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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 دة والسادة الوالةإلى السي الحكومةمن رئيس  2018ديسمبر  4مؤرخ في  2018لسنة  32عدد منشور 

 

ة تطور األسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم لجهوية لمتابع: حول تفعيل دور اللجان االموضوع

 قبة المشتركةالمرا

 

تجارة تهريب والالقدرة الشرائية للمواطن ومقاومة ال حافظة علىوالم األسعارفي إطار الحرص على تطبيق البرنامج الحكومي للتحكم في 

وية ، وعمال على مزيد هيكلة عمل اللجان الجه2018نوفمبر  21مضيق المنعقد يوم وزاري الالمجلس الية الذي تم إقراره خالل المواز

شى واألهداف التي أحدث من ة وتحسين أدائها بما يتماوضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازي األسعارتطور  ابعةلمت

شترك بين مختلف األجهزة والهياكل ، وسعيا إلى مزيد تنظيم العمل الم، تفعيال  لدورها في تكريس التوجهات الوطنية في المجالأجلها

لسوق ويضمن شفافية المعامالت ل السير العادي لويكفف وتنويع تدخالتها يياتها بما يساهم في تكثسيقه وحسن توظيف إمكانالرقابية وتن

، صحة وسالمة المستهلك ويحافظ على مقدرته الشرائيةة الت والمضاربات االحتكارية ويؤمن حمايخالالتجارية ونزاهتها ويحد من اإل

 : ، المطلوب من السيدة والسادة الوالةولغاية ضمان تحقيق األهداف المرجوة

 

 : للتهريب والتجارة الموازية من خالل زويد والتصديام التتظسعار وضمان اناأل رابعة تطولمتاللجان الجهوية  : تفعيل أعمالأوال

المؤرخ  0162لسنة  101األمر الحكومي عدد باشر على أعمالها واحترام دورية اجتماعاتها طبقا ألحكام ماإلشراف الشخصي وال −

صدي للتهريب زويد والتر وضمان انتظام التابعة تطور األسعاة ولجان جهوية لمتث لجنة وطنيعلق بإحداالمت 2016جانفي  11في 

 ، مع دعوتها لالنعقاد وفق التطورات التي يعرفها الظرف االقتصادي عامة.تجارة الموازيةوال

 .ا والزامهم بوضع وتنفيذ برامج عمل اللجنة الجهويةاحترام تمثيلية مختلف أعضائه −

منها بمتابعة وضع  المتعلقةااللتزام بتنفيذ توجهات الحكومة وبرنامج عمل اللجنة الوطنية في جميع المجاالت والمحاور وخاصة  −

ية واالنتصاب الفوضوي مع األخذ لمنتوجات وتطور أسعارها والتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازتلف اتزويد السوق بمخ

 .بعين االعتبار خصوصيات الجهة

نظر مد اللجنة الوطنية تباعا بتقارير حول نشاط اللجنة الجهوية ومدى التقدم في تنفيذ برامجها وفق المحاور الراجعة لها بال −

 ا.المعترضة والمقترحات لتجاوزهوالصعوبات 

التها بالتنسيق مع دوائر اإلعالم ما يساهم في التعريف بدورها وتثمين برامج ونتائج تدختغطية نشاط اللجنة الجهوية إعالميا ب −

 .الوطنية والجهوية

 

 : الهاتنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة أعم: ثانيا

 : نجاحه وفق ما يليته وإاالشرف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابع

 برمجة: توى اللى مسع -1

 / أسعارلعمل اللجنة الجهوية )امج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى الوالية في مختلف المجاالت الراجعة بالنظر نإعداد بر −

لوطني ين االعتبار التوجهات الرقابية على المستوى اتزويد/ صحة/انتصاب فوضوي /تجارة موازية / تهريب ...( يأخذ بع

 ات.وخصوصيات الجه

الحكومة ف شهري في شأنها يرفع إلى السيد رئيس صغة تقرير دوري ن، وصيانتائج المراقبة المشتركة ومتابعتها وتقييمهاتجميع  −

 .والسيد وزير التجارة

 ن توظيفها: وحس اإلمكانياتتفعيل العمل الرقابي المشترك وتسخير  -2

 مختصين/إطارات /  )أعوانالبشرية  اإلمكانياتقابي المشترك من خالل تسخير ل بالمساهمة في إنجاح العمل الرإلزام كل هيك −

ء توفير . ويتولى السادة الوالة عند االقتضاروريةض)سيارات( ال واللوجستية...( والمادية )مستلزمات وفضاءات الحجز...( 

 المطلوبة من بعض الهياكل والمصالح األخرى بالجهة. اإلمكانياتبتسخير  الزمةالمعاضدة ال

 .، بما يساهم في ردع المخالفين وتحقيق النجاعة المطلوبةيتولى كل هيكل تفعيل القوانين والتراتيب المؤهل لتطبيقها −

ي تنفيذها، بما يسمح من تدعيم الجانب الردعي للمخالفين والتشهير الحيني لقرارات غلق المحالت المخالفة والتسريع ف اإلصدار −

 .طرفهمبالممارسات المرتكبة من 

 استغاللها: وتبادل المعلومات  -3

سات ذات الصلة بالمجاالت وي في شأن مختلف الممارهستوى الجتبادل المعلومات فيما بينها بين رؤساء الهياكل الرقابية على الم −

 .فيهاانتصاب فوضوي / تجارة موازية ...( واألطراف الفاعلة  /هريبت /كارتزويد / سالمة/ االحت / أسعارلواردة بالمنشور )ا

 مالت المراقبة المشتركة.تركيز قواعد بيانات مشتركة في شأن مختلف الظواهر غير القانونية واستغاللها في إعداد برامج وح −
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 

الالزمة لتطبيق مقتضيات  اإلجراءاتذ ، والعمل على اتخاه من العناية والمتابعةنه يتعين عليكم إيالءه ما يستحقإ، فرا ألهمية الموضوعونظ

 .هذا المنشور بكامل الدقة

 


