بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  12أكتوبر
.2018
كلف السيد شكري سليمان ،مهندس أول ،بمهام رئيس مصلحة
الصيانة والتعهد بإدارة البنايات والشؤون العقارية باﻹدارة العامة
للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  12نوفمبر
.2018

كلف السيد حاتم الزريبي ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة الرقمنة بإدارة اﻹعﻼمية والموارد الرقمية بدار الكتب
الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  12نوفمبر
.2018

كلف السيد لطفي الزيادي ،حافظ مكتبات أو توثيق ،بمهام
رئيس مصلحة المخابر والورشات بإدارة المجموعات بدار الكتب
الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  12نوفمبر
.2018

كلفت السيدة لمياء بن عمر حرم المسعدي ،حافظ مكتبات
أو توثيق ،بمهام رئيس مصلحة اﻻتصال واﻷنشطة الثقافية
والتعاون الدولي ،باﻹدارة العامة ،بدار الكتب الوطنية ،بوزارة
الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في  12أكتوبر
.2018

كلف السيد عادل الورغمي ،محافظ رئيس التراث ،بمهام متفقد
بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28
ديسمبر .2018
تم تجديد تعيين السادة اﻵتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس
المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

ـ صﻼح الدين الخليفي ،عضوا ممثﻼ عن رئاسة الحكومة،
ابتداء من  27أفريل .2018
ـ محيي الدين كليلة ،عضوا ممثﻼ عن وزارة المالية ،ابتداء
من  5ماي .2018
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28
ديسمبر .2018
عين أعضاء بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية
الثقافية ،وذلك لمدة ) (3ثﻼث سنوات قابلة للتجديد مرتين )(2
على أقصى تقدير:
ـ السيد سليمان العربي عضوا ممثﻼ عن وزارة الداخلية
عوضا عن السيد نبيل العثماني،

ـ السيد فتحي القيزاني عضوا ممثﻼ عن الجامعة التونسية
لوكاﻻت اﻷسفار والسياحة عوضا عن السيد ظافر اللطيف.

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  4ديسمبر .2018
كلفت اﻵنسة عواطف الفقيه ،مهندس أول ،بوظائف مدير
جهوي ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أمﻼك
الدولة والشؤون العقارية.

عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  1017لسنة 2011
المؤرخ في  21جويلية  ،2011تتمتع المعنية باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية.

أمر حكومي عدد  1066لسنة  2018مؤرخ في  28ديسمبر
 2018يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر عدد  2369لسنة 2012
المؤرخ في  16أكتوبر  2012والمتعلق بضبط برامج
الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ اﻻنتفاع بها.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  51لسنة
 2007المؤرخ في  23جويلية ،2007
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وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد  27لسنة
 1966المؤرخ في  30أفريل  ،1966وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد  115لسنة 2011
المؤرخ في  2نوفمبر ،2011

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  389لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس  2017المتعلق بالحوافز المالية لفائدة اﻻستثمارات
المنجزة في إطار قانون اﻻستثمار،

وعلى القانون عدد  101لسنة  1999المؤرخ في 31
ديسمبر  1999المتعلق بقانون المالية لسنة  ،2000وخاصة
الفصل  13منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل
مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد  16لسنة  2011المؤرخ في 26
مارس ،2011

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القانون عدد  11لسنة  1993المؤرخ في  17فيفري
 1993المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة
التونسية للتكوين المهني،

وعلى القانون عدد  58لسنة  2010المؤرخ في  17ديسمبر
 2010المتعلق بقانون المالية لسنة  ،2011وخاصة الفصل 28
منه،
وعلى المرسوم عدد  88لسنة  2011المؤرخ في  24سبتمبر
 2011المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى القانون عدد  71لسنة 2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار،
وعلى اﻷمر عدد  1930لسنة  1997المؤرخ في  29سبتمبر
 1997المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة
للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى اﻷمر عدد  1938لسنة  1997المؤرخ في  29سبتمبر
 1997المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي وطرق سير الوكالة
التونسية للتشغيل،
وعلى اﻷمر عدد  564لسنة  2003المؤرخ في  17مارس
 2003المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب
التشغيل التابعة لها،

وعلى اﻷمر عدد  1717لسنة  2007المؤرخ في  5جويلية
 2007المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التشغيل واﻹدماج المهني
للشباب،

وعلى اﻷمر عدد  2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر
 2012المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط
وصيغ اﻹنتفاع بها ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  358لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس  ،2017وخاصة الفصول  11و 19و،44

وعلى اﻷمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في 13مارس
 2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر الحكومي عدد  416لسنة  2018المؤرخ في  11ماي
،2018
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  390لسنة  2017المؤرخ في 9
مارس  2017المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف
ﻹنجاز مشروع مراجعة تراخيص اﻷنشطة اﻻقتصادية وبضبط
تنظيمها وطرق سيرها ،وبضبط التصنيفة التونسية لﻸنشطة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247المؤرخ في  25نوفمبر 2017
المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصل  44من اﻷمر المشار إليه
أعﻼه عدد  2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر ،2012
وتعوض باﻷحكام التالية:
الفصل ) 44جديد( :يتم سحب اﻻمتيازات المنصوص عليها

بهذا اﻷمر الحكومي من المنتفعين بها في صورة عدم احترام

أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة اﻷصلية لﻼمتيازات بصفة غير

مشروعة.

يتعين على المنتفعين المعنيين إرجاع هذه اﻻمتيازات بناء على

تقارير تعدها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يضاف

إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل  22من القانون

عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016والمتعلق

بقانون اﻻستثمار.

ويقع سحب اﻻمتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير

المالية بعد أخذ رأي الهياكل اﻹدارية المعنية أو باقتراح منها

وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
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الفصل  2ـ تضاف إلى اﻷمر الحكومي المشار إليه أعﻼه عدد
 2369لسنة  2012المؤرخ في  16أكتوبر  ،2012الفصول 11
مكرر و 11ثالثا و 11رابعا و 11خامسا و 11سادسا و 11سابعا
و 11ثامنا و 19مكرر و 19ثالثا كما يلي نصها:

الفصل  11مكرر :يمكن وبصفة استثنائية أن يتكفل الصندوق
الوطني للتشغيل بمساهمة اﻷعراف في النظام القانوني للضمان
اﻻجتماعي بعنوان اﻷجور المدفوعة للعمال القارين للمؤسسات
الصناعية الخاصة التـي توقف نشاطها وأعيد تشغيلها من قبل
باعثين جدد والمشغلة لعدد يساوي أو يفوق ألف ) (1000عون
قار والتي تمر بصعوبات اقتصادية ،وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة
للتجديد بداية من تاريخ حدوث هذه الصعوبات ،ولفترة جملية ﻻ
تتجاوز خمس ) (5سنوات ،وذلك في حدود سقف اﻷجر اﻷدنى
الصناعي المضمون.
وﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال الجمع بين اﻻمتياز المنصوص
عليه بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل مع امتيازات مماثلة في إطار
آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.

الفصل  11ثالثا :تقدم المطالب لﻼنتفاع ،ﻷول مرة ،باﻻمتياز

المنصوص عليه بالفصل  11مكرر من هذا اﻷمر الحكومي في أجل

أقصاه ستة ) (6أشهر من تاريخ صدور هذا اﻷمر الحكومي.

الفصل  11رابعا :يتعين على المؤسسة الراغبة في اﻻنتفاع
باﻻمتياز المنصوص عليه بالفصل  11مكرر من هذا اﻷمر
الحكومي إيداع مطلب لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل حسب أنموذج يوضع للغرض ،يكون مدعما بالوثائق
المستوجبة طبقا لبيانات اﻷنموذج سالف الذكر وبملف حول
وضعية المؤسسة وطبيعة الصعوبات اﻻقتصادية الظرفية التي
تواجهها.

الفصل  11خامسا :تحدث لدى وزير التكوين المهني
والتشغيل لجنة مكلفة بإبداء الرأي في ملفات مطالب اﻻنتفاع
باﻻمتياز المنصوص عليه بالفصل  11مكرر من هذا اﻷمر
الحكومي .تتولّى بالخصوص دراسة حقيقة الصعوبات اﻻقتصادية
الظرفية التي تواجهها المؤسسة المعنية ومدى أهليتها لﻼنتفاع
باﻻمتياز سالف الذكر.
يترأس اللجنة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه،
وتتركب من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم:
 -ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
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 ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون اﻻجتماعية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية واﻻستثمار والتعاونالدولي،
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرىوالمتوسطة،
 ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، -ممثل عن الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره
أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.

وتجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
طبقا لجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها خمسة عشر )(15
يوما على اﻷقل قبل انعقادها.

وﻻ تصح مداوﻻتها إﻻّ بحضور أغلبية أعضائها .وفي صورة
عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف اﻷسبوع
الموالي للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد اﻷعضاء الحاضرين .
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات اﻷعضاء الحاضرين .وعند
التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتدون مداوﻻت اللجنة بمحاضر جلسات تسلّم نسخة منها إلى
كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللّجنة
وتوجيه اﻻستدعاءات وتحرير محاضر جلسات اﻻجتماعات،
وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل  11سادسا :يتم إسناد أو تجديد اﻻمتياز المنصوص
عليه بالفصل  11مكرر من هذا اﻷمر الحكومي بقرار من وزير
التكوين المهني والتشغيل ،وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اﻻستشارية
المحدثة بمقتضى أحكام الفصل  11خامسا من هذا اﻷمر
الحكومي .ويتعين أن يتضمن هذا القرار خاصة بيانات حول
المؤسسة المنتفعة وعدد العمال المعنيين وتاريخ بداية اﻻنتفاع
باﻻمتياز ومدته.
وتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
إحالة نسخة من قرار إسناد أو تجديد اﻻمتياز إلى المؤسسة
المنتفعة.

في صورة رفض المطلب ،تتولى مصالح الوكالة إعﻼم
المؤسسة المعنية مع بيان أسباب الرفض بأية وسيلة تترك أثرا
كتابيا وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب
المنصوص عليه صلب الفصل  11ثالثا من هذا اﻷمر الحكومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  28ديسمبر 2018

عـــدد 104

الفصل  11سابعا :لﻼنتفاع باﻻمتياز المنصوص عليه بالفصل
 11مكرر من هذا اﻷمر الحكومي يتعين على المؤسسة المعنية
القيام بالتصريح بأجور عمالها وكذلك باقتطاع المساهمات
المحمولة عليهم وخﻼصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها
العمل.

كما يتعين أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المنتفعة
ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي مسواة طيلة
مدة اﻻنتفاع باﻻمتياز.

وفي صورة إخﻼل المؤسسة بمقتضيات الفقرة اﻷولى أو الثانية
من هذا الفصل ،يتم سحب اﻻمتياز سالف الذكر وإلزام المؤسسة
بإرجاعه.
الفصل  11ثامنا :تصرف النفقات المترتبة عن إسناد

أو تجديد اﻻمتياز المنصوص عليه بالفصل  11مكرر من هذا

اﻷمر الحكومي إلى الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي على
أساس كشوفات دورية يرسلها الصندوق إلى وزارة التكوين المهني

والتشغيل تحتوي على عدد اﻷعوان المعنيين واﻷجور المصرح

بها لفائدتهم والمبلغ المتكفل به من قبل الصندوق الوطني
للتشغيل وكلّ المعطيات المتعلقة باﻻمتياز المذكور.

الفصل  19مكرر :يمكن للصندوق الوطني للتشغيل تخصيص

اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج "جيل

جديد من الباعثين".

يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة

تبرم في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تم

إنتقاؤهم ،حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب اﻻتفاقيات

المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ،صفقات إطارية

بالتفاوض المباشر لمدة ثﻼث ) (3سنوات وحسب أسقف يتم
تحديدها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

وﻻ يمكن للمؤسسة أن تجمع بين اﻻمتيازات المشار إليها

بالفقرة السابقة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة
لنفس الغرض.

الفصل  3ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية

ووزير التّنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون اﻻجتماعية
مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  28ديسمبر .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي

من خﻼل مؤسسات صغرى تعهد إليها ولمدة ثﻼث ) (3سنوات
أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية لمساعدتها على تنفيذ

سليم الفرياني

جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف
القطاعات.

ينتفع بهذا البرنامج الشبان حاملو شهادات التعليم العالي
أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة من ذوي الجنسية
التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل  19ثالثا :ينجز هذا البرنامج باقتراح من الهياكل

العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير
الحكومية لمشاريع ذات جدوى وقابلة لﻺنجاز.

تبرم اتفاقيات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل

والهياكل المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
عــدد 104

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم
زياد العذاري

تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية

رئيس الحكومة

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي

بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في
 28ديسمبر .2018

كلف السيد منير الدخلي ،مهندس رئيس ،بمهام مدير التعاون

الدولي والعﻼقات الخارجية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  28ديسمبر 2018
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