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تعلق  ي2021 جوان 25من رئيس الحكومة مؤرخ في قرار 

بضبط مهام لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر بالكتابة العامة 
  .لشؤون البحر وتركيبتها وطرق سير عملها

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 المتعلقة بالتدخل عرض 1969وعلى االتفاقية الدولية لسنة 

البحر عند وقوع حادث ينجر عنه أو يمكن أن ينجر عنه تلوث 

 المتعلق بالتدخل عرض البحر 1973 والبروتوكول لسنة بالوقود

عند تلوثه بمواد أخرى غير الوقود، المرخص في انخراط البالد 

 المؤرخ 1976 لسنة 14التونسية فيهما بمقتضى القانون عدد 

  ، 1976 جانفي 21في 

 بين 1971 أوت 20 الموقع عليه بتونس في االتفاقوعلى 

كومة الجمهورية اإليطالية والمتعلق حكومة الجمهورية التونسية وح

بتحديد الجرف القاري بين البلدين، المصادق عليه بمقتضى 

  ،1972 مارس 10 المؤرخ في 1972 لسنة 16القانون عدد 

 المتعلقة بالوقاية من 1973وعلى االتفاقية الدولية لسنة 

التلوث الصادر عن البواخر، المرخص في انخراط الـبالد التونسية 

 21 المؤرخ في 1976 لسنة 15مقتضى القانون عدد فيها ب

  ،1976جانفي 

 لصيانة األرواح البشرية 1974وعلى االتفاقية الدولية لسنة 

 1980 لسنة 22بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 

  ، 1980 ماي 23المؤرخ في 

 المتعلقة بحماية البحر 1976 وعلى االتفاقية الدولية لسنة 

وسط من التلوث وبروتوكوليها، المصادق عليها األبيض المت

 ماي 25 المؤرخ في 1977 لسنة 29بمقتضى القانون عدد 

 وعلى التعديالت المدخلة عليها وعلى بروتوكوالتها وعلى 1977

 15بروتوكوالت جديدة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 

  ،1998فيفري  23  المؤرخ في1998لسنة 

 المتعلق باالتفاقية الدولية لسنة 1978وعلى بروتوكول سنة 
 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر من البواخر، المصادق 1973

 المؤرخ في أول أوت 1980 لسنة 56عليه بمقتضى القانون عدد 
1980،  

 1982وعلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 في  المؤرخ1985 لسنة 6المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 

  ،1985 فيفري 22

 1979وعلى االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ البحريين لعام 
إليها بمقتضى القانون  خص في انضمام الجمهورية التونسيةالمر

  ،1998 ماي 25 المؤرخ في 1998 لسنة 35عدد 

وعلى االتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية 

االشتراكية الخـاصة بالجرف القاري المبرمة العربية الليبية الشعبية 

، والمصادق عليها بمقتضى القانون 1988 أوت 8ببنغازي في 

  ،1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 10عدد 

 المتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة 1988وعلى بروتوكول سنة 

 المرخص في انضمام الجمهورية 1974األرواح في البحار لعام 

 المؤرخ في 1998 لسنة 68ة إليه بمقتضى القانون عدد التونسي

  ،1998 أوت 4

وعلى االتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة 
 المعتمدة بلندن 2001 إللصاق الشوائب وذات اآلثار المؤذية لعام

 الجمهورية التونسية انضمام المرخص في 2001 أكتوبر 5في 
 4 المؤرخ في 2011 لسنة 49إليها بمقتضى المرسوم عدد 

  ،2011جوان 

 وعلى االتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، 
، والتي تمت الموافقة عليها 2001 نوفمبر 6المعتمدة بباريس في 

 أكتوبر 28 المؤرخ في 2008 لسنة 61بمقتضى القانون عدد 
2008،  

ية لمنع  لتعديل االتفاقية الدول1997 بروتوكول عام وعلى

 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1973التلوث من السفن لعام 

 المتعلق بها، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية 1978

 جوان 4 المؤرخ في 2011 لسنة 50إليه بمقتضى المرسوم عدد 

2011،  

وعلى االتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة التونسية والجمهورية 

 المرخص في مصادقة الجمهورية 2011 جويلية 11بالجزائر في 

 المؤرخ 2011 لسنة 104التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 

  ،2011 أكتوبر 22في 

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
    المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

وعلى مجلة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية المصادق عليها 
  جوان11 المؤرخ في 1976 لسنة 59بمقتضى القانون عدد 

، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة 1976
  ، 2005 جانفي 19 المؤرخ في 2005 لسنة 8القانون عدد 

 ماي 9 المؤرخ في 1986 لسنة 35وعلى القانون عدد 
م والمواقع الطبيعية  المتعلق بحماية األثار والمعال1986

  والعمرانية،
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 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 91وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع 1988

 لسنة 14النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001

 فيفري 22 المؤرخ في 1989 لسنة 21القانون عدد  وعلى 
   المتعلق بالحطام البحري،1989

 أفريل 7 المؤرخ في 1992 لسنة 32وعلى القانون عدد 

   المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،1992

 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 13وعلى القانون عدد 

ري، وعلى جميع النصوص  المتعلق بممارسة الصيد البح1994

 2018 لسنة 30التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 72 وعلى القانون عدد 

   المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، 1995

 جويلية 24 المؤرخ في 1995 لسنة 73وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى 1995

  ،2005 أفريل 4 المؤرخ في 2005 لسنة 33القانون عدد 

 أفريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 29وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة 1996

  حوادث تلوث البحر، 

 28رخ في  المؤ1998 لسنة 109وعلى القانون عدد 
   المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ، 1998ديسمبر 

 لسنة 93وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي 1999 أوت 17 المؤرخ في 1999

 المؤرخ 2008 لسنة 15نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

  ، 2008 فيفري 18في 

 جوان 27 المؤرخ في 2005لسنة  50وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة عرض السواحل 2005

  التونسية، 

 أكتوبر 3 المؤرخ في 2005 لسنة 89وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،2005

 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 

  ،2008 جوان 2 المؤرخ في 2008

 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 48على القانون عدد و

   المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،2009

 ماي 20 المؤرخ في 2009 لسنة 49وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،2009

 أكتوبر 26 المؤرخ في 2004 لسنة 2534وعلى األمر عدد 
 المجلس الوطني ألمن الموانئ والنقل  المتعلق بإحداث2004

  البحري وضبط تركيبته وطرق سيره،

 فيفري 23 المؤرخ في 2006 لسنة 555وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية 2006

التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

المخطط االستعجالي شبه وحكومة المملكة المغربية المتعلق ب

اإلقليمي لالستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة 

  جنوب غرب البحر األبيض المتوسط،

 18 المؤرخ في 2019 لسنة 144وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون 2019فيفري 

   منه، 14 و13 و10 و5و  4البحر وخاصة الفصول األول و

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

  وعلى رأي وزير الدفاع الوطني، 

  ، العدلوعلى رأي وزير

  ، الداخليةوعلى رأي وزير

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،

  جستيك،وعلى رأي وزير النقل واللو

  وعلى رأي وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية،

  ،ي وزير الصناعة والطاقة والمناجموعلى رأ

  ، والموارد المائية والصيد البحريوعلى رأي وزير الفالحة

  وعلى رأي وزير السياحة،

  وعلى رأي وزير الصحة،

  وعلى رأي وزير التربية،

  لمي،وعلى رأي وزيرة التعليم العالي والبحث الع

  ،الشباب والرياضة واإلدماج المهني وعلى رأي وزير

  ،وعلى رأي وزير الشؤون الثقافية

  .الشؤون المحلية والبيئةوعلى رأي وزير 

  :قرر ما يلي

  القسم األول

  أحكام عامة

 يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير  ـالفصـل األول
الكتابة العامة عمل لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر المحدثة لدى 

 144 من األمر الحكومي عدد 13لشؤون البحر بمقتضى الفصل 
 المذكور أعاله والتي 2019 فيفري 18 المؤرخ في 2019لسنة 
  ".اللجنة" فيما يلي بـ إليهايشار 
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 يقصد بتدخل الدولة بالبحر كل المهام واألنشطة  ـ2الفصـل 
ثناء مجاالت المتعلقة بممارسة الدولة لصالحياتها بالبحر باست

الدفاع، وذلك طبقا لما تضبطه االتفاقيات الدولية المصادق عليها 
  .ولما ينص عليه التشريع الوطني

  القسم الثاني

  في مهام اللجنة وتركيبتها
بضبط إجراءات وآليات دعم " اللجنة" تكلف  ـ3الفصـل 

التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون 
متابعة تنفيذها واقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها في البحر و

 من األمر 5الغرض خاصة في المجاالت المنصوص عليها بالفصل 
 2019 فيفري 18 المؤرخ في 2019 لسنة 144الحكومي عدد 

  : المشار إليه أعاله والمتمثلة فيما يلي

األمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية  -
  ن األعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها،م

   المراقبة والضبط بالبحر،  -

  سالمة المالحة البحرية،  -

  البحث واإلنقاذ بالبحر واالتصاالت البحرية،  -

  حماية الموارد الطبيعية البحرية،  -

  حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته،  -

  ي المغمور بالمياه،حماية التراث الثقاف -

  األنشطة الترفيهية بالبحر،  -

  الغوص واألنشطة تحت المائية، -

  .الحماية من المخاطر البحرية -

  :خاصة فيما يلي" اللجنة" تتمثل مهام  ـ4الفصـل 

 الضرورية لتطوير آليات التنسيق واآلليات اإلجراءاتضبط  -
ة بالبحر ومزيد بين مختلف الهياكل واإلدارات المعنية بتدخل الدول

 من هذا 3حوكمتها خاصة في المجاالت المنصوص عليها بالفصل 
 من 7القرار بناء على أشغال اللجان الفنية المشار إليها بالفصل 

  .هذا القرار ومتابعة تنفيذها

دراسة اإلشكاليات التي تعرض عليها بخصوص التنسيق بين  -
 خاصة في مختلف المتدخلين المعنيين بتدخل الدولة بالبحر

 من هذا القرار وضبط 3المجاالت المنصوص عليها بالفصل 
  .الحلول الضرورية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها

 من 7متابعة أشغال اللجان الفنية المنصوص عليها بالفصل  -
  .هذا القرار

 من ي الضرورية لتطوير التوقواآللياتتحديد اإلجراءات  -
 نواعها وإحكام التنسيق بينالمخاطر واألحداث البحرية بمختلف أ

 مختلف المتدخلين وضبط اإلجراءات المستوجبة لمعالجة
  . اإلشكاليات التي تطرح بهذا الخصوص

تقديم المقترحات الضرورية لتطوير مختلف القدرات  -
 في مجاالت تنسيق تدخل الدولة بالبحر ومتابعة واإلمكانيات

  . تنفيذها

  ت وبرامج العمل الدولية إبداء الرأي في مشاريع االتفاقيا -
أو اإلقليمية المتعلقة بمجاالت تدخل الدولة بالبحر والتنسيق بين 
مختلف المتدخلين لضمان حسن تنفيذ الدولة التونسية اللتزاماتها 

  ".اللجنة"الدولية في المجاالت ذات العالقة بمهام 

 الرأي حول مشاريع النصوص القانونية المتعلقة إبداء -
 الدولة بالبحر وتقديم مقترحات لتطوير التشريع بتنسيق تدخل

الوطني في هذا المجال ومالءمته مع االتفاقيات الدولية المصادق 
  .عليها من قبل الدولة التونسية

تقديم مقترحات لتعزيز المشاركة والتمثيلية التونسية في  -
أشغال المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالمجال البحري 

 متابعة لبرامج الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية وإرساء آلية
الحكومية وغير الحكومية خاصة في المجاالت المنصوص عليها 

  . من هذا القرار3بالفصل 

إبداء الرأي بشأن الملفات التي تعرضها الكتابة العامة  -
لشؤون البحر على أنظار اللجنة الوزارية لشؤون البحر فيما يتعلق 

ة بالبحر ومساعدة الكتابة العامة لشؤون البحر على بتدخل الدول
  .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

وبصفة عامة النظر في كل المسائل األخرى المتعلقة بتنسيق 
تدخل الدولة بالبحر التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون 

  .البحر

الكاتب العام لشؤون البحر، " اللجنة" يترأس  ـ5الفصـل 
  :وتتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم

مصالح مستشار القانون (ممثل عن رئاسة الحكومة  -
  ، )والتشريع للحكومة

  ممثل عن وزارة العدل، -

آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل ممثال عن وزارة  -

  الدفاع الوطني،

  مدير إدارة حرس السواحل ممثال عن وزارة الداخلية، -

  كلفة بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزارة الم -

ة ممثال عن الوزارة يرئيس وحدة الفرق البحرية الديوان -
  المكلفة بالمالية،

مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية ممثال عن  -
  الوزارة المكلفة بالنقل،

لصناعات المعملية ممثال عن الوزارة المكلفة امدير عام  -
  بالصناعة،

  حروقات ممثال عن الوزارة المكلفة بالطاقة،لمامدير عام  -
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مدير عام الصيد البحري وتربية األسماك ممثال عن الوزارة  -
  المكلفة بالصيد البحري،

لبيئة وجودة الحياة ممثال عن الوزارة المكلفة امدير عام  -
  والشؤون المحلية، بالبيئة

مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ممثال عن الوزارة  -
  كلفة بالصحة،الم

الوزارة المدير العام للمصالح الجوية والبحرية ممثال عن  -
  المكلفة بالتجهيز،

  ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال، -

رئيس وحدة التصرف في الموانئ الترفيهية ممثال عن  -
  الوزارة المكلفة بالسياحة،

ة بالبحث مدير عام البحث العلمي ممثال عن الوزارة المكلف -
  العلمي،

  مدير عام الرياضة ممثال عن الوزارة المكلفة بالرياضة -

قسم دراسة اآلثار التحت (ممثل عن المعهد الوطني للتراث  -
  ،)مائية

  الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ،  -

الرئيس المدير العام لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد  -

  البحري،

  ير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،المد -

  المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، -

من غير المعينين بالصفة بمقرر " اللجنة"تتم تسمية أعضاء 

  .من رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين

  دعوة ممثل عن أي وزارة " اللجنة"ويمكن لرئيس 

 عمومي أخر للمشاركة في أعمال اللجنة أو جماعة محلية أو هيكل

كما . كلما تضمن جدول أعمالها مسائل تدخل ضمن مشموالته

يمكنه دعوة كل شخص ذي كفاءة إلبداء رأيه بمناسبة درس 

  .موضوع معين

  القسم الثالث

  في طرق سير عمل اللجنة
بدعوة من رئيسها أو بطلب من " اللجنة" تجتمع  ـ6الفصل 

عت الحاجة لذلك على أال تقل اجتماعاتها عن أحد أعضائها كلما د
  .اجتماعات في السنة) 6(ستة 

تجتمع اللجنة في تركيبتها الموسعة أو في تركيبة مضيقة 
  .بحسب الملفات المضمنة بجدول أعمالها الذي يحدده رئيسها

 يتولى قسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة  ـ7الفصـل 
وحفظ وثائقها " للجنة"تابة القارة العامة لشؤون البحر مهام الك

  .وإعداد محاضر جلساتها وتوجيه الدعوات لحضور اجتماعاتها

أن تستعين بخبراء من المراكز " للجنة" يمكن  ـ8الفصل 
ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطني، كما يمكن 

طبقا للتراتيب واإلجراءات " اللجنة"التعاقد مع خبراء للعمل مع 
  . المعمول بهااإلدارية

في أداء مهامها ووفقا لمجاالت " اللجنة" تساعد  ـ9الفصل 
  :تدخلها اللجان الفرعية التالية

  . اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث واإلنقاذ بالبحر -

اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة األمن والسالمة البحرية  -
  . واألنشطة البحرية

حماية البيئة والموارد الطبيعية اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة  -
  .البحرية

اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمهن ونشر  -
  .المعارف البحرية

  ىاألولالفرعية الفقرة 

  اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث واإلنقاذ بالبحر
 تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث واإلنقاذ  ـ10الفصـل 

  :بالبحر خاصة بالمهام التالية

تقديم مقترحات لتطوير منظومة وطنية متكاملة للنجدة  -
والبحث وإنقاذ األشخاص المكروبين بالبحر وتقييمها وتحيينها 

  .عند االقتضاء وضمان الحوكمة الرشيدة لمختلف مكوناتها

  . على إعداد مخططات البحث واإلنقاذ بالبحراإلشراف -

قاذ بالبحر المتابعة الدورية لتنفيذ مخططات البحث واإلن -
  .ودراسة مقترحات تطويرها

إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية ومشاريع  -
االتفاقيات الدولية وبرامج التعاون والشراكة الثنائية ومتعددة 

  . األطراف في مجال النجدة والبحث واإلنقاذ البحري

دراسة كل المسائل األخرى ذات العالقة بمهام البحث  -
  . يعرضها عليها رئيسهاواإلنقاذ التي

 يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق مهام البحث  ـ11الفصـل 
واإلنقاذ بالبحر الكاتب العام لشؤون البحر أو من ينوبه من قسم 
السياسة البحرية المندمجة، وتتركب من أعضاء ممثلين عن 

  :الوزارات التالية

جيش البحر وجيش ( ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني 3 -  
  ) طيران والمصلحة الوطنية لخفر السواحلال

  .وزارة المكلفة بالشؤون الخارجيةممثل عن ال -

إدارة حرس السواحل ( ممثلين عن وزارة الداخلية 3 -
  ، )واإلدارة العامة لألمن الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية

وحدة الفرق البحرية (ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية  -
  ،)ةللديوان
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ديوان البحرية التجارية (ممثالن عن الوزارة المكلفة بالنقل  -
  ،)لرصد الجويلوالموانئ والمعهد الوطني 

اإلدارة العامة (ممثالن عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري  -
للصيد البحري وتربية األسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد 

  ،)البحري

  ياحة،ممثل عن الوزارة المكلفة بالس -

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، -

  .ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية -

ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة 
  .إلبداء رأيه بمناسبة درس موضوع معين

   الثانيةالفرعية الفقرة

اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة األمن والسالمة البحرية 
  واألنشطة البحرية

 تكلف اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة األمن  ـ12لفصـل  ا
  : والسالمة البحرية واألنشطة البحرية خاصة بالمهام التالية

دراسة سبل إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في  -
مجاالت األمن والسالمة البحرية وحماية المرافق المينائية 

البحرية وتقديم والمنشآت البحرية والساحلية وتطوير االتصاالت 
المقترحات الضرورية بخصوص اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في 

  .هذه المجاالت

دراسة اإلشكاليات المتعلقة بالمخاطر البحرية وكيفية التوقي  -
منها ومجابهتها وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير التنسيق بين 

  .مختلف المتدخلين

ظومة الوطنية للمراقبة ضبط المقترحات الكفيلة بتطوير المن -
والضبط بالبحر لتشمل كافة مهام الشرطة بالبحر وتغطية مختلف 

  .أصناف الجرائم واألعمال غير المشروعة بالبحر ومتابعة تفعيلها

تقديم مقترحات لتطوير التكوين في مجال الوقاية من  -
  .الجريمة بالبحر ومكافحتها

تابعة األمن  يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق م ـ13الفصـل 
والسالمة البحرية واألنشطة البحرية رئيس قسم السياسة البحرية 
المندمجة أو من ينوبه، وتتركب من أعضاء ممثلين عن الوزارات 

  :التالية

جيش البحر والمصلحة (ممثالن عن وزارة الدفاع الوطني  -

  ).الوطنية لخفر السواحل

ية ومركز إدارة الشؤون الجزائ(ممثالن عن وزارة العدل  -

  .)الدراسات القانونية والقضائية

إدارة حرس السواحل (ممثلين عن وزارة الداخلية  3 -
واإلدارة العامة لشرطة الحدود واألجانب والديوان الوطني للحماية 

  )المدنية

وحدة الفرق البحرية (ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية  -
  )للديوانة

اإلدارة العامة للنقل (قل ممثالن عن الوزارة المكلفة بالن -

البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية 

  ) والموانئ

إدارة (ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والبنية التحتية  -

  ).الموانئ البحرية

  .ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة -

لبيئة إدارة السالمة وا(ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة  -

  ، )والتصرف في المخاطر

اإلدارة العامة (ممثالن عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري  -

للصيد البحري وتربية األسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد 

  )البحري

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة -

  ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة  -

الوكالة الوطنية لحماية  (ممثالن عن الوزارة المكلفة بالبيئة -

  ، )المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة 

  .إلبداء رأيه بمناسبة درس موضوع معين

   الثالثةالفرعية الفقرة

اللجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة والموارد 
  الطبيعية البحرية

لجنة الفرعية لتنسيق متابعة حماية البيئة  تكلف ال ـ14الفصـل 
  :والموارد الطبيعية البحرية خاصة بالمهام التالية

 من يدراسة اإلشكاليات التي تعرض عليها والمتعلقة بالتوق -
جميع مصادر التلوث البحري والحد من تأثيراتها وضبط 

  .المقترحات الضرورية لتطوير منظومة مكافحة التلوث البحري

ق بين مختلف المتدخلين قصد تطوير المنظومة التنسي -
الوطنية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية 
الثروات والموارد الطبيعية البحرية وضمان استدامتها وتثمين 

  .مساهمتها في الدورة االقتصادية

تقديم مقترحات لتطوير حماية الشريط الساحلي والملك  -
  .حسن حوكمته وتثمينهالعمومي البحري و

التنسيق بين مختلف المتدخلين لتطوير منظومة حماية  -
المساحات البحرية والساحلية المحمية والجزر والمناطق الرطبة 

  .وحسن حوكمتها

تقديم مقترحات لتطوير نشر الثقافة البيئية البحرية بالشراكة  -
  .مع الهياكل المتدخلة
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تنسيق متابعة حماية البيئة  يترأس اللجنة الفرعية ل ـ15الفصل 

والموارد الطبيعية البحرية رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة 

  :أو من ينوبه، وتتركب من األعضاء ممثلين عن الوزارات التالية

جيش البحر والمصلحة (ممثالن عن وزارة الدفاع الوطني  -

   ،)الوطنية لخفر السواحل

رس السواحل والديوان إدارة ح(ممثالن عن وزارة الداخلية  -

  ، )الوطني للحماية المدنية

وحدة الفرق البحرية (ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية  -

  ،)للديوانة

اإلدارة العامة للنقل (ممثالن عن الوزارة المكلفة بالنقل  -

البحري والموانئ البحرية التجارية وديوان البحرية التجارية 

   ،)والموانئ

اإلدارة (المكلفة بالتجهيز والبنية التحتية ممثل عن الوزارة  -
  ،)العامة للمصالح الجوية والبحرية

اإلدارة العامة للصناعات (ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة  -

  ،)المعملية

إدارة السالمة والبيئة (ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة  -

  ،)والتصرف في المخاطر

اإلدارة العامة (يد البحري  ممثالن عن الوزارة المكلفة بالص-

للصيد البحري وتربية األسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد 

  ،)البحري

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة -

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة -

  ،ممثل عن وزارة التربية -

   .ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي -

اإلدارة العامة للبيئة (لفة بالبيئة  ممثلين عن الوزارة المك3 -

وجودة الحياة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية 

  ).وتهيئة الشريط الساحلي

ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة 

  .إلبداء رأيه بمناسبة درس موضوع معين

   الرابعةالفرعية الفقرة

ن ونشر اللجنة الفرعية لتنسيق تطوير التكوين والمه
  المعارف البحرية

 التكوين الفرعية لتنسيق تطوير اللجنة تكلفـ  16 الفصل

   :التالية بالمهام خاصة البحرية المعارف ونشر والمهن

التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية قصد تطوير مختلف  -

  .المهن واألنشطة ذات العالقة بالبحر وتثمينها

ير منظومة التكوين في التنسيق بين مختلف المتدخلين لتطو -

  .المجاالت البحرية ودعم قدرات مراكز التكوين

تقديم مقترحات لتطوير منظومة البحث العلمي في المجاالت  -

  .البحرية وتثمين نتائجه

دراسة كل المسائل التي تعرض عليها والمتعلقة بحماية  -

التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير استكشافه وتثمينه تقديم 

 مختلف المتدخلين في هذا المجال نقترحات لتدعيم التنسيق بيم

  . وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات العالقة

التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية للحفاظ على الذاكرة  -

  . البحرية الوطنية ونشر الموروث البحري الوطني وتثمينه

طوير التكوين  يترأس اللجنة الفرعية لتنسيق ت ـ17الفصل 

والمهن ونشر المعارف البحرية رئيس قسم السياسة البحرية 

المندمجة أو من ينوبه، وتتركب من أعضاء ممثلين عن الوزارات 

  :والهياكل التالية

   ،)جيش البحر(ممثل عن وزارة الدفاع الوطني  -

  ،)المعهد األعلى للقضاء(ممثل عن وزارة العدل  -

  ،)إدارة حرس السواحل(ممثل عن وزارة الداخلية  -

وحدة الفرق البحرية (ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية  -

   ،)للديوانة

اإلدارة العامة للنقل (ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل  -

   ،)البحري والموانئ البحرية التجارية

وكالة ( ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري 3 -

مؤسسة البحث والتعليم العالي اإلرشاد والتكوين الفالحي و

  ،)الفالحي والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة -

ممثالن عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي  -

  ،)اإلدارة العامة للبحث العلمي واإلدارة العامة لتثمين البحث(

  ،ممثل عن وزارة التربية -

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني -

اإلدارة العامة للبيئة وجودة (ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة  -
  ،)الحياة

  ،ممثل عن الوزارة المكلفة بالرياضة -

رية قسم الدراسات األث(لوطني للتراث ممثل عن المعهد ا -
  ،)تحت المائية

  . الثقافيةممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية -

ويمكن لرئيس اللجنة الفرعية دعوة كل شخص ذي كفاءة 
  .إلبداء رأيه بمناسبة درس موضوع معين
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 يتم تعيين ممثلي الوزارات والهياكل الممثلة  ـ18الفصـل 
 بحسب الملفات المعروضة اإلشرافباللجان الفرعية من قبل جهة 

  . على كل لجنة

يسها الذي يضبط تجتمع اللجان الفرعية إما بدعوة من رئ
دورية اجتماعاتها وجدول أعمالها أو باقتراح من الوزارات 

  . والهياكل المعنية بمهام كل لجنة

تعد كل لجنة فرعية تقارير عن أعمالها تعرض على لجنة 
  .تنسيق تدخل الدولة بالبحر

 توكل مهام الكتابة القارة للجان الفرعية األربعة  ـ19الفصل 
قسم إلى قسم السياسة البحرية المندمجة المشار إليها بهذا ال

بالكتابة العامة لشؤون البحر الذي يتولى حفظ وثائقها وإعداد 
  .محاضر جلساتها وتوجيه الدعوات لحضور اجتماعاتها

على ميزانية " اللجنة" تحمل مصاريف تسيير  ـ20الفصل 
  .رئاسة الحكومة

رية  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو ـ 21الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 25 ونس فيت
  

 

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  

لفة بالوظيفة مـن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المك قـرار
تعلق بفتح مناظرة  ي2021 جوان 23 العمومية مؤرخ في

  داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات 
  .أو التوثيق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

  العمومية، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة إن

        بعد االطالع على الدستور،

 نوفمبر 3 المؤرخ في 1964 لسنة 44وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية لإلدارة كما تم 1964

 سبتمبر 1 المؤرخ في 1986 لسنة 83تنقيحه بالقانون عدد 
  ،1986ون المالية التنقيحي لسنة  المتعلق بقان1986

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 
وعلى جميع  1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

 لسنة 66 وآخرها القانون عدد ا أو تممتهاالنصوص التي نقحته
 المتعّلق بقانون المالية 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017
  ،2018لسنة 

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

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

م عدد  والمرسو2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 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 
الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته              

 11 المؤرخ في 2003 لسنة 2338أو تممته وآخرها األمر عدد 
  ،2003نوفمبر 

 جويلية 23 المؤرخ في 2007 لسنة 1885وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنية 2007

لإلدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر 
  ،2018 فيفري 13مؤرخ في ال 2018 لسنة 156الحكومي عدد 

 10 المؤرخ في 2019 لسنة 434وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان 2019ماي 

  المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية، 

 المؤرخ في 2020 لسنة 1043وعلى األمر الحكومي عدد 

 الوزيرة             المتعلق بضبط مشموالت2020 ديسمبر 23

 بعض  رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويضىلد

  ،صالحيات رئيس الحكومة إليها

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 وعلى قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة

 المتعلق بضبط كيفية 2021 جانفي 25مؤرخ في المومية الع

تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام 

  . للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 :قـــررت مـا يلـي

أوت 16 يوم تفتح بالمدرسة الوطنية لإلدارة ل ـالفصـل األو 

 ى رتبة إلناظرة داخلية بالملفات للترقيةم الموالية، واأليام  2021

   .قللمكتبات أو التوثي عام حافظ

 )1( حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة  ـ2الفصـل 
  .واحدة

  جويلية16 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  ـ3الفصـل 
2021.  

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريــــة  ـ4الفصـل 

  .التونسيـــــة

    .2021 جوان 23 تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

زيرة لدى رئيس الحكومة الو
  مكلفة بالوظيفة العموميةال

 حسناء بن سليمان
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 2021 جوان 30 مؤرخ في 2021لسنة  60 عدد رئاسي أمر
األوروبي  تعلق بالمصادقة على البروتوكول اإلضافي لالتفاقي

 التونسية المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية
والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام 

  .جمهورية كرواتيا إلى االتحاد األوروبي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 30  المؤرخ في2021لسنة  32 وعلى القانون األساسي عدد

ضافي لالتفاق المتعلق بالموافقة على البروتوكول اإل 2021جوان 

األوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية 

والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام جمهورية 

  كرواتيا إلى االتحاد األوروبي،

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

البروتوكول اإلضافي لالتفاق األوروبي المتوسطي وعلى 

المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة األوروبية 

ودولها األعضاء، مراعاة النضمام جمهورية كرواتيا إلى االتحاد 

  األوروبي،

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على البروتوكول اإلضافي     تتم  ـ  الفصل األول

تفاق األوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية لال

التونسية والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام 

 27                                        ّ               جمهورية كرواتيا إلى االتحاد األوروبي، الموق ع ببروكسال في 

  .2020جويلية 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 30ونس في ت
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2021 جوان 30  مؤرخ في2021لسنة  61 عدد أمر رئاسي
 29تعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ ي

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2020ديسمبر 
لمبرمة للتنمية االقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض ا

بين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل 

  .مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
  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

  جوان30  المؤرخ في2021سنة  ل33 وعلى القانون عدد
 29متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  ال2021

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2020ديسمبر 
متعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين للتنمية االقتصادية العربية وال

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين 

  شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية،

 بين 2020 ديسمبر 29وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية الجمهورية التونسية 

والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية الستغالل 
وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في 

  المناطق الحضرية،

  :صهيصدر األمر الرئاسي اآلتي ن

المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة        تتم  ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والصندوق 2020 ديسمبر 29بتاريخ 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض 
المبرمة بين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق 

ية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الكويتي للتنمية االقتصاد
  .تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد
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  .2021 جويلية 19 مؤرخ في 2021 لسنة 64 عدد أمر رئاسيبمقتضى 

  .2020 ديسمبر 5يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني إلى السيد يوسف الزواغي وذلك ابتداء من 

  

يتعلق بالمصادقة على االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت  2021  جويلية19 مؤرخ في 2021 لسنة 65 عدد أمر رئاسي
  .المتعلقة بالتعليم العالي

   الجمهورية،إن رئيس

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 العالمية لالعتراف االتفاقيةالمتعلق بالموافقة على  2021 جويلية 19  المؤرخ في2021 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 

  بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي،

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016يل  أفر5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

  .ؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي العالمية لالعتراف بالماالتفاقيةوعلى 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

مؤتمر اليونسكو بمناسبة  العالمية لالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها االتفاقيةالمصادقة على  تتم ـ  الفصل األول

  .  2019 نوفمبر 25انعقاد دورته األربعين بباريس بتاريخ 

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصــل 

 .2021  جويلية19تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 بين 2020 أوت 16 بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ يتعلق 2021  جويلية19 مؤرخ في 2021 لسنة 66أمر رئاسي عدد 
حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل 

لشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم ل
  .مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

  هدات،  المتعلق بتنظيم المصادقة على المعا2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

 أوت 16تعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  الم2021  جويلية19  المؤرخ في2021لسنة  35 وعلى القانون عدد

 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه 2020

اع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في لتمويل مشروعات القط

  تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية،
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    .19كوفيد   يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة2021 جويلية 30  مؤرخ في2021لسنة  83 عددأمر رئاسي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

   المتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية،2021 جويلية 26 المؤرخ في 2021 لسنة 70وعلى األمر الرئاسي عدد 

 19 المتعلق بإحداث قاعة عمليات إلدارة جائحة كوفيد 2021 جويلية 28 مؤرخ في 2021 لسنة 77سي عدد وعلى األمر الرئا

  .وتحديد مهامها و تركيبتها

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

ص والعربات  يمنع جوالن األشخا2021 لسنة 70خالفا ألحكام الفقرة األولى من الفصل األول من األمر  الرئاسي عدد  ـ الفصل األول

  . آخرإشعار إلى غاية 2021بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك ابتداء من غرة أوت 

  .يمكن تعديل مدة منع الجوالن ببالغ يصدر عن رئاسة الجمهورية

  :التدابير التاليةتطبق خالل المدة المذكورة بالفصل األول من هذا األمر الرئاسي  ـ 2الفصل 

 تمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.  

 على أصحاب المطاعم والمقاهي باختالف أصنافها رفع الكراسي ومنع اإلستهالك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.  

 نسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، االستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد على جميع الوافدين على البالد التو

 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى 7عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة   ساعة من تاريخ إجرائه،72 ال تتجاوز مدته 19

  .البالد التونسية

  على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع االنخفاض النسبي لحاالت العدوى وتوفر

  .كميات هامة من التالقيح

  على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكوالت الصحية واإلجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات

  .والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي

 ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد إجراء على مختلف رؤساء الهياكل اإلدارية العمومية  ـ3الفصل 

انة وأعوان مختلف األسالك المباشرين بوزارة الصحة الحضوري لألعوان، باستثناء أعوان قوات األمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديو

  .وبالهياكل الصحية العمومية



على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر اإلمكان على اعتماد اإلجراءات المنصوص عليها  ـ 4الفصل 

  . من هذا األمر الرئاسي3بالفصل 

 توحيد اإلجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات 19ة كوفيد على جميع المتدخلين في مكافح ـ 5الفصل 

  .انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 6الفصــل 

  .2021 جويلية 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  "2021 جويلية 31تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "
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  2021  لسنة4عدد   البنوكمنشور إلى
    

ضبط شروط االنتفاع والتصرف في خط االعتماد المخصص إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك  :الموضوع
  ".19-كوفيد"لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  إن محافظ البنك المركزي التونسي،

  التونسي، المركزي للبنك األساسي النظام بضبط المتعّلق 2016 أفريل 25في  المؤرخ 2016 لسنة 35 عدد القانون على االطالع بعد

  المالية، والمؤسسات بالبنوك  المتعّلق2016  جويلية11في  المؤرخ 2016 لسنة 48 عدد القانون وعلى

 حدة من للتخفيف ومالية جبائية إجراءات  المتعلق بسن2020أفريل  16ي ف  المؤرخ2020 لسنة 6عدد  وعلى مرسوم رئيس الحكومة
 2020 ماي 22 المؤرخ في 2020 لسنة 22كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد  "19 - كوفيد "كورونا  فيروس انتشار تداعيات

   منه،13 و12وخاصة الفصلين " 19- كوفيد "رونا والمتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كو

 وشروط المتضررة المؤسسات تعريف مقاييس بضبط المتعلق 2020 ماي 8في   المؤرخ2020 لسنة 308عدد  الحكومي وعلى األمر
 من للتخفيف ماليةو جبائية إجراءات بسن  المتعلق2020 أفريل 16في  المؤرخ 2020 لسنة 6عدد  الحكومة رئيس مرسوم بأحكام انتفاعها

  ، "19-كوفيد"كورونا  فيروس انتشار تداعيات حدة

 االعتماد خط في التصرف وصيغ االنتفاع شروط بضبط المتعلق 2020 ماي 8في   المؤرخ2020 لسنة 309عدد  الحكومي وعلى األمر
 تداعيات من المتضررة والمتوسطة ىالصغر المؤسسات لفائدة البنوك قبل من المسندة الجدولة إعادة قروض تمويل إلعادة المخصص

   منه،4 و3وخاصة الفصلين " 19 -كوفيد "كورونا  فيروس انتشار

 ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا اإلحاطة المتعلق بإحداث لجنة 2020 ماي 8وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 
  ،"19-كوفيد"

بضبط شروط االنتفاع والتصرف في خط   المتعلق2020  جوان18المؤرخ في  2020 لسنة 14عدد  وعلى المنشور إلى البنوك
المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من  تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة االعتماد المخصص إلعادة

  ،"19-كوفيد"فيروس كورونا  تداعيات انتشار

 لسنة 35 من القانون عدد 42كما نص عليه الفصل  2021جوان  29 في المؤرخ 2021لسنة  4 دعد المطابقة وعلى رأي لجنة مراقبة
  بالمناشير المتأكدة،  وخاصة فقرته الثانية المتعلقة2016

    :قرر ما يلي

 2020سنة  ل14المنشور إلى البنوك عدد   من8 والمطة األولى من الفصل 6 تلغى أحكام المّطة األولى من الفصل ـ الفصل األول
  :وتعوض بما يلي المشار إليه أعاله

نسبة فائدة سنوية قارة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي السارية المفعول في  -) أولى جديدة مّطة (6 الفصل -
  ،%2زائد  عقد القرض تاريخ تسجيل

 6بة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي المذكورة بالفصل نسبة فائدة سنوية قارة تساوي نس -) أولى جديدة مّطة( 8 الفصل -
  من هذا المنشور،

 .هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره  تدخل أحكامـ 2الفصل 

  .2021 جويلية 6في تونس 

  المحافظ

  مروان العباسي    
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  .2021 جويلية 19 مؤرخ في 2021 لسنة 64 عدد أمر رئاسيبمقتضى 

  .2020 ديسمبر 5يسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني إلى السيد يوسف الزواغي وذلك ابتداء من 

  

يتعلق بالمصادقة على االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت  2021  جويلية19 مؤرخ في 2021 لسنة 65 عدد أمر رئاسي
  .المتعلقة بالتعليم العالي

   الجمهورية،إن رئيس

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 العالمية لالعتراف االتفاقيةالمتعلق بالموافقة على  2021 جويلية 19  المؤرخ في2021 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 

  بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي،

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016يل  أفر5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

  .ؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي العالمية لالعتراف بالماالتفاقيةوعلى 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

مؤتمر اليونسكو بمناسبة  العالمية لالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها االتفاقيةالمصادقة على  تتم ـ  الفصل األول

  .  2019 نوفمبر 25انعقاد دورته األربعين بباريس بتاريخ 

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصــل 

 .2021  جويلية19تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 بين 2020 أوت 16 بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ يتعلق 2021  جويلية19 مؤرخ في 2021 لسنة 66أمر رئاسي عدد 
حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل 

لشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم ل
  .مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

  هدات،  المتعلق بتنظيم المصادقة على المعا2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

 أوت 16تعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  الم2021  جويلية19  المؤرخ في2021لسنة  35 وعلى القانون عدد

 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه 2020

اع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في لتمويل مشروعات القط

  تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية،
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العربي لإلنماء االقتصادي  بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق 2020 أوت 16 وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة 

  .نسيةالمتوسطة في الجمهورية التوبالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة و

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء 2020 أوت 16المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ    تتم ـ الفصل األول
ة والمتوسطة في الدول العربية االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغير

  . والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

  . ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصــل 

 .2021  جويلية19تونس في 
  

 
  الجمهورية  رئيس

 قيس سعيد

  

  .2021 جويلية 23 مؤرخ في 2021 لسنة 68 عدد بمقتضى أمر رئاسي

 .ينهى تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

   

  .يتعّلق بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة 2021 جويلية 27  مؤرخ في2021لسنة  72 عدد  رئاسيأمر

    إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

  .اء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة المتعلق بإعف2021 جويلية 26 المؤرخ في 2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  . 2021 جويلية 25م للحكومة ابتداء من  ُتنهى مهام السيد وليد الذهبي الكاتب العا ـالفصل األول

  . ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2021 جويلية 27 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  .يتعّلق بإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة 2021 جويلية 27  مؤرخ في2021لسنة  73 عدد  رئاسيأمر
   رئيس الجمهورية،إن

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

  .اء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة المتعلق بإعف2021 جويلية 26 المؤرخ في 2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 

    :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  . 2021 جويلية 25 ديوان رئيس الحكومة ابتداء من  ُتنهى مهام السيد المعز لدين الله المقدم مدير ـالفصل األول

  . ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2021 جويلية 27 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد



 جويلية 26  مؤرخ في2021لسنة  71 عــــددأمر رئاسي 
يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات  2021

  .المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29 القانون األساسي عدد وعلى
   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي العام للعسكريين وعلى 1967

 47جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 
  ،2009 جويلية 8مؤرخ في  ال2009لسنة 

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن 1982

الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها 
  ،2011 ماي 25 المؤرخ في 2011 لسنة 42المرسوم عدد 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلــى القانــون عدد 
      ّ                                   المتعل ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
                                                    اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم مته وخاصة 

 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 
2011،  

 أوت 5 المؤرخ في 1985  لسنة78وعلــى القانــون عدد 

      ّ                                            المتعل ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 

                                                        بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم مته، 

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69 القانون عدد وآخرها

   المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007

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

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون 
  ،2013 جويلية 30 المؤرخ في 2013سنة  ل28األساسي عدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يتم تعطيل العمل باإلدارات المركزية والمصالح ـالفصل األول 
الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  .2021 جويلية 27اإلدارية لمدة يومين بداية من يوم الثالثاء 

ة تعطيل العمل ببالغ يصدر عن رئاسة يمكن التمديد في مد
  .الجمهورية

 استثناء ألحكام الفصل األول من هذا األمر  ـ2الفصل 
الرئاسي، يمكن لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار 

  .في تكليف عدد من األعوان بحصص حضورية أو عن بعد

 على  تلتزم الهياكل اإلدارية التي تسدي خدمات إدارية ـ3الفصل 
  .الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة

ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض 
الخدمات اإلدارية األخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، وال 

  .سيما عبر التراسل اإللكتروني

  ال تنطبق أحكام هذا األمر الرئاسي على أعوان ـ4الفصل 
قوات األمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة واألعوان 
العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية واألعوان العاملين 
بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين 

  .يخضعون لتراتيب خاصة

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 5الفصل 
  .ونسية وينفذ حاالللجمهورية الت

   .2021 جويلية 26 س فيتون
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

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

  

 

 

 

  

  

  "2021 جويلية 26سية بمقر والية تونس العاصمة يوم تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التون"
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 وتحديد 19حداث قاعة عمليات إلدارة جائحة كوفيد تعلق بإ ي2021 جويلية 28  مؤرخ في2021لسنة  77 عددأمر رئاسي 
  .مهامها و تركيبتها

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات 1993فريل أ 26 المؤرخ في 1993 لسنة 942وعلى األمر عدد 
كوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية، وعلى كل النصوص التي الجهوية لتفادي ال
  تممته أو نقحته، 

  .نع الجوالن بكامل تراب الجمهورية المتعلق بم2021 جويلية 26 المؤرخ في 2021 لسنة 70وعلى األمر الرئاسي عدد 

  :هتي نصيصدر األمر الرئاسي اآل

  : وتتمثل مهامها في19 ُتحدث قاعة عمليات إلدارة جائحة كوفيد  ـالفصل األول

  ،19متابعة تطور الوضع الصحي بالبالد الناتج عن جائحة كوفيد  -

  متابعة مدى تطبيق اإلجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، -

  ئحة من مواد صيدالنية ومعدات طبية وغيرها،متابعة المخزون االستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجا -

  متابعة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتلقيح، -

  التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على اإلشكاليات والعمل على تذليلها، -

  .تقديم االقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات -

  : تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتتركب من ممثلين عن الوزارات التالية19جائحة كوفيد  تعمل قاعة العمليات إلدارة  ـ2الفصل 

  وزارة الدفاع الوطني، -

  وزارة الداخلية، -

  وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، -

  وزارة الصحة، -

  وزارة النقل واللوجيستيك، -

  ة،وزارة الشؤون المحلية والبيئ -

  . اإلستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة في مهامها19يمكن لقيادة قاعة العمليات إلدارة جائحة كوفيد 

، تحت إشراف المدير العام للصحة العسكرية، إطار سامي يتم 19 يتولى تنسيق أعمال قاعة العمليات إلدارة جائحة كوفيد  ـ3الفصل 
  اقتراحه من وزارة الداخلية،

  . إلى رئيس الجمهورية تقارير أسبوعية حول نشاط القاعة وتدخالتها19فع قيادة قاعة العمليات إلدارة جائحة كوفيد  تر ـ4الفصل 

  . ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حاال ـ5الفصل 

    .2021 جويلية 28 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد
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  جويلية23 مؤرخ في 2021لسنة  67دد عأمر رئاسي 
  . يتعلق بتمديد حالة الطوارئ2021

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 
  بتنظيم حالة الطوارئ، المتعلق 1978

 24 المؤرخ في 2021 لسنة 59وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2021جوان 

  .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول
 إلى 2021 جويلية 24أشهر ابتداء من ) 6(ة ستة التونسية لمد

  .2022 جانفي 19غاية 

 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ2الفصـل 
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2021 جويلية 23 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  
 جويلية 16 مؤرخ في 2021  سنة ل542 عددأمر حكومي 

واألجزاء  بضبط قائمة التجهيزات والمعدات يتعّلق 2021
والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد الالزمة للفالحة 
والصيد البحري المنتفعة باإلعفاء من المعاليم الديوانية 

باب الثاني من األحكام من ال 7.5.1المنصوص عليه بالفقرة 
  . التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية

  ،إن رئيـس الحـكومـة

  ،القتصاد والمالية ودعم االستثمارباقتراح من وزير ا

  ،عـلـى الدسـتـورطـالع بعـد اال

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1970 لسنـة 66وعلـى القانون عـدد 
 48وخاصة الفصل  1971 المتعّلـق بقانون المالية لسنة 1970

  ،منه

 30 الـمؤرخ فـي 1989 لسنة 113وعلى القانون عـدد 
 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية 1989ديسمبر 

عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة 
 2020 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46القانون عـدد 

2021ة لسـنة المتعّلق بقانون المالي،  

 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106وعلى القانون عدد 

 وخاصة 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005ديسمبر 

  ، منه36الفصل 

 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 31 وخاصة الفصلين 2016 المتعّلق بقانون المالية لسنة 2015

  ، منه75و

 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وعلى القانون عدد 
 الجبائية كما تم االمتيازات المتعّلق بمراجعة منظومة 2017

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66تنقيحه بالقانون عدد 
  ،2018 المتعّلق بقانون المالية لسنة 2017

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 36 وخاصة الفصل 2020لية لسنة  المتعّلق بقانون الما2019

  ،منه

 فيفري 15 المؤرخ في 2006 لسنة 468  عددوعلى األمر

 المتعّلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات واألجزاء 2006

والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد الالزمة للفالحة 

والصيد البحري والمالحة البحرية المنتفعة باإلعفاء من المعاليم 

 من الباب الثاني من 7.5.1ديوانية المنصوص عليه بالفقرة ال

األحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية كما تم تنقيحه باألمر 

 نوفمبر 10 المؤرخ في 2015 لسنة 1769الحكومي عدد 

2015،  

 المؤرخ في 2015 لسنة 2605وعلى األمر الحكومي عدد 
 االمتيازاتات منح  المتعلق بطرق وإجراء2015 ديسمبر 29

 من القانون عدد 75 و31الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 
 المتعلق بقانون 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53

 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 2016المالية لسنة 
 24 المؤرخ في 2020 لسنة 1048وخاصة  األمر الحكومي عدد 

  ،2020ديسمبر 
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 المؤرخ في 2017 لسنة 419مر الحكومي عدد وعلى األ

 المتعّلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط 2017 أفـــريل 10

 من 5 و4 و3 بالحوافز المنصوص عليها بالفصول االنتفاع

 2017 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8القانون عدد 

 الجبائية كما تم تنقيحه االمتيازاتالمتعلق بمراجعة  منظومة 

 17 المؤرخ في 2018 لسنة 613ر الحكومي عدد باألم

  ،2018جــويلـيـة 

 المــؤرخ في 2019 لسـنــة 90وعلى األمـــر الحـكــومي عـــدد 

 المتعّلق بضبط قائمتي األجــزاء والـقــطع 2019 جانـــفــي 21

  المنـفـصلة والـتــوابع والمــواد المستـعمـلة قـصـرا في التصليح 

الداخلة في تركيب األجهزة واآلالت الفالحية وسفن أو الصيانة أو 

ومراكب الصيد البحري المنتفعة باإلعفاء من األداء على القيمة 

  ،لمضافة عند التوريد والصنع محلياا

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلـى األمـر الرئاسي عــدد 

  ،ها المتعّلق بتسمية رئيس الحكومـة وأعضائ2020سبتمبر 

 21 المؤرخ في 2020 لسنة 789لحكومي عدد وعلى األمر ا

القتصاد والمالية ودعم  المتعّلق بإحداث وزارة ا2020أكتوبر 

  ،االستثمار

  .وعلـى رأي المحكمـة اإلداريـة

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 الحكومي األمر بهذا الملحقة بالـقائمة تضـبـط ـ األول الفـصـــل
 والتــوابـع المنـفـصلة والقـطع ـزاءواألج والمعـدات التجهيزات
 والمعـدات البحــري والصـيد للفالحة الالزمة المواد من وغــيرها

 والمراكــب السـفــن فــي قصرا تدمج ألن الصالحة والتجهـيــزات
 باإلعــفــاء والمنـتـفعة والنــزهة الرياضة مـراكـب عــدى ما البحــريــة

 الباب من 7.5.1 بالفــقـــرة عليها نصوصالم الديوانية المعاليم من
   .الديـــوانـيــة المعالـيم لتـعـريفـة التمهـيديــة األحكـام من الثــاني

 تــطبـــق أحـكام هـذا األمر الحكـومي ابــتــداء من ـ 2 الفـصل
  .2021غــــرة جانفي 

 تــلغى كــل األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر ـ 3الفـصل 
 15المؤرخ في  2006لسنة  468الحكومي وخاصة األمر عدد 

  .          المشار إليه أعاله2006فيــفـــري 

 وزيــر االقتصاد والمالـية ودعم االستثمار مكـّلـف ـ 4الـفـصـل 
هـــذا األمـر الحكــومي الذي ينشر بالــرائـــد الرسـمي بتــنـفـيـذ 

  .ـيـــةللجمـهوريـــة الـتــونسـ

  .2021 جويلية 16 تـونـس فـي
  

  اإلمضاء المجاور

 االقتصاد والمالية ودعم وزير
  االستثمار

              علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي
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 .آالت جز يدوية ومعدات مترادفة
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بالموافقة على االتفاقية العالمية لالعتراف بالمؤهالت يتعلق  2021 جويلية 19 مؤرخ في 2021 لسنة 34عدد أساسي قانون 
  .)1(المتعلقة بالتعليم العالي

  ،باسم الشعب

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :صهيصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي ن

 العالمية لالعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي التي اعتمدها مؤتمر اليونسكو بمناسبة االتفاقية على الموافقة  تتموحيد ـ فصل 

  .  ، والملحقة بهذا القانون األساسي2019  نوفمبر25انعقاد دورته األربعين بباريس بتاريخ 

  .وينفذ كقانون من قوانين الدولة  للجمهورية التونسية بالرائد الرسميالقانون األساسيينشر هذا 

 .2021  جويلية19تونس 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  جويلية6 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 

  

 بين 2020 أوت 16 على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ بالموافقةيتعلق  2021 جويلية 19 مؤرخ في 2021سنة  ل35قانون عدد 
حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل 

دول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في ال
  .)1(تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية

  ،باسم الشعب

  وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

 بين حكومة الجمهورية 2020 أوت 16 بتاريخ الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويتة الضمان  على اتفاقيالموافقة   تتموحيد ـفصل 

التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص 

دوالر ) 20.000.000(بمبلغ قدره عشرون مليون  المقدم للشركة التونسية للبنك الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض

  . للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسيةأمريكي 

  .وينفذ كقانون من قوانين الدولة  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالقانونينشر هذا 

 .2021 لية جوي19تونس في 
  

 
  الجمهوريةرئيس 

 قيس سعيد

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

  .2021  جويلية6 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
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  الجمهوريةرئيس 

 قيس سعيد

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

  .2021  جويلية6 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
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