يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يمكن لﻸشخاص الذين يرغبون بالتبليغ عن
عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة هم طرف فيها والتمتع
باﻹعفاء الكلي أو التخفيف من العقوبة وفقا ﻷحكام الفصل  26من
القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر 2015
المشار إليه أعﻼه ،تقديم طلب كتابي أو شفوي إما إلى اﻹدارة
العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس
المنافسة .وفي حال كان الطلب شفويا ،يتعين على الجهة المتلقية
للطلب تثبيته كتابيا وتحرير محضر سماع في الغرض .ويعتمد
تاريخ وساعة المحضر أو الطلب لترتيب مطالب اﻹعفاء في حال
تعددها.
ويتعين على مقرر عام مجلس المنافسة وعلى اﻹدارة العامة
المكلفة بالمنافسة تبادل المعلومات المتوفرة لديهم حول مطالب
اﻹعفاء من العقوبة.

الفصل  2ـ يتضمن مطلب اﻹعفاء:
ـ هوية وعنوان الشخص المبلغ طالب اﻹعفاء،
ـ هوية وعناوين المشاركين في عمليات التحالف أو اﻻتفاقيات
المخلة بالمنافسة المبلغ عنها،
ـ وصفا دقيقا لعملية التحالف أو اﻻتفاقيات المخلة بالمنافسة
المبلغ عنها وتاريخها وآثارها،
ـ أي معلومات تعتبر مفيدة بالنسبة لطالب اﻹعفاء أو اﻹدارة
أو مجلس المنافسة.
الفصل  3ـ يحدد المقرر أو متفقدو المراقبة اﻻقتصادية
المكلفون بالبحث في الطلب عند اﻻقتضاء أجﻼ لطالب اﻹعفاء
ﻻستكمال المعطيات ووسائل اﻹثبات المتعلقة باﻻتفاقيات.
ويحتفظ طالب اﻹعفاء خﻼل ذلك اﻷجل بنفس الرتبة التي تم
إسنادها عند تقديم الطلب أو تحرير محضر السماع.
الفصل  4ـ بعد دراسة حاﻻت التبليغ ومطالب اﻹعفاء المودعة
لدى الوزارة يعد متفقدو المراقبة اﻻقتصادية المكلفون بالملف
تقريرا إداريا يتضمن تقييما لمدى توفر شروط منح اﻹعفاء من
العقوبة المنصوص عليها بالقانون ومقترحات حسب الحالة لﻺعفاء
الكلي منها أو للتخفيف فيها.
ويحيل الوزير المكلف بالتجارة التقرير المشار إليه إلى مجلس
المنافسة.
الفصل  5ـ وزير الصناعة والتجارة مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  8فيفري .2017
اﻹمضاء المجاور

وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  253لسنة  2017مؤرخ في  13فيفري 2017
يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  600لسنة  2016المؤرخ في 26
ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات أريانة وبن
عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في 4

فيفري  1989المتعلق بالمجالس الجهوية ،كما تم إتمامه بالقانون

اﻷساسي عدد  2لسنة  2006المؤرخ في  9جانفي 2006
المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد  1لسنة  2005المؤرخ

في  10أوت  2005المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى اﻷمر العلي المؤرخ في  21جوان  1956المتعلق

بالتنظيم اﻹداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي

نقحته وخاصة القانون عدد  78لسنة  2000المؤرخ في 31
جويلية ،2000

وعلى القـانون عــــدد  33لســـنة  1975المــــؤرخ في  14ماي

 1975المتعلق بإصدار القانون اﻷساسي للبلديات وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون اﻷساسي عدد

 57لسنة  2008المؤرخ في  4أوت ،2008

وعلى القانون عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي

 1975المتعلق بإصدار القانون اﻷساسي لميزانية الجماعات
العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وخاصة القانون اﻷساسي عدد  65لسنة  2007المؤرخ في 18

ديسمبر ،2007

وعلى القانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر
 1983المتعلق بحماية اﻷراضي الفﻼحية كما نقح وتمم
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ
في  27ديسمبر  2007المتعلق بحفز المبادرة اﻻقتصادية
وخاصة الفصل  43منه والقانون عدد  67لسنة  2016المؤرخ
في  15أوت ،2016
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وعلى القانون عدد  122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر
 1994المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  29لسنة
 2009المؤرخ في  9جوان ،2009
وعلــى القانون عدد  11لســنة  1997المؤرخ في  3فيفري
 1997المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون اﻷساسي عدد
 53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر  2015المتعلق بقانون
المالية لسنة ،2016

وعلى اﻷمر عدد  543لسنة  1996المؤرخ في أول أفريل
 1996المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات وﻻيات الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي
عدد  1517لسنة  2015المؤرخ في  20أكتوبر  2015المتعلق
بإحداث معتمدية جديدة بوﻻية قابس ومعتمدية جديدة بوﻻية
قبلي،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  365لسنة  2016المؤرخ في 18
مارس  2016المتعلق بإحداث وضبط مشموﻻت وزارة الشؤون
المحلية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  600لسنة  2016المؤرخ في 26
ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات أريانة وبن
عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  16جويلية 1996
المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات وﻻيات الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير
الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في  22مارس  2010المتعلق
بإحداث مناطق جديدة ببعض معتمديات وﻻيات تونس وقبلي
وصفاقس و المنستير و سوسة و نابل و بن عروس،
وعلى استشارة النيابات الخصوصية لبلديات سيدي بوزيد
والقصر،
وعلى رأي واليي سيدي بوزيد وقفصة،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

الفصل اﻷول ـ تنقح أحكام الفصل اﻷول من اﻷمر الحكومي
عدد  600لسنة  2016المؤرخ في  26ماي  2016المشار إليه
أعﻼه بالنسبة إلى وﻻيتي سيدي بوزيد وقفصة كما هو مبين
بالجدول التالي:
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الفصل  2ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ووزير
التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  13فيفري .2017

اﻹمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  254لسنة  2017مؤرخ في  13فيفري 2017
يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  601لسنة  2016المؤرخ في 26
ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات بن عروس
ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة
والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس
وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصـه:

البلدية

وعلى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في 4
فيفري  1989المتعلق بالمجالس الجهوية ،كما تم إتمامه بالقانون
اﻷساسي عدد  2لسنة  2006المؤرخ في  9جانفي 2006
المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد  1لسنة  2005المؤرخ
في  10أوت  2005المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
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