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  .2022 جوان 2دل مؤرخ في قرار من وزيرة العبمقتضى 

 عدل منفذ بتونس دائرة ،قبلت استقالة السيد مصطفى جهان
 ألسباب شخصية ابتداء من تاريخ ،قضاء محكمة االستئناف بها

  .نشر هذا القرار

  

  .2022 جوان 2قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
 عدل منفذ بزغوان ،قبلت استقالة السيد عبد العزيز عجال

 ألسباب شخصية ابتداء من ،اء محكمة االستئناف بنابلدائرة قض
  .تاريخ نشر هذا القرار

 

  

 

  
  .2022 ماي 17قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

 بمهام ،تكلف السيدة جليلة الخماسي، متصرف رئيس للداخلية
كاهية مدير المعاهدات واالتفاقيات باإلدارة العامة للعالقات 

  .جية والتعاون الدولي بوزارة الداخليةالخار

  

  .2022 ماي 7قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
يكلف السيد زياد الفتوحي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام 
رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي باإلدارة 

  .العامة لحقوق اإلنسان بوزارة الداخلية

 

  .2022 ماي 17 الداخلية مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى 
تكلف السيدة سوسن الشرفي، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام رئيس مصلحة المفاوضات واالجتماعات الدولية باإلدارة 

  .العامة للعالقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية

  

  .2022 ماي 17قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
 الشرطة من الصنف األعلى حمدي الغزواني، يكلف محافظ

بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم واإلسناد باإلدارة العامة 
  .للعالقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية

  .2022 ماي 17 الداخلية مؤرخ في رار من وزيرقبمقتضى 

يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف األول مراد الميزوني 

 رئيس مصلحة الزيارات والمهمات والتربصات باإلدارة العامة بمهام

  .للعالقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية

  

  

 

  

 2022 جوان 7 مؤرخ في 2022 لسنة 535 عددأمر رئاسي 
يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة 

ي للضمان االجتماعي بمساهمة األعراف في النظام القانون
لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية 

 لسنة 21 من المرسوم عدد 61المنصوص عليه بالفصل 
 المتعلق بقانون المالية 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021
  .2022لسنة 

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117األمر الرئاسي عدد وعلى 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي كما تم تنقيحه 1960

 2007 لسنة 51وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

  ،2007 جويلية 23 المؤرخ في

 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 المؤرخ 2021 لسنة 11بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 

  ،2021 ديسمبر 13في 

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 
 1989 لسنة 114كات الصادرة بمقتضى القانون عدد على الشر

 كما تم تنقيحها وإتمامها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في 
 2021 لسنة 21بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 

 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ديسمبر 28المؤرخ في 
2022،  
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وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى 

 كما تم 2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 82انون عدد الق

 21تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 

 المتعلق بقانون 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021لسنة 

  ،2022المالية لسنة 

 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 15وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،2005

 أفريل 29 المؤرخ في 2016 لسنة 36لى القانون عدد وع

   المتعّلق باإلجراءات الجماعية،2016

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 

 المتعلق بقانون االستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 2016

 المتعلق 2019 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47عدد 

  تثمار،بتحسين مناخ االس

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2020 لسنة 46وعلى القانون عدد 
   منه،32 وخاصة الفصل 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020

 أكتوبر 3 المؤرخ في 1973 لسنة 3وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية 1973

 19خ في  المؤر1973 لسنة 58المصادق عليه بالقانون عدد 
 لسنة 33 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1973نوفمبر 
 المتعلق بتبسيط اإلجراءات 2006 ماي 22 المؤرخ في 2006

  في مجال التراخيص اإلدارية الخاصة بالقطاع السياحي،

 أكتوبر 17 المؤرخ في 1973 لسنة 13وعلى المرسوم عدد 
ق عليه بالقانون  المتعلق بتنظيم وكاالت األسفار المصاد1973
 كما تم 1973 نوفمبر 19 المؤرخ في 1973 لسنة 68عدد 

 ماي 22 المؤرخ في 2006 لسنة 33تنقيحه بالقانون عدد 
 المتعلق بتبسيط اإلجراءات في مجال التراخيص اإلدارية 2006

  الخاصة بالقطاع السياحي،

 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21وعلى المرسوم عدد 
   منه،61 وخاصة الفصل 2022ق بقانون المالية لسنة  المتعل2021

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

  ،"19-كوفيد"من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  مارس31 المؤرخ في 1989 لسنة 432وعلى األمر عدد 
  تعّلق بترتيب المطاعم السياحية، الم1989

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن 2005

والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة 

  ،2012 جوان 8 المؤرخ في 2012 لسنة 634األمر عدد 

  نوفمبر29 المؤرخ في 2005 لسنة 3078ألمر عدد وعلى ا

 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات 2005

التقليدية وتحديد األنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة 

  المهنية،

 مارس 6 المؤرخ في 2007 لسنة 457وعلى األمر عدد 

دم خدمات  المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تق2007

  متمثلة في إيواء الحرفاء،

 جوان 9مؤرخ في ال 2009 لسنة 1934وعلى األمر عدد 

 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية للتنشيط باستعمال 2009

  الموسيقى،

 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة 2020ماي 

 لسنة 6تفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد وشروط ان

 المتعلق بسن إجراءات 2020 أفريل 16 المؤرخ في 2020

  جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 465كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد " 19-كوفيد" 

  ،2021 جوان 23 المؤرخ في 2021لسنة 

 15 المؤرخ في 2020 لسنة 310كومي عدد وعلى األمر الح

 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط اإلجراءات 2020ماي 

اإلدارية وتقليص اآلجال واستعمال وسائل االتصال الحديثة 

واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامالت الهياكل العمومية مع 

  المستثمرين والمؤسسات االقتصادية،

 27 المؤرخ في 2021 لسنة 274 وعلى األمر الحكومي عدد

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل 2021أفريل 

الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي 

لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية 

 2020 لسنة 46 من القانون عدد 32المنصوص عليه بالفصل 

 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ديسمبر 23المؤرخ في 

2021،  

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  ية،وعلى رأي المحكمة اإلدار

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء
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  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات  ـالفصل األول

  الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا 

-كوفيد"أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا 

تراتيب الجاري بها العمل الراغبة كما تم تعريفها بالتشريع وال" 19

في االنتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام 

 جوان 30القانوني للضمان االجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من 

 تقديم مطلب في الغرض طبقا 2022 مارس 31 إلى غاية 2021

  .2022 أكتوبر 31لألنموذج المصاحب في أجل ال يتعدى تاريخ 

 من 9 إلى 2يتم إعادة العمل بأحكام الفصول من  ـ 2الفصل 
 المشار إليه أعاله، وذلك 2021 لسنة 274األمر الحكومي عدد 

 من المرسوم عدد 61لتطبيق مقتضيات الفقرة األولى من الفصل 
  : المشار إليه أعاله مع مراعاة ما يلي2021 لسنة 21

اعات أن تحافظ المؤسسات السياحية ومؤسسات الصن -
التقليدية المتوقفة عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا على 

 المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وذلك في أوعمالها القارين 
حدود المدة المتبقية من العقد ويستثنى من االنتفاع بهذا االمتياز 
المؤسسات التي تتولى تسريح عمالها القاريين ألسباب اقتصادية في 

اللجان الجهوية لمراقبة الطرد أو اللجنة المركزية خالل إطار أعمال 
  .2022 مارس 31 إلى غاية 2022الفترة الممتدة من أول جانفي 

يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة  -  

النظر في ملفها في أجل ستين يوما من تاريخ إعالمها بالرفض 

للجة يكون مرفقا وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة ا

  .بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 3الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 7تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية
  وزير الشؤون االجتماعية

  مالك الزاهي
   السياحة وزير

 محمد المعز بلحسين

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد
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