محمد التيزاوييـ الفصل األول 

عميد للديوانة صالحيات إثارة وممارسة الدعوى العمومية 

  .بخصوص تراتيب الصرف

 مارس 17 العمل بهذا القرار ابتداء من ي ـ يجر2الفصل 
2020.  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2020 ماي 8تونس في 
  

 

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش

  

 يتعلق بتفويض 2020 ماي 8ار من وزير المالية مؤرخ في قر
  .اإلمضاءحق 

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972

خ في  المؤر2002 لسنة 11نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2002 فيفري 4

 12 المؤرخ في 1983 لسـنة 112عدد وعلى القانون 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 وخاصة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2011 سبتمبر 23في  المؤرخ 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46وعلى القانون عدد 
 كما م األساسي العام ألعوان الديوانة المتعلق بضبط النظا1995

 المؤرخ في 1996 لسنة 102تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  ،1996 نوفمبر 18

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنـة 384وعلى األمر عدد 
 بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق  المتعلق1975

 اإلمضاء،

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 
بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق 1991

 المؤرخ 2011 لسنة 2856نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2011 أكتوبر 7في 

 سبتمبر 6لمؤرخ  في  ا1994 لسنة 1845وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم اإلدارة العامة للديوانة وعلى جميع 1994

 لسنة 772النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2014 جانفي 23 المؤرخ في 2014

 16 المؤرخ في 2018 لسنة 71عدد الحكومي وعلى األمر 
 المتعلق بتسمية السيد يوسف الزواغي قاض من 2018جانفي 

  ، مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية،الرتبة الثالثة

 27 المؤرخ في 2020 لسنـة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتع2020فيفري 

  : ما يـليقـرر

من القانون األساسي  33الفصــل األول ـ طبقـا ألحكام الفصل 
 والمنقح 1996   جوان3 المؤرخ في 1996 لسنة 39عدد 

 1972 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40للقانون عدد 
سند تفويض حق اإلمضاء للسيد يالمتعلق بالمحكمة اإلدارية 

يوسف الزواغي المدير العام للديوانة ليمضي بالنيابة عن وزير 
  .يةدارم المحكمة اإلاالمالية كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أم

ار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القر2الفصل 
  .2020 فيفري 27التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2020 ماي 8تونس في 
  

 

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش

  

 يتعلق بتفويض 2020 ماي 8قرار من وزير المالية مؤرخ في 
  .اإلمضاءحق 

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40نون عدد وعلى القا
 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972

 المؤرخ في 2002 لسنة 11نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2002 فيفري 4
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 12 المؤرخ في 1983 لسـنة 112عدد وعلى القانون 

ان  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعو1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 وخاصة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46وعلى القانون عدد 

كما ديوانة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان ال1995

 المؤرخ في 1996 لسنة 102تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

  ،1996 نوفمبر 18

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنـة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

 اإلمضاء،

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 

ظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي بتن المتعلق 1991

 المؤرخ 2011 لسنة 2856نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2011 أكتوبر 7في 

 سبتمبر 6 المؤرخ  في 1994 لسنة 1845وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم اإلدارة العامة للديوانة وعلى جميع 1994

 لسنة 772د النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عد

  ،2014 جانفي 23 المؤرخ في 2014

 27 المؤرخ في 2020 لسنـة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 2016 مارس 15وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

المتعلق بتسمية العميد للديوانة طاهر الالفي مراقبا عاما مكلفا 

  .ات اإلسناد باإلدارة العامة للديوانة بوزارة الماليةبقسم إدار

  : ما يـليقـرر

من القانون األساسي  33قـا ألحكام الفصل طبالفصــل األول ـ 

 والمنقح 1996  جوان 3 المؤرخ في 1996 لسنة 39عدد 

 1972 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40للقانون عدد 

ق اإلمضاء للعميد سند تفويض حيالمتعلق بالمحكمة اإلدارية 

طاهر الالفي، مراقب عام مكلف بقسم إدارات اإلسناد الللديوانة 

ليمضي بالنيابة عن وزير المالية كل  باإلدارة العامة للديوانة

  .م المحكمة اإلداريةاالوثائق المتعلقة بالتقاضي أم

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .2020 فيفري 27به ابتداء من التونسية ويجري العمل 

  .2020ماي  8 تونس في 
  

 

  وزير المالية
           محمد نزار يعيش

  .2020  أفريل6قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 

 1988 لسنة 108عمال بأحكام الفصل األول من القانون عدد 
 متفقد ، يعين السيد بالل الخضراوي،1988 أوت 18المؤرخ في 

لسيد صابر بومعيزة بصفة ا عوضا عنوزارة المالية، مركزي ب
  .مندوب للدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية

  

 

 

  

  .2020  ماي8قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
كلف السيدة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة ت

تصال والتكوين بالمرصد العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية واال
  . الجديدة والمستجدة بوزارة الصحةلألمراضالوطني 

  

  .2020  ماي8قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
الدكتورة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، كلف ت

بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية 
  .ة بوزارة الصحةالطبية والموازية للطبي

 لسنة 793من األمر عدد ) 13(عمال بمقتضيات الفصل 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1981 جوان 9 المؤرخ في 1981

  .واالمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية

  

  .2020  ماي8قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
 جامعي ينهى تكليف الدكتور كمال الجموسي، أستاذ استشفائي

ار الكيمياء  رئيس قسم البيولوجيا الطبية اختيفي الطب، بمهام
  .بصفاقس" الهادي شاكر"اإلحيائية بمستشفى 

  

  

 

  

  أفريل16قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

يكلف السيد محمد الغريبي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام 
  . ببلدية زهرة مدينمن الدرجة الرابعة

 

  أفريل16قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

تكلف السيدة سهير القنزوعي، مهندس معماري رئيس، بمهام 
  .كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المروج
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  أفريل16قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

صرف مستشار للتعليم العالي يكلف السيد سفيان سعيدة، مت
والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جربة 

  .2020أجيم ابتداء من غرة مارس 
  

  أفريل16قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

لكي، متفقد مركزي للمراقبة اعثمان الميكلف السيد 
ابتداء جة الثالثة ببلدية برقو االقتصادية، بمهام كاتب عام من الدر

  .2020 فيفريمن غرة 
  

  أفريل16قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

ام كاتب عام من يكلف السيد محسن إبراهيم، متصرف، بمه
 .2020دية الحكائمة ابتداء من غرة فيفري لبالدرجة الثانية ب

 
  

 

  

 يتعلق 2020 ماي 8ون الدينية مؤرخ في قرار من وزير الشؤ
  .بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير الشؤون الدينية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنـة 384وعلى األمر عدد 

دولة بتفويض حق  المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب ال1975

 اإلمضاء،

 نوفمبر 12 المؤرخ في 2013 لسنة 4522وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،2013

 27 المؤرخ في 2020 لسنـة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2020فيفري 

  :قرر ما يلي

قرة الثانية من الفصل األول من الفصل األول ـ طبقا ألحكام الف

، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

المشار إليه أعاله، يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة 

أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون 

الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشموالتهم باستثناء 

  :بغة الترتيبيةالنصوص ذات الص

  

  مرجع التكليف  الخطة  الرتبة  االسم واللقب

رئيس وحدة التصرف حسب   متصرف عام  السيد عبد الكريم فرح

  األهداف

 7 المؤرخ في 2016 لسنة 702األمر الحكومي عدد 

  2016جوان 

مدير عام المعالم الدينية   متصرف عام  السيد سامي القاسمي

  واإلطارات المسجدية

 المؤرخ في 2015 لسنة 560مي عدد األمر الحكو

  2015 جوان 23

 السيد عبد الكريم بن

  مفتاح

متصرف عام 

  للتعليم العالي

 7 المؤرخ في 2018 لسنة 143األمر الحكومي عدد   مدير عام المصالح المشتركة

  2018فيفري 

مراقب عام للطلب   السيد رفيق السلطاني

  العمومي

متفقد عام الشؤون اإلدارية 

  والمالية

 7 المؤرخ في 2016 لسنة 701األمر الحكومي عدد 

  2016جوان 

واعظ أول مميز   السيدة هاجر ختالي

  درجة استثنائية

 المؤرخ في 2019 لسنة 318األمر الحكومي عدد   متفقد عام الشؤون الدينية

  2019 مارس 27

خلية المركزية مدير عام لل  متصرف رئيس  السيد سفيان الطرابلسي

  للحوكمة

 المؤرخ في 2017 لسنة 756الحكومي عدد األمر 

  2017 جوان 13
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  مرجع التكليف  الخطة  الرتبة  االسم واللقب
 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3672األمر عدد   مدير الشؤون اإلدارية والقانونية  متصرف رئيس  سيلبالسيد عثمان الطرا

2014  

مدير المعدات والبناءات   متصرف مستشار   حياة المقدمةالسيد
  والتجهيزات

 29المؤرخ في  2014 لسنة 3596األمر عدد 
  2014سبتمبر 

السيد محمد ياسين بن 
  فرج 

مستشار المصالح 
  العمومية

 سبتمبر 20مؤرخ في القرار وزير الشؤون الدينية   مدير الشؤون المالية
2019  

مهندس معماري   السيدة وفاء العتروس
  رئيس

  2019 أوت 1مؤرخ في القرار وزير الشؤون الدينية   مدير المعالم الدينية بالنيابة 

كاهية مدير البناءات والمعدات   متصرف أول  السيد عامر زويدي
  والتجهيزات

 ديسمبر 10مؤرخ في القرار وزير الشؤون الدينية 
2019  

متفقد مركزي   السيد غازي بنفتح الله
  للملكية العقارية

 مارس 19مؤرخ في القرار وزير الشؤون الدينية   رئيس مصلحة حضيرة السيارات
2019  

  

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2ل الفص
  .2020 فيفري 27التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2020 ماي 8تونس في 
  

 

  وزير الشؤون الدينية

 أحمد عظوم

  

  

 

  

 8قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 
  .يض حق اإلمضاء يتعلق بتفو2020ماي 

  إن وزير السياحة والصناعات التقليدية،

  بعد االطالع على الدستور،

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

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

 اإلمضاء،

 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 2122وعلى األمر عدد 
شموالت وزارة السياحة وعلى جميع  المتعلق بضبط م2005

النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
  ،2015 ديسمبر 31 المؤرخ في 2015 لسنة 2761

 جويلية 27 المؤرخ في 2005 لسنة 2123وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه 2005

  ،2010 أفريل 20مؤرخ  في  ال2010 لسنة 794باألمر عدد 

 27 المؤرخ في 2020 لسنـة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 24 المؤرخ في 2020 لسنة 232وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتسمية السيد فهمي الحوكي رئيسا لديوان 2020أفريل 

  قليدية،وزير السياحة والصناعات الت

 24 المؤرخ في 2020 لسنة 233وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتسمية السيد فهمي الحوكي مكلفا 2020أفريل 

  .الصناعات التقليديةوبمأمورية بديوان وزير السياحة 

  :قرر ما يلي

صل األول من األولى من الفالفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة 

 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384عدد المشار إليه أعاله األمر 

همي الحوكي، رئيس فإلى السيد سند تفويض ي، 1975جوان 

دية، ليمضي بالنيابة عن الديوان بوزارة السياحة والصناعات التقلي

نطاق  الوثائق الداخلة في احة والصناعات التقليدية كلوزير السي

  . باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيةمشموالته

 أفريل 2يجري العمل بهذا القرار ابتداء من  ـ 2الفصل 
  . وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2020

  .2020 ماي 8تونس في 
  

  

 

وزير السياحة والصناعات 
  التقليدية

 محمد علي التومي
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بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ 
  .2020 أفريل 15في 

 مستشار للسجون واإلصالح من يكلف السيد عصام العلويني،

 بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي ،الصنف األعلى

  .بوزارة السياحة والصناعات التقليدية

  

  

 

  

 ماي 6قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2020

  عالي والبحث العلمي،إن وزير التعليم ال

  بعد االطالع على الدستور،

 جوان 1 المؤرخ في 1972 لسنة 40وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972

 2002 لسنة 11نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد 

   منه،33 وخاصة الفصل 2002 فيفري 4المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983  لسنة112 وعلى 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 

 وخاصة الفصل 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  ه، من51

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء وخاصة الفصل األول منه،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 24 المؤرخ في 2020 لسنة 275وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتسمية السيد مراد الزغل، أستاذ التعليم 2020أفريل 

العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 

  .2020 مارس 4من 

  :يليقرر ما 

 أستاذ ،سند تفويض للسيد مراد الزغلالفصل األول ـ ي

ضي بالنيابة عن وزير التعليم التعليم العالي ورئيس الديوان، ليم

  :العالي والبحث العلمي

جميع الوثائق الداخلة في حدود مشموالته باستثناء ـ 

النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا ألحكام الفقرة األولى من 

 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384الفصل األول من األمر عدد 

  ،1975جوان 

قرارات التأديبية ماعدا اإلحالة على مجلس التأديب والـ تقارير 

 لسنة 112 من القانون عدد 51عقوبة العزل طبقا ألحكام الفصل 

 كما تم تنقيحه بالقانون 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983

  ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83عدد 

ـ جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة اإلدارية طبقا 

 المؤرخ في 1972 لسنة 40لقانون عدد  من ا33ألحكام الفصل 

 لسنة 11 كما تم تنقيحه بالقانون األساسي عدد 1972 جوان 1

  .2002 فيفري 4 المؤرخ في 2002

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 

  .2020 مارس 4العمل ابتداء من به يجري التونسية و

  .2020 ماي 6تونس في 
  

  

 

لي والبحث وزير التعليم العا
  العلمي

 شورىسليم 

  
  

 

  

  أفريل1قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

تكلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط 

الثقافي، بمهام مديرة مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات 

  .فيةالخاضعة لإلشراف بوزارة الشؤون الثقا

  

  مارس19قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

مهدي معط الله، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، كلف السيد ي

بمهام كاهية مدير الشؤون اإلدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية 

  .الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير
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 مؤرخ في لتكوين المهني والتشغيلر من وزير اقرابمقتضى 
  .2020  أفريل23

 السيد كمال العليمي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس يسمى
عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة التكوين 

 .2020 فيفري 14المهني والتشغيل ابتداء من 

 

  

 3 شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى 
  .2020 أفريل

يكلف السيد جالل الكافي، متصرف رئيس في الوثائق 
واألرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق والتوثيق باإلدارة 

  . شؤون الشباب والرياضةالعامة للمصالح المشتركة بوزارة
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  1099صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1100صفحــة 



  1101صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1102صفحــة 



  1103صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1104صفحــة 



  1105صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1106صفحــة 



  1107صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1108صفحــة 



  1109صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1110صفحــة 



  1111صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1112صفحــة 



  1113صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1114صفحــة 



  1115صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1116صفحــة 



  1117صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1118صفحــة 



  1119صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1120صفحــة 



  1121صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1122صفحــة 



  1123صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1124صفحــة 



  1125صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1126صفحــة 



  1127صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1128صفحــة 



  1129صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1130صفحــة 



  1131صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1132صفحــة 



  1133صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1134صفحــة 



  1135صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1136صفحــة 



  1137صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1138صفحــة 



  1139صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1140صفحــة 



  1141صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 



  40عـــدد   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1142صفحــة 



  1143صفحـة   2020 ماي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   40عــدد 
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* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.                       .ال تخضع هذه المنشورات لألداء على القيمة المضافة٭ 
* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.             .ترةفوعلى كل ) طابع جبائي( مليم 600 يضاف إلى الثمن٭ 

 

  :2019  
  د12,000: الثمن  X 13 20: الحجم   4-167-39-9973-978ر د م ك 

Edition : 2019 
I S B N : 978-9973-39-167-4 
Format : 20 X 13 
Prix : 12,000 D 

 



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.                       .ال تخضع هذه المنشورات لألداء على القيمة المضافة٭ 
* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.             .ترةفوعلى كل ) طابع جبائي( مليم 600 إلى الثمنيضاف ٭ 
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  د15,000: الثمن  X 13 20: الحجم   9-063-39-9973-978ر د م ك 

Edition : 2019 
I S B N : 978-9973-39-063-9 
Format : 20 X 13 
Prix : 15,000 D 



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.                       .ات لألداء على القيمة المضافةال تخضع هذه المنشور٭ 
* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.             .ترةفوعلى كل ) طابع جبائي( مليم 600 يضاف إلى الثمن٭ 

 

  :2019  
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Edition : 2019 
I S B N : 978-9973-39-237-4 
Format : 20 X 13 
Prix : 15,000 D 

 



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.                       .ال تخضع هذه المنشورات لألداء على القيمة المضافة٭ 
* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.             .ترةفولى كل ع) طابع جبائي( مليم 600 يضاف إلى الثمن٭ 
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Edition : 2019 
I S B N : 978-9973-39-231-2 
Format : 20 X 13 
Prix : 15,000 D 

 



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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www.iort.gov.tn

  وقرارات قوانين وأوامر  للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي          
  

      




