
 
 
 
  

 
  

  

   
 
 
 
 
 

  املحـتــــوى
  

  القوانيــــــن
  

    
  ...................  بقانون االستثماريتعلق 2016 سبتمبر 30 مؤرخ في 2016 لسنة 71 عدد وننـقا
  األوامـــر والقــرارات    

  
  

   وزارة العدل
قية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للتر2016 أكتوبر 3قرار من وزير العدل مؤرخ في 

 ....................إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
 يتعلق 2016 أكتوبر 3قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

 ..............................بفتح مناظرة القبول بالسنة األولى بالمعهد األعلى للمحاماة
 يتعلق 2016 أكتوبر 3لعلمي مؤرخ في قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث ا

 ..............................بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد األعلى للمحاماة
 

  وزارة الشؤون الخارجية
  ................................................... متفقد مساعد مدير مساعدتسمية

  ..................................................................تسمية رئيس قسم
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  وزارة الرتبية
  ............................................................ مديرين مساعدينتسمية

  ...............................................................تسمية رؤساء مصالح
  ............................................................إنهاء مهام رئيس مصلحة

 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 2016 أوت 12ؤرخ في ملحق لقرار وزير التربية الم
المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الصادر 

  ................2016 أوت 26 المؤرخ في 70بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
  

  وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
 ....................................................................... مديرتسمية

  
  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 

  ....................................................... مراقبين للطلب العموميتسمية
  .........2016 مراقب أول للمصاريف العمومية بعنوان سنة رتبةار إلى قائمة ترقية باالختي

  
  نتخاباتالهيئة العليا املستقلة لال  
 

   المنعقدة بتاريخاتملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلس
.......................................................2016 سبتمبر 16 و15 و14
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 2016 سبتمبر 30 مؤرخ في 2016 لسنة 71 عدد وننـقا
  .)1( بقانون االستثماريتعلق

  باسم الشعب،

  .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
  :لقانون اآلتي نصهيصدر رئيس الجمهورية ا

  العنوان األول

  أحكام عامة

يهدف هذا القانون إلى النهوض باالستثمار  ـ الفصل األول
وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات االقتصاد 

  :الوطني خاصة عبر

المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية  الترفيع من القيمةـ 
طني على المستويين اإلقليمي والمحتوى التكنولوجي لالقتصاد الو

  والدولي وتنمية القطاعات ذات األولوية،

 إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،ـ 

 ومتوازنة، تحقيق تنمية جهوية مندمجةـ 

  .تحقيق تنمية مستدامةـ 

يضبط هذا القانون النظام القانوني لالستثمار الذي  ـ 2الفصل 
ن أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين يقوم به أشخاص طبيعيو

  .في جميع األنشطة االقتصادية

التصنيفة التونسية "وتصّنف األنشطة االقتصادية وفق 
وتعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية  "لألنشطة

  .المتدخلة في االستثمار

  .وتضبط التصنيفة التونسية لألنشطة بمقتضى أمر حكومي

 : ى هذا القانون بـيقصد على معن ـ 3الفصل 

 كل توظيف مستدام ألموال يقوم به المستثمر : االستثمارـ 
إلنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية االقتصاد التونسي مع 
  تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر 

  .أو استثمار بالمساهمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ضيريةاألعمال التح) 1

 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
  .2016  سبتمبر17

كل إحداث لمشروع جديد : عملية االستثمار المباشر  ـ1
مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية 
توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع 

 أو التنافسية،  من قدرتها اإلنتاجية أو التكنولوجية من شأنها الرفع
المساهمة النقدية أو العينية :  عملية االستثمار بالمساهمة  ـ2

في رأس مال شركات بالبالد التونسية سواء عند تكوينها أو عند 
 .الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها

 مقيم أو غير  كل شخص طبيعي أو معنوي،: المستثمرـ 
 .مقيم، ينجز استثمارا

 كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء : ـ المؤسسة
خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع 

 .التونسي
 مؤشر تعده الوزارة المكلفة :مؤشر التنمية الجهويةـ 

بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية 
 .طور درجة نموهارتيب مناطق البالد حسب توبيئية لت

 . المجلس األعلى لالستثمار: المجلسـ 
 . الهيئة التونسية لالستثمار: الهيئةـ 
 . لالستثمار الصندوق التونسي: الصندوقـ 

  العنوان الثاني

  النفاذ إلى السوق

  .االستثمار حر ـ 4الفصل 
نشطة تراعي عمليات االستثمار التشريع الخاص بممارسة األ

  . االقتصادية
وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار 
هذا القانون قائمة األنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة 
التراخيص اإلدارية إلنجاز المشروع وآجال وإجراءات وشروط 
إسنادها باالعتماد خاصة على مقتضيات األمن والدفاع الوطنيين 

ى الموارد الطبيعية و على التراث وترشيد الدعم والمحافظة عل
  . الثقافي وحماية البيئة والصحة

يتعين تعليل قرار رفض الترخيص وإعالم طالبه في اآلجال 
  .القانونية، كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا

ويعتبر السكوت بعد انقضاء اآلجال المنصوص عليها بالفقرة 
لمطلب مستوفيا لكل الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان ا

وتتولى الهيئة في هذه الحالة إسناد  .الشروط المستوجبة
 تلك الشروط واآلجال في صورة احترامالترخيص بعد التأكد من 

  .السكوت بعد انقضاء اآلجال

  يــنالقــوان
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 بعض األنشطة من أحكام الفقرة السابقة استثناءويمكن 
  .بمقتضى أمر حكومي

قارات غير الفالحية المستثمر حر في امتالك الع ـ 5الفصل 
وتسوغها واستغاللها إلنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها 

  .مع مراعاة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابية
يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي  ـ 6الفصل 

 من العدد الجملي لإلطارات % 30الجنسية األجنبية في حدود 
لك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني بالمؤسسة وذ

للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار 
 ابتداء من %10وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى . المؤسسة

 وفي كل الحاالت، يمكن للمؤسسة .السنة الرابعة من هذا التاريخ
  .جنبيةانتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية األ

وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة 
يخضع انتداب اإلطارات األجنبية إلى ترخيص من  المتقدمة،

  .الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا ألحكام مجلة الشغل
تخضع إجراءات انتداب اإلطارات األجنبية ألحكام مجلة الشغل 

  . منها2- 258 من الفصل 5 و4 و3 و2باستثناء الفقرات 

  العنوان الثالث

  ضمانات المستثمر وواجباته

 يعامل المستثمر األجنبي معاملة ال تقل عن  ـ7الفصل 
المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون 
في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات 

  .المنصوص عليها بهذا القانون

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية ـ  8الفصل 
 .مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل

ال يمكن انتزاع أموال المستثمر إال من أجل المصلحة 
العمومية وطبقا لإلجراءات القانونية ودون تمييز على أساس 

  .الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف

  كام القضائية ال تحول أحكام هذا الفصل دون تنفيذ األح
  .أو القرارات التحكيمية

 للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة  ـ9الفصل 
 .األجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف

وفي الحاالت التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول 
 4على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفصل 

  .من هذا القانون

 يتعين على المستثمر احترام التشريع الجاري به  ـ10الفصل 
العمل المتعلق خاصة بالمنافسة والشفافية والصحة والشغل 
والضمان االجتماعي وحماية البيئة وحماية الثروات الطبيعية 
والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة 

بيق مقتضيات هذا القانون مع ضمان صحة ودقة في إطار تط
  .وشمولية المعلومات التي يقدمها

  العنوان الرابع

  حوكمة االستثمار

  الباب األول

  المجلس األعلى لالستثمار

مجلس أعلى "يحدث لدى رئاسة الحكومة  ـ 11الفصل 
يترأسه رئيس الحكومة، ويتكون من الوزراء الذين لهم " لالستثمار

الستثمار ويحضر مداوالته وجوبا الوزراء المكلفون صلة بمجال ا
 .باالستثمار والمالية والتشغيل

  .تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج  ـ 12الفصل 
  :الدولة في مجال االستثمار، ويكّلف خاصة بما يلي

ستثمار وتحسين مناخ اتخاذ القرارات الالزمة للنهوض باالـ 
 األعمال واالستثمار،

تقييم سياسة الدولة في مجال االستثمار في تقرير سنوي ـ 
 ينشر، 

المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات ـ 
 السنوية للهيئة والصندوق،

المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية ـ 
سياسة الدولة في مجال المخصصة للصندوق وفق أهداف 

 االستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية، 

 اإلشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها، ـ 

إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات األهمية الوطنية ـ 
 . من هذا القانون20المنصوص عليها بالفصل 

 يجتمع دوريا مرة وتؤمن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي
  .كل ثالثة أشهر على األقل

  الباب الثاني

  الهيئة التونسية لالستثمار

تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية  ـ 13الفصل 
الهيئة التونسية "واالستقاللية اإلدارية والمالية يطلق عليها اسم 

  .تحت إشراف الوزارة المكلفة باالستثمار" لالستثمار

هيئة بتونس العاصمة و يمكن أن تكون لها يكون مقر ال
  . تمثيليات جهوية وبالخارج

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع 
  .أحكام هذا القانون

 المؤرخ 1989 لسنة 9ال تخضع الهيئة ألحكام القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت 1989في غرة فيفري 
 .والمؤسسات العمومية
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ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين االعتبار 
 78الحقوق والضمانات األساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام 1985 أوت 5 المؤرخ في 1985لسنة 
األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات 

  لك الدولة الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تم
  .أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا

  :تتكون موارد الهيئة من

 موارد من ميزانية الدولة،ـ 
 الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،ـ 
  .جميع الموارد األخرىـ 

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم اإلداري والمالي للهيئة 
  .سي الخاص بأعوانهاوكذلك النظام األسا

تقترح الهيئة على المجلس السياسات  ـ 14الفصل 
واإلصالحات ذات العالقة باالستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل 
الممثلة للقطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع 
المعلومات المتعلقة باالستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية 

  .ارحول سياسة االستثم

وتتولى الهيئة النظر في مطالب االنتفاع بالمنح وإقرار إسنادها 
بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز 

  . االستثمار

وتضبط عالقة الهيئة بالهياكل المعنية باالستثمار في إطار 
  .اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس

يتولى " د للمستثمرمخاطب وحي"يحدث بالهيئة  ـ 15الفصل 
  :خاصة

استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف ـ  
 الهياكل المعنية، 

القيام لفائدته باإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالتكوين القانوني ـ 
للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها 

 مختلف مراحل االستثمار،
ثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع تلقي عرائض المستـ 

مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض 
الواردة ودراستها واقتراح الحلول المالئمة ونشر اإلخالالت 

 .الواردة واألعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية
ويتم التصريح بعملية االستثمار المباشر وعملية التكوين 

وني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها القان
  . وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي

ويسّلم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح 
باالستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل 

وثائق يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع ال
  .المطلوبة

  الباب الثالث

  الصندوق التونسي لالستثمار

الصندوق "تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم  ـ 16الفصل 
تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية " التونسي لالستثمار

  .اإلدارية والمالية
ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد 

  .ارض مع أحكام هذا القانونالتصرف الحذر فيما ال يتع

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة يترأسها الوزير 
  :المكلف باالستثمار، تتولى خاصة

ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة ـ 
 لتدخالته،

 ضبط برنامج سنوي الستثمارات الصندوق وتوظيفاته،ـ 
قرير النشاط السنوي المصادقة على القوائم المالية وتـ 

 للصندوق،
 ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،ـ 
 ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،ـ 
المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام األساسي ـ 

 الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  .تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العملـ 

 1989 لسنة 9ألحكام القانون عدد ال يخضع الصندوق 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت 1989المؤرخ في غرة فيفري 

  .والمؤسسات العمومية

ويخضع أعوان الصندوق لنظام أساسي خاص يأخذ بعين 
االعتبار الحقوق والضمانات األساسية المنصوص عليها بالقانون 

بط  المتعلق بض1985 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78عدد 
النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات 
  الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة 

  .أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة  مباشرة و كليا

يضبط التنظيم اإلداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره 
 وكذلك قواعد التصرف الحذر والنظام األساسي الخاص بأعوانه

  .بمقتضى أمر حكومي

  : تتكون موارد الصندوق من ـ 17الفصل 

 موارد من ميزانية الدولة،ـ 
 القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،ـ 
  .جميع الموارد األخرى الموضوعة على ذمتهـ 

يتولى الصندوق التصرف في موارده المالية وفق  ـ 18الفصل 
ج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال االستثمار برام

  : وتشمل تدخالته

صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذا ـ 
 القانون،
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االكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال ـ 
تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على 

 مباشرة،االنطالق بصفة مباشرة أو غير 
وتضبط نسب وأسقف وشروط االنتفاع بالمساهمات في رأس 

  .المال بمقتضى أمر حكومي

  العنوان الخامس

  المنح والحوافز

تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات االستثمار  ـ 19الفصل 
  :المباشر كما يلي

  :منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية  ـ1

  :االستثمار المباشر فيبعنوان إنجاز عمليات  ـ

 القطاعات ذات األولوية، .

 .المنظومات االقتصادية .
 :  بعنوان األداء االقتصادي في مجال ـ
االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة  ـ

 وتحسين اإلنتاجية، 
  االستثمارات الالمادية،  .

 البحث والتطوير، .

 . لمصادقة على الكفاءاتتكوين األعوان الذي يؤدي إلى ا .
 :منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفل الدولة ـ 2
بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي  .

بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين على فترة ال تتجاوز 
العشر سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط 

 الفعلي،
ة من األجور المدفوعة لألعوان التونسيين حسب بنسب .

  .مستوى التأطير

منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر الّتنمية الجهوية،  ـ 3
 :في بعض األنشطة بعنوان

 إنجاز عمليات االستثمار المباشر، .

 .المصاريف الناتجة عن أشغال البنية األساسية .
تثمارات مقاومة التلوث منحة التنمية المستدامة بعنوان اس ـ 4

 .وحماية البيئة
يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذا القانون أو في 
إطار نصوص تشريعية أخرى على أّال يتجاوز مجموعها في كل 
الحاالت ثلث كلفة االستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في 

  .مصاريف البنية األساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية

وتضبط نسب وأسقف وشروط االنتفاع بهذه المنح واألنشطة 
  .المعنية بها بمقتضى أمر حكومي

ذات األهمية الوطنية بالحوافز تنتفع المشاريع  ـ 20الفصل 
  :التالية

طرح األرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود ـ 
 عشر سنوات،

 ذلك  فيمنحة استثمار في حدود ثلث كلفة االستثمار بماـ 
 المصاريف الناتجة عن أشغال البنية األساسية الداخلية، 

مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية ـ 
 .األساسية

تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات األهمية الوطنية على الهيئة 
  . التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس

  :بمقتضى أمر حكومي وتضبط

ـ المشاريع ذات األهمية الوطنية بناء على حجمها االستثماري 
أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على األقّل ألحد األهداف 

 .المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القانون
ـ سقف منحة االستثمار المنصوص عليها بالفقرة األولى من 

 .هذا الفصل
ألولى من هذا وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة ا

الفصل لكّل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي بعد 
  .أخذ رأي المجلس

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص  ـ 21لفصل ا
  . عليها بهذا القانون إلى متابعة ومراقبة المصالح اإلدارية المختصة

ويعتبر التصريح باالستثمار الغيا في صورة عدم الشروع في 
  .ز االستثمار خالل سنة من تاريخ الحصول عليهإنجا

 : وتسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحاالت التالية
 عدم احترام أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية،ـ 
عدم إنجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ ـ 

حدة التصريح باالستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة وا
 لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،

  .تحويل الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير قانونيةـ 
طبقا ألحكام  توّظف على المبالغ المطالب بدفعها ـ 22الفصل 

عن   % 0.75 من هذا القانون خطايا التأخير بنسبة 21الفصل 
  .حوافزكل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ االنتفاع بال

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من 
يتم . المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب واسترجاع الحوافز

سحب واسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلف 
بالمالية وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بمجلة المحاسبة 

  .العمومية

االسترجاع الحوافز الممنوحة بعنوان وال يشمل السحب و
االستغالل خالل المدة التي تم فيها االستغالل الفعلي طبقا للغرض 

 .الذي على أساسه أسندت الحوافز
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وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة االستثمار بعد طرح 
العشر عن كل سنة استغالل فعلي في الغرض الذي على أساسه 

  .أسندت الحوافز

ن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة  ويمك
الحوافز المنصوص عليها ضمن هذا القانون بشرط إيداع تصريح 

 من هذا القانون والقيام 15في الغرض طبقا ألحكام الفصل 
باإلجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز 

  .الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق 

  .وخطايا التأخير طبقا ألحكام هذا الفصل

  العنوان السادس

  تسوية النزاعات

يسوى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية  ـ 23الفصل 
والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذا القانون وفق 

  .  أحد األطراف كتابياإجراءات المصالحة إال إذا تخلى

لألطراف حرية االتفاق على اإلجراءات والقواعد التي تحكم 
  . المصالحة

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة األمم المتحدة 
 .للقانون التجاري الدولي

عندما يبرم األطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون 
  .قرب اآلجالبينهم ويوفون به مع تمام األمانة وفي أ

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة  ـ 24الفصل 
التونسية والمستثمر األجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى 

  .التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية 
 صبغة دولية، والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيا

يمكن لألطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، 
  . وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم ألحكام مجلة التحكيم

  .وفيما عدا ذلك، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو  ـ 25الفصل 
كل قيام الحق أمام أي هيئة القضائية على أنه تنازل نهائي عن 

 .تحكيمية أو قضائية أخرى
  العنوان السابع

   وختاميةانتقاليةأحكام 

تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من  ـ 26الفصل 
  .2017جانفي غرة 

 من 32 إلى 28مع مراعاة أحكام الفصول من  ـ 27الفصل 
ات الصادرة هذا القانون، يلغى العمل بمجلة تشجيع االستثمار

 ديسمبر 27مؤرخ في ال 1993 لسنة 120بمقتضى القانون عدد 

 منها بداية من تاريخ دخول 36 و14 باستثناء الفصلين 1993
  .قانون االستثمار حيز التطبيق

تواصل االنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة األعراف  ـ 28الفصل 
ول في النظام القانوني للضمان االجتماعي المنصوص عليه بالفص

 من مجلة تشجيع االستثمارات وذلك 45 و43 مكرر و25و 25
  :إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك

المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع التصريح ـ 
باالستثمار قبل تاريخ دخول قانون االستثمار حيز التطبيق والتي 

ر  من التاريخ المذكور تحصلت على مقرتانفي أجل أقصاه سن
 إسناد هذا االمتياز ودخلت طور النشاط الفعلي،

المؤسسات الناشطة قبل تاريخ دخول قانون االستثمار حيز ـ 
  .التطبيق

يتواصل العمل باالمتيازات المالية المنصوص  ـ 29الفصل 
 42 و36 و35 و34 و33 و32 و31 و29 و24عليها بالفصول 

 من مجلة تشجيع 47 مكرر و46 و46 و45 مكرر و42و
  :االستثمارات للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية

الحصول على شهادة إيداع تصريح باالستثمار قبل تاريخ ـ 
 ثمار حيز التطبيق،دخول قانون االست

الحصول على مقرر إسناد امتيازات مالية ودخول ـ 
 ابتداء من اناالستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنت

  .تاريخ دخول قانون االستثمار حيز التطبيق

   ـ 30الفصل 

 من مجلة 65 و64 و63يتواصل العمل بأحكام الفصول ) 1
متيازات المنتفع بها على أساس تشجيع االستثمارات بالنسبة إلى اال

 .المجلة المذكورة
 من القانون عدد 8 و7 و6 و5 و3تبقى أحكام الفصول ) 2

إصدار  المتعلق ب1990 مارس 19 المؤرخ في 1990 لسنة 21
  .مجلة االستثمارات السياحية سارية المفعول

تمارس المهام المسندة للهيئة التونسية لالستثمار  ـ 31الفصل 
لعمومية المكلفة باالستثمار كّل في حدود من قبل الهياكل ا

  .اختصاصه إلى حين مباشرة الهيئة المذكورة لمهامها

   ـ32الفصل 

تواصل اللجنة العليا لالستثمار المنصوص عليها بالفصل ) 1
 من مجلة تشجيع االستثمارات القيام بالمهام الموكولة إليها 52

 المجلس بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى حين مباشرة
  .األعلى لالستثمار مهامه مما يترتب عنه حّل اللجنة

يتواصل العمل باالمتيازات المنصوص عليها بالفصول ) 2
سادسا من  52 ثالثا و52 مكرر و52 و52 ثالثا و51مكرر و 51

مجلة تشجيع االستثمارات لفائدة المؤسسات المتحصلة على 
ول قانون االستثمار موافقة اللجنة العليا لالستثمار قبل تاريخ دخ

  . حيز التطبيق
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أينما وجدت " اللجنة العليا لالستثمار"تعوض عبارة ) 3
مع " المجلس األعلى لالستثمار"بالتشريع الجاري به العمل بعبارة 

 .مراعاة االختالف في العبارة
تلغى ابتداء من تاريخ دخول قانون االستثمار  ـ 33الفصل 

من ) جديد (2رة من الفصل حيز التطبيق أحكام الفقرة األخي
 1991 جوان 8 المؤرخ في 1991 لسنة 37القانون عدد 

المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه 
 المؤرخ 2009 لسنة 34بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

  : وتعوض بما يلي2009 جوان 23في 

لعقاريون بنفس الحوافز وتنتفع الجماعات المحلية والباعثون ا"
 من قانون االستثمار للباعثين 19المنصوص عليها بالفصل 

الصناعيين في مجال أشغال البنية األساسية بمناطق التنمية 
  ."الجهوية

   ـ 34الفصل 

 من قانون االستثمار على 6تطبق أحكام الفصل ) 1
المؤسسات المحدثة خالل الثالث سنوات السابقة لصدور هذا 

 كما لو أن هذه المؤسسات تم إحداثها في تاريخ دخول القانون
 .هذا القانون حيز التطبيق

 من قانون االستثمار على 6تسحب أحكام الفصل ) 2
المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير 

 المؤرخ 2001 لسنة 94المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 
ات الصحية التي تسدي كامل  المتعلق بالمؤسس2001 أوت 7في 

خدماتها لفائدة غير المقيمين وعلى فضاءات األنشطة االقتصادية 
 3 المؤرخ في 1992 لسنة 81المنصوص عليها بالقانون عدد 

  . المتعلق بفضاءات األنشطة االقتصادية1992أوت 

يخضع نشاط صناعة األسلحة والذخائر  ـ 35الفصل 
 منها إلى التراخيص الضرورية والمفرقعات وأجزاؤها وقطع الغيار

من قبل المصالح اإلدارية المختصة ووفقا للتشاريع الجاري بها 
  . العمل

تلغى ابتداء من تاريخ دخول قانون االستثمار  ـ 36الفصل 
 :حيز التطبيق جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة

 3في  المؤرخ 1992 لسنة 81 من القانون عدد 9الفصل ـ 
 المتعّلق بفضاءات األنشطة االقتصادية كما تم تنقيحه 1992أوت 

  وإتمامه بالنصوص الالحقة،

  من المجلة التجارية،465الفصل ـ 
 1996 لسنة 6 من القانون التوجيهي عدد 16الفصل ـ 

 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير 1996 جانفي 31المؤرخ في 
 التكنولوجيا،

 المؤرخ في 1998 لسنة 65 عدد  من القانون26الفصل ـ 
  المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،1998 جويلية 20

 7 المؤرخ في 2001 لسنة 94 من القانون عدد 5الفصل ـ 
 المتعّلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل 2001أوت 

 خدماتها لفائدة غير المقيمين،
 2007 لسنة 13 من القانون التوجيهي عدد 11الفصل ـ 

 ، المتعلق بإرساء االقتصاد الرقمي2007 فيفري 19المؤرخ في 
 2010 أفريل 20 المؤرخ في 2010 لسنة 18القانون عدد ـ 

المتعلق بإحداث نظام التشجيع على االبتكار والتجديد في مجال 
 تكنولوجيات المعلومات واالتصال،

 نوفمبر 27مؤرخ في ال 2000 لسنة 2819األمر عدد ـ 
إحداث المجلس األعلى للتصدير واالستثمار  يتعلق ب2000

 7وضبط مشموالته وتركيبته وطرق سيره باستثناء أحكام الفصل 
  .منه

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

  .2016  سبتمبر30تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
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  العدلزارةو

  

 يتعلق بفتح 2016 أكتوبر 3قرار من وزير العدل مؤرخ في 
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار 

  .بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  إن وزير العدل،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ساسي العام ألعوان الدولة أللمتعلق بضبط النظام ا ا1983

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

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
لق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري  المتع1998

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2012أكتوبر 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعض2016أوت 

 2013 مارس 19وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
قية إلى  المناظرة الداخلية بالملفات للترالمتعلق بضبط كيفية تنظيم

رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات 
  .العمومية

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات 
رتبة متصرف مستشار بالسلك اإلداري المشترك للترقية إلى 

  .لإلدارات العمومية

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

 نوفمبر 30 ـ حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 3الفصل 
  . واأليام الموالية2016

  .2016 أكتوبر 28 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 4الفصل 

نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ي5الفصل 
  .التونسية

  .2016 أكتوبر 3تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  وزير العدل

غازي الجريبي            

  

قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
  يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة2016 أكتوبر 3 مؤرخ في

  .األولى بالمعهد األعلى للمحاماة

  إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،

 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 31 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 2008
  ،2011 أفريل 26 المؤرخ في 2011لسنة 

 أوت 20 المؤرخ في 2011 لسنة 79 المرسوم عدد وعلى
   المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،2011

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2007 لسنة 2699وعلى األمر عدد 
ي للمعهد األعلى  المتعلق بضبط النظام اإلداري والمال2007

  للمحاماة،

 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2876وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2008

 2010 لسنة 615والتكنولوجيا كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2010 أفريل 5المؤرخ في 

ر وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزي
 نوفمبر 9التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد األعلى للمحاماة 2007
كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير 

  ،2011 أكتوبر 29التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 

  األوامـر والقـرارات



  82عـــدد   2016  أكتوبر7 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3386صفحــة 

 وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير وعلى القرار المشترك من
 أفريل 22التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد 2008
  .األعلى للمحاماة

  :قررا ما يلي 

الفصل األول ـ تفتح مناظرة القبول بالسنة األولى بالمعهد 
  .األعلى للمحاماة

 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون 2فصل ال
  :على 

ـ الشهادات الوطنية لألستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية 
  أو ما يعادلها من الشهائد األجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،

ـ الشهادات الوطنية لإلجازة األساسية في الحقوق أو العلوم 
ا من الشهائد األجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادله

  القانونية،

الشهادات الوطنية لإلجازة التطبيقية في الحقوق أو العلوم ـ 
القانونية أو ما يعادلها من الشهائد األجنبية في الحقوق أو العلوم 

  .القانونية

 ـ تجرى المناظرة بتونس العاصمة وذلك يوم الجمعة 3الفصل 
  .أليام الموالية وا2016 ديسمبر 23

 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائة 4الفصل 
وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على ) 150(وخمسين 

  .الترتيب التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين منهم

 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق 5الفصل 
 نهج العربي 13ماة الكائن مقره بـ المطلوبة بالمعهد األعلى للمحا

 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى 1005الكبادي 
  .نفس العنوان

 نوفمبر 23 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم األربعاء 6الفصل 
  . بانتهاء التوقيت اإلداري2016

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 7الفصل 
  .التونسية

  .2016 أكتوبر 3تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  وزير العدل

  غازي الجريبي

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس                                 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي و قرار من وزير العدل
بالسنة  يتعلق بفتح مناظرة القبول 2016 أكتوبر 3مؤرخ في 

  .الثانية بالمعهد األعلى للمحاماة

  إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،

 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 31 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 2008
  ،2011 أفريل 26 المؤرخ في 2011لسنة 

 أوت 20 المؤرخ في 2011 لسنة 79وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،2011

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2007 لسنة 2699وعلى األمر عدد 
 والمالي للمعهد األعلى  المتعلق بضبط النظام اإلداري2007

  للمحاماة،

 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2876وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2008

 2010 لسنة 615والتكنولوجيا كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2010 أفريل 5المؤرخ في 

ان ووزير وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق اإلنس
 نوفمبر 9التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد األعلى للمحاماة 2007
كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير 

  ،2011 أكتوبر 29التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 

شترك من وزير العدل وحقوق اإلنسان ووزير وعلى القرار الم
 أفريل 22التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 

 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد 2008
  .األعلى للمحاماة

  :قررا ما يلي 
بالمعهد األعلى للمحاماة مناظرة القبول الفصل األول ـ تفتح 

  .انيةبالسنة الث

 ،ك في هذه المناظرة المتحصلون ـ يمكن أن يشار2الفصل 
على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية على األقل 
مع األستاذية أو اإلجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما 

  .يعادلهما من الشهائد األجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية

اظرة بتونس العاصمة وذلك يوم  ـ تجرى المن3الفصل 
  . واأليام الموالية2016 ديسمبر 22الخميس 

البقاع المعروضة للتناظر بخمسين  ـ حدد عدد 4الفصل 
وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب ) 50(

  .التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين منهم
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 مرفقة بالوثائق ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة 5الفصل 
 نهج العربي 13المطلوبة بالمعهد األعلى للمحاماة الكائن مقره بـ 

 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى 1005الكبادي 
  .نفس العنوان

 نوفمبر 22 الثالثاء ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 6الفصل 
  . بانتهاء التوقيت اإلداري2016

 بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار7الفصل 
  .التونسية

  .2016 أكتوبر 3تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  وزير العدل

  غازي الجريبي

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس                                 

  

   

  الشؤون الخارجيةوزارة

  

  أكتوبر7ارجية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخ
2016.  

 سامي السعيدي، وزير مفوض، بمهام متفقد  السيدكلف
  .مساعد، مدير مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الخارجية

  

  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 
2016.  

كلفت اآلنسة فاتن البحري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام 
طبيق مبدأ المعاملة بالمثل بإدارة التشريفات تسم رئيس ق

  .الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية

  

  

  الرتبيةوزارة

  

  .2016  أكتوبر7قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

 محسن السحيري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،  السيدكلف
بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة 

البتدائية بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ا
  .بسليانة

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

ول مميز، بمهام مدير أ ستاذأالصادق الظريف، كلف السيد 
مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة اإلعدادية وبالتعليم 

لة اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الثانوي بإدارة المرح
  .الجهوية للتربية بسليانة

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

ول مميز، بمهام مدير أستاذ أ نبيل البرقاوي، كلف السيد
مساعد لتكنولوجيات المعلومات واالتصال بإدارة التقييم والجودة 

تصال بالمندوبية الجهوية للتربية وتكنولوجيات المعلومات واال
  .بسليانة

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

كلف السيد الهادي أحمد، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام 
رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة اإلعدادية والتعليم 

ندوبية بالم الثانوي رحلة اإلعدادية والتعليممالثانوي بإدارة ال
    .الجهوية للتربية بسليانة

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

ول مميز، بمهام رئيس أستاذ أ فريد الوسالتي، كلف السيد
  .مكتب العالقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة

 2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بالمنح 2010  سبتمبر6ي المؤرخ ف

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

كلف السيد كمال الجمالي، متصرف مستشار للتربية، بمهام 
رئيس مصلحة الميزانية واإلشراف المالي على المؤسسات بالكتابة 

  .مة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانةالعا

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

كلفت السيدة مباركة القيراطي، متصرف مستشار للتربية، 
بمهام رئيس مصلحة التصرف في األعوان بالمدارس االبتدائية 

  .بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة
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 .2016  أكتوبر7قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

كلف السيد توفيق الفتني، متصرف مستشار للتربية، بمهام 
رئيس مصلحة التصرف في األعوان بالمدارس اإلعدادية وبالمعاهد 

  .بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

كلف السيد حبيب خليفة، متصرف مستشار للتربية، بمهام 
رئيس مصلحة المناظرات واالمتحانات المهنية بالكتابة العامة 

  .بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

ول للمدارس االبتدائية، أستاذ أكلف السيد فوزي البركاتي، 
م رئيس مصلحة األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية بمها

بالمرحلة االبتدائية بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية 
  .للتربية بسليانة

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

كلفت السيدة راضية سليطي، متصرف مستشار للتربية، بمهام 
ة بالمندوبية الجهوية مالقانونية بالكتابة العارئيس مكتب الشؤون 

  .للتربية بسليانة

 2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28عمال بأحكام الفصل 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2010 سبتمبر 6المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  

 .2016  أكتوبر7بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 

ول للمدارس أستاذ أ السيد طارق العبيدي، أنهي تكليف
االبتدائية، بمهام رئيس مصلحة األنشطة الثقافية والرياضية 
واالجتماعية بالمرحلة االبتدائية بإدارة المرحلة االبتدائية 

  .2015 جوان 17بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة ابتداء من 
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 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة 2016 أوت 12ؤرخ في ملحق لقرار وزير التربية الم
  .2016 أوت 26 المؤرخ في 70لتقديم الدروس الخصوصية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
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  واملوارد املائية والصيد البحري الفالحةوزارة

  

  . 2016 سبتمبر 21وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في قرار من بمقتضى 
 باإلدارة العامة للفالحة البيولوجية بوزارة الفالحة والموارد واالسترسال نبيل الساحلي، مهندس رئيس، بمهام مدير المراقبة  السيدكلف

  .المائية والصيد البحري

  

  

  الوظيفة العمومية والحوكمة  وزارة
  

  .2016 سبتمبر 27قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في قتضى بم
  :ات اآلتي ذكرهن في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة  السيدتسمي

  ـ إنصاف زمزم
  فران العجيميغـ 

  ـ منى بن حسن
  ـ إقبال القرقني

  
  ان المزمع ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب أولقائمة األعو

  2016للمصاريف العمومية بعنوان سنة 
  ـ نادية الغنوشي

  ـ الهادي المسكيني
  ـ منية النهدي

  ـ الناصر المناعي
  ـ المنصف الدريدي

  ـ ريم الضيف



  
  

  

  

  ملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات
  2016  سبتمبر16 و15 و14بتاريخ  المنعقدة ات في الجلس

  

 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 من القانون األساسي عدد 18عمال بأحكام الفصل 
ا المستقلة  المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العلي2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 من القرار عدد 13لالنتخابات والفصل 

   :2016 سبتمبر 16 و15 و14 التالي لمداوالت الجلسات المنعقدة تباعا بتاريخ لالنتخابات، ينشر الملخص

، مراد بن )ئيسر(محمد شفيق صرصار  وذلك بحضور السيدات والسادة 2016 سبتمبر 16 و15 و14اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 
  .ي، فوزية الدريسي، خمائل فنيش، كمال التوجاني ورياض بوحوشيمولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقون

  :مال للنظر في النقاط التالية عقد حدد جدول األو

  . ـ البت في ملفات الترشحات النتخابات المجلس األعلى للقضاء1

  . للقضاءعلى النتخابات المجلس األللمترشحين ـ البت في االعتراضات على القائمات األولية 2

  .2017مصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة  ـ ال3

  :وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداوالت على التالي 

  .لجدول المصاحب لمحضر جلسة المجلسل ـ المصادقة على الترشحات وفقا 1

ار غياب المؤيدات  للقضاء باعتبين النتخابات المجلس األعلىح المقدمين على القائمات األولية للمترشاالعتراض ـ رفض مطلبي 2
  .واإلذن بتعليق قرار البت في الترشحات بالمقر المركزي للهيئة ونشره بموقعها االلكتروني الرسمي

  : دينار موزعة على النحو التالي 86 632 509,446 بمجموع نفقات يساوي 2017 ـ المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 3

  .ر دينا18 624 577,446: نفقات تسيير * 

  . دينار60 007 932,000: نفقات انتخابات واستفتاءات * 

  . دينار8 000 000,000: نفقات تجهيز * 

  
  رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

  محمد شفيق صرصار

  

  

  

  

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

  

  "2016  أكتوبر10تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "

  الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات



  يتم اإلشتراك
  :حد مكاتبها أ أو ب71434211:  رادس اهلاتف 2098تصال مبقر املطبعة الرمسية بشارع فرحات حشاد ما باالإ

 )71(329637: الهاتف  ـ 1 نهج هانون عدد : تـونس   ـ  1000

 )71(844002الفاكس ) 71(842661: الهاتف  ـ 18 عدد العراق نهج   :الفيات  ـ  1002

  )73(225495: الهاتف  ـ نهج الرباط. إ.ح.ت.ق.صحي  : ـ سـوسة 4000
  )74(460422: الهاتف  ـ 2,2 كم العين، طريق مركز العالية : ـ صفاقس 3051

  

 بنكي باسم املطبعة الرمسية  بريدي أوك أو بتحويلشي أو عن طريق نقداأو بتسديد املبلغ املطلوب 
  :حد احلسابات التالية ألللجمهورية التونسية 

  85-0000000061015 17001  )   نس  تو (                      الحساب الجاري بالبريد    :      تـونس 
  10.000.0000576088.788.79) ثامر(الشركة التونسية للبنك 

  0100115006046.07 03.000) تونس( الفالحي الوطنيالبنك 
  701004/30 3500 000 001 12) فرع أ(اإلتحاد الدولي للبنوك 
  90 87 2433 1104 01.100.028) فرع مقرين(البنك العربي لتونس 

  1020024047001997.74 04) الحرية (نكالتجاري ب
  005230000028.29 2030 08) مقرين(بنك تونس العربي الدولي 

  094047001039.69 04.1000) رادس (التجاري بنك
  66 788 1004125 089 609 10:الشركة التونسية للبنك  :سوسـة 
  30000018.67 70300044 08: بنك تونس العربي الدولي  :صفاقس 

  

  عام الجاريى اللإالسعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة 
   ص ت ق ت ص2,100 + %1:  ص ت ق ت ص            الترجمة 1,500 + %1: النشرة األصلية 

  ا مصاريف اإلرسال إليهيضاف
  

  

  
  
    

  
  للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي

  وقرارات قوانين وأوامر
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