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 واإلسكان والتهيئة الرتابيةالتجهيز وزارة 

 
 تسميـــات

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1213بمقتضى أمر عدد 
كّلفت السيدة منوبية القروي، مهندس معماري رئيس، بوظائف                         

 .مديرة جهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بتوزر
 

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1214بمقتضى أمر عدد 
ف السيد المنصف بالشيخ، مهندس معماري رئيس، بوظائف كاهية كّل

مدير الدراسات والمراقبة باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة                
 .الترابية بنابل

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1215بمقتضى أمر عدد 
كّلف السيد حبيب بالعيوني، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الدراسات               

 .والمراقبة باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بسوسة
 

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1216بمقتضى أمر عدد 
كّلف السيد بدر الدين الهبيل، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير                   
الدراسات والمراقبة باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية           

 .قصرينبال
 

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1217بمقتضى أمر عدد 
كّلف السيد توفيق مساعديه، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الدراسات           

 .والمراقبة باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بمنوبة
 
 

 النقلوزارة 

 
 تسميـــة

 .2005 أفريل 20ي  مؤرخ ف2005 لسنة 1218بمقتضى أمر عدد 
كّلف السيد كمال الدغاري، الضابط األول من الرتبة الثالثة للبحرية             
التجارية، بمهام كاهية المدير االقتصادي باإلدارة العامة للبحرية التجارية 

 .بوزارة النقل
 

 تكنولوجيات االتصالوزارة 

 
 تسميـــة

 .2005 أفريل 20 مؤرخ في 2005 لسنة 1219بمقتضى أمر عدد 
كّلفت السيدة سنية غرس الّله حرم الغرايري، متفقد للمواصالت، 
بمهام كاهية مدير متابعة البرامج الوطنية بإدارة تكنولوجيا                                     
المعلومات باإلدارة العامة لتقنيات المواصالت بوزارة تكنولوجيات                

 .االتصال

 الثقافة واملحافظة على الرتاثوزارة 

 
 أفريل  20ى التراث مؤرخ في      قرار من وزير الثقافة والمحافظة عل       

 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة األنشطة                         2005
 .المتعلقة بنشر الكتاب

 إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
 المتعلق   1906 ديسمبر     15بعد االطالع على األمر المؤرخ في               

بإصدار مجلة االلتزامات والعقود وعلى جميع النصوص التي نقحتها                      
 ها،وتممت

 1959 أكتوبر   5 المؤرخ في    1959 لسنة   129وعلى القانون عدد    
المتعلق بإصدار المجلة التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها                      

 وتممتها،
 1975 أفريل   28 المؤرخ في     1975 لسنة   32وعلى القانون عدد     

المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص التي نقحتها                          
 وتممتها،

 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 لسنة 44انون عدد وعلى الق
 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمنافسة واألسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

 ديسمبر    7 المؤرخ في          1992   لسنة   117وعلى القانون عدد          
  المتعلق بحماية المستهلك،1992

 ديسمبر   27 المؤرخ في        1993 لسنة      120وعلى القانون عدد         
 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع االستثمارات وعلى جميع                                  1993

 النصوص التي نقحتها وتممتها،
 1994 فيفري   24 المؤرخ في    1994 لسنة   36وعلى القانون عدد    

 ة األدبية والفنية،المتعلق بالملكي
 1995 ماي     2 المؤرخ في       1995 لسنة     44وعلى القانون عدد       
 المتعلق بالسجل التجاري،
 2000 نوفمبر     3 المؤرخ في       2000 لسنة     93وعلى القانون عدد       

المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته           
 ديسمبر  6رخ في     المؤ 2001 لسنة    117وتممته وخاصة القانون عدد        

 ،2005 جانفي 26 المؤرخ في 2005 لسنة 12 والقانون عدد 2001
 جوان    8 المؤرخ في          1977 لسنة       536وعلى األمر عدد          

 لسنة 32 المتعلق بضبط الطرق العامة لتطبيق القانون عدد 1977
 المتعلق بإصدار مجلة           1975 أفريل        28 المؤرخ في           1975

 المؤرخ في 1983 لسنة 828  الصحافة كما تم إتمامه باألمر عدد     
 ،1983 سبتمبر 5

 ديسمبر   23 المؤرخ في         1991 لسنة      1996وعلى األمر عدد         
 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية 1991

 األسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
 1993ي    ما  3 المؤرخ في        1993 لسنة     982وعلى األمر عدد        

 الخاص بالعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها،
 1994 فيفري   28 المؤرخ في     1994 لسنة   492وعلى األمر عدد     

المتعلق بضبط قائمة األنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها                               
 من مجلة تشجيع االستثمارات وعلى جميع             27 و  3 و  2 و  1بالفصول   
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 لسنة   1630ر عدد      النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منها األم                 
 ،2004 جويلية 12 المؤرخ في 2004

 1996 أكتوبر   7 المؤرخ في     1996 لسنة   1875وعلى األمر عدد     
المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد                             

 ،2003 أوت 25 المؤرخ في 2003 لسنة 1819
 2000 أكتوبر 31 المؤرخ في 2000 لسنة 2475وعلى األمر عدد 

 المتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
 2004 مارس    15 المؤرخ في     2004 لسنة    760وعلى األمر عدد     

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الثقافة والشباب والترفيه،
 2004 أوت    2 المؤرخ في      2004 لسنة     1847وعلى األمر عدد       

لدعم على   المتعلق بإحداث لجنة استشارية إلسناد النسبة الموحدة ل                 
جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وكتاب الطفل                   

 والكتاب الفني الفاخر وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
 المتعلق   2004 نوفمبر     10 المؤرخ في       2644وعلى األمر عدد       
 بتسمية أعضاء الحكومة،

 المتعلق   2000 نوفمبر      2وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في                  
 وذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية،بضبط أنم

 المتعلقة  2001 جانفي     2وعلى قرارات وزير الثقافة المؤرخة في             
بالمصادقة على كراسات شروط إحداث مؤسسات خاصة لنشر الكتاب                 
الثقافي وتوزيعه وطباعة الكتب والدوريات وتوفير المواد الداخلة في                   

 .صناعة الكتاب

 :قرر ما يلي 
ألول ـ تمت المصادقة على كراس شروط ممارسة األنشطة              الفصل ا 

 .المتعلقة بنشر الكتاب الملحق بهذا القرار
 جانفي  2 ـ ألغيت أحكام قرارات وزير الثقافة المؤرخة في             2الفصل  

 المشار إليها أعاله والمتعلقة بإحداث مؤسسات خاصة لنشر                      2001
توفير المواد الداخلة الكتاب الثقافي وتوزيعه وطباعة الكتب والدوريات و      

 .في صناعة الكتاب
 ـ يتعين على الناشرين الذين شرعوا في ممارسة أنشطتهم      3الفصل  

قبل نفاذ هذا القرار، أن يقوموا بتسوية وضعيتهم بإمضاء كراس                               
الشروط المصادق عليه بهذا القرار وتسليمه إلى المندوبية الجهوية                      

صة ترابيا، مع جعل مشروعهم           التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة، المخت          
يستجيب إلى كل شروط الكراس المذكور وذلك في أجل ال يتجاوز الستة 

 .أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار

 . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 
 .2005 أفريل 20تونس في 

 الثقافة والمحافظة على التراثوزير 

 ورمحمد العزيز ابن عاش

 اطلع عليه

 الوزير األول

 محمد الغنوشي
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