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قانون أساسي عدد  39لسنة  2020مؤرخ في  13أوت  2020يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة ﻹنشاء تجمع دول الساحل
والصحراء )س.ص().(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على المعاهدة المنقحة ﻹنشاء تجمع دول الساحل والصحراء )س.ص( الملحقة بهذا القانون اﻷساسي والموقعة في
إنجامينا بتاريخ  16فيفري .2013
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  13أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  28جويلية .2020

قانون عدد  40لسنة  2020مؤرخ في  13أوت  2020يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ  12ديسمبر  2019بين
الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية المتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك اﻷوروبي
ﻹعادة اﻹعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي – المرسى
لشركة نقل تونس).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ  12ديسمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك
اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ  12ديسمبر  2019بين شركة نقل تونس والبنك اﻷوروبي ﻹعادة
اﻹعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون ) (45.000.000أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس
– حلق الوادي – المرسى لشركة نقل تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  13أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  28جويلية .2020
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أمر رئاسي عدد  77لسنة  2020مؤرخ في  13أوت 2020
يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المنقحة ﻹنشاء تجمع دول
الساحل والصحراء )س.ص( المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16
فيفري .2013
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  39لسنة  2020المؤرخ في 13
أوت  2020المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة ﻹنشاء
تجمع دول الساحل والصحراء )س.ص( المبرمة في إنجامينا
بتاريخ  16فيفري ،2013
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المعاهدة المنقحة ﻹنشاء تجمع دول الساحل والصحراء
)س.ص( المبرمة في إنجامينا بتاريخ  16فيفري .2013
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على المعاهدة المنقحة ﻹنشاء
تجمع دول الساحل والصحراء )س.ص( المبرمة في إنجامينا
بتاريخ  16فيفري .2013
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  13أوت .2020

وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد  40لسنة  2020المؤرخ في  13أوت
 2020المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12
ديسمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي ﻹعادة
اﻹعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل
تونس والبنك اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية للمساهمة في
تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس
– حلق الوادي -المرسى لشركة نقل تونس،
وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ  12ديسمبر  2019بين
الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية
والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك
اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع
تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق
الوادي -المرسى لشركة نقل تونس.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ
 12ديسمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
ﻹعادة اﻹعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة
نقل تونس والبنك اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية للمساهمة في
تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس
– حلق الوادي -المرسى لشركة نقل تونس.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  13أوت .2020

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر رئاسي عدد  78لسنة  2020مؤرخ في  13أوت 2020
يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12
ديسمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
ﻹعادة اﻹعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين
شركة نقل تونس والبنك اﻷوروبي ﻹعادة اﻹعمار والتنمية
للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل
المسافرين للخط تونس – حلق الوادي -المرسى لشركة نقل
تونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
صفحــة 2022

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

بمقتضى أمر رئاسي عدد  79لسنة  2020مؤرخ في  18أوت
.2020
يسمى السيد حسن بالضياف مستشارا لدى رئيس الجمهورية
مكلفا بالشؤون اﻻقتصادية ،ابتداء من  1أوت .2020
بمقتضى أمر رئاسي عدد  80لسنة  2020مؤرخ في  19أوت
.2020
تقبل استقالة السيدة هالة الحبيب ،ملحق برئاسة الجمهورية
ابتداء من  1سبتمبر .2020
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
بمقتضى أمر حكومي عدد  569لسنة  2020مؤرخ في 19
أوت .2020
يكلف السيد أنور زروق ،مستشار المصالح العمومية ،بمهام
مدير عام إدارة مركزية باﻹدارة العامة للشؤون اﻻقتصادية والمالية
واﻻجتماعية برئاسة الحكومة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  570لسنة  2020مؤرخ في 19
أوت .2020
يكلف السيد كريم الغربي ،متصرف رئيس في الوثائق
واﻷرشيف ،بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في  6أوت  2020يتعلق
بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب
المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات ﻻنتداب تﻼمذة
ضباط صف مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  20لسنة  1967المؤرخ في  31ماي
 1967المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام للعسكريين ،وعلى
جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47
لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية ،2009
وعلى القانون عدد  1لسنة  2004المؤرخ في  14جانفي 2004
المتعلق بالخدمة الوطنية ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وآخرها القانون عدد  39لسنة  2010المؤرخ في  26جويلية ،2010
وعلى اﻷمر عدد  380لسنة  1972المؤرخ في  6ديسمبر
 1972المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص للعسكريين ،وعلى
جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها اﻷمر عدد 3034
لسنة  2009المؤرخ في  12أكتوبر ،2009
وعلى اﻷمر عدد  671لسنة  1975المؤرخ في  25سبتمبر
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزير الدفاع الوطني،
وعلى اﻷمر عدد  29لسنة  2008المؤرخ في  2جانفي
 2008المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع
شهادة البكالوريا،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  296لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الدفاع الوطني،
عــدد 83

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  68لسنة  2020المؤرخ في 15
جويلية  2020المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في  24أفريل  2008المتعلق
بضبط نظام إمتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في  12ماي .2020
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات
القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات
واﻻختبارات ﻻنتداب تﻼمذة ضباط صف مباشرين لفائدة وزارة
الدفاع الوطني.
الفصل  2ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعﻼه بمقرر
من وزير الدفاع الوطني ،ويضبط هذا المقرر:
ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،
ـ إجراءات تقديم الترشحات،
ـ تاريخ وبرنامج المناظرة.
الفصل  3ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المشار إليها أعﻼه
أن يكون المترشح:
ـ تونسي الجنسية،
ـ أعزبا،
ـ عمره ﻻ يقل عن  18سنة وﻻ يتجاوز  23سنة بتاريخ 31
ديسمبر من سنة المناظرة ،مع الترفيع في السن إلى  24سنة
بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
ـ طول قامته ﻻ يقل عن  1.67م بالنسبة للفتيان و1.60م
بالنسبة للفتيات،
ـ محرزا على شهادة البكالوريا أو ذو مستوى تعليمي سنة
رابعة ثانوي منهاة على اﻷقل مع اجتياز امتحان البكالوريا )شعب
علمية بالنسبة لجيش البحر(،
ـ متحصﻼ على عدد ﻻ يقل عن  10من  20في مادة التربية
البدنية في امتحان البكالوريا.
الفصل  4ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار
إليها أعﻼه من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل
 3من هذا القرار وطبقا للشروط التالية:
ـ الصلوحية الطبية،
ـ النجاح في اﻻختبار النفساني،
ـ النجاح في اختبار السباحة )خاص بجيش البحر(،
ـ الحصول على عدد ﻻ يقل عن  10من  20في اﻻختبار
الرياضي للمناظرة،
ـ ترتيب المترشح يخول له اﻹدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا
لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
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الفصل  5ـ يوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا ،ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها والتي يقع
احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
 -1ترتيب أولي عند الفرز  :يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي:
الحاصل  = 1المعدل النهائي ﻹمتحان البكالوريا دورة رئيسية )ودورة مراقبة بالنسبة لجيش الطيران( ) + 2 xعدد مادة العربية
 + 1 xعدد مادة الفرنسية  + 1 xعدد مادة اﻻنقليزية  + 3 / (1 xنقاط تنفيل طبقا لمقتضيات الفصل  6من هذا القرار.
 -2ترتيب نهائي  :تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع استدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد
ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي:
الحاصل  = 2الحاصل  + 1معدل اختبار الرياضة الخاص بالمناظرة
الفصل  6ـ يمنح لكل مترشح تنفيل وفق الجدول التالي:
ع/ر
1
2

المجال

3

السن

4

المعطيات
الخدمة الوطنية
شهادة البكالوريا
من
من
من
من
رخصة السياقة

الفصل  7ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعﻼه ،لجنة
تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل  8ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين ﻹجراء
اختبارات المناظرة الخارجية المشار إليها أعﻼه والقائمة النهائية
للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح لجنة
المناظرة.
الفصل  9ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا
طبقا لمقتضيات الفصل  5المشار إليه أعﻼه ،وتقترح قائمتين في
المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
 قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر، قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين المؤهلين.الفصل  10ـ تتم المصادقة على القائمتين اﻷصلية واﻻحتياطية
للمترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعﻼه من طرف
وزير الدفاع الوطني.
صفحــة 2024

19
20
21
22

أقل من  19سنة
سنة إلى أقل من 20
سنة إلى أقل من 21
سنة إلى أقل من 22
سنة إلى أقل من 23

سنة
سنة
سنة
سنة

نقاط التنفيل
5
3
5
4
3
2
1
1

الفصل  11ـ تتولى لجنة المناظرة استدعاء المترشحين
المسجلين بالقائمة اﻷصلية لمتابعة التكوين العسكري ،ويتم
تعويض المترشحين الناجحين الذين تعذر إلتحاقهم بالتكوين من
القائمة اﻻحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل  12ـ يمضي التﻼمذة ضباط الصف المقبولون عقد
تطوع ﻻ تقل مدته عن عشر ) (10سنوات خدمة فعلية دون
احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج.
الفصل  13ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  6أوت .2020
اطلع عليه

وزير الدفاع الوطني

عماد بن محمد الحزقي

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  21أوت 2020

عـــدد 83

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  21أوت .2020
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  21أوت .2020
تكلّف السيدة أمال البحيسكي حرم الجﻼلي ،أستاذ أول مميز
درجة استثنائية ،بمهام مدير المرحلة اﻻبتدائية بالمندوبية الجهوية
للتربية بمنوبة.
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  21أوت .2020

تكلّف السيدة رابحة بن حسين ،أستاذ أول مميز للتعليم
الثانوي ،بمهام رئيسة وحدة الرصد والخط اﻷخضر بإدارة الرصد
والدراسات واﻻتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد
المرأة.
عمﻼ بأحكام الفصل  9من اﻷمر الحكومي عدد  126لسنة
 2020المؤرخ في  25فيفري  2020تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

يكلّف السيد عصام البكري ،أستاذ أول مميز ،بمهام مدير
مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة اﻹعدادية وبالتعليم
الثانوي بإدارة المرحلة اﻹعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية
الجهوية للتربية بتونس .2
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  21أوت .2020
يكلّف السيد توفيق الفتني ،متصرف مستشار للتربية ،بمهام
مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية
للتربية بسليانة.

أمر حكومي عدد  571لسنة  2020مؤرخ في  7أوت 2020
يتعلق باﻷحذية والمصنوعات المماثلة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  117لسنة  1992المؤرخ في  7ديسمبر
 1992المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين  3و 5منه،

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  21أوت .2020
تكلّف السيدة لمياء الحباسي ،متصرف مستشار ،بمهام مديرة
الموارد البشرية باﻹدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة
واﻷسرة والطفولة وكبار السن.
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  21أوت .2020
تكلّف السيدة دجلة القطاري ،أخصائي نفساني أول ،بمهام
كاهية مدير اﻹدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة
باﻹدارة العامة لشؤون المرأة واﻷسرة.
عــدد 83

وعلى القانون عدد 41لسنة  1994المؤرخ في  7مارس
 1994المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9
لسنة  1999المؤرخ في  13فيفري ،1999
وعلى القانون عدد  40لسنة  1998المؤرخ في  2جوان
 1998المتعلق بطرق البيع واﻹشهار التجاري،
وعلى القانون عدد  36لسنة  2001المؤرخ في  17أفريل
 2001المتعلق بحماية عﻼمات الصنع والتجارة والخدمات كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  50لسنة  2007المؤرخ في 23
جويلية ،2007
وعلى القانون عدد  38لسنة  2009المؤرخ في  30جوان
 2009المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون
عدد  16لسنة  2016المؤرخ في  3مارس ،2016
وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،
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وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،
وعلى القانون عدد  38لسنة  2019المؤرخ في  30أفريل
 2019المتعلق بالنظام الوطني ﻻعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى اﻷمر عدد  1744لسنة  1994المؤرخ في  29أوت
 1994المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر الحكومي عدد  949لسنة 2019
المؤرخ في  29أكتوبر ،2019
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  3215لسنة
 2010المؤرخ في  13ديسمبر ،2010
وعلى اﻷمر عدد  1036لسنة  2001المؤرخ في  8ماي
 2001المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية
وخصائص عﻼمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى اﻷمر عدد  2965لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  68لسنة  2020المؤرخ في 15
جويلية  2020المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الباب اﻷول
مجال التطبيق والمفاهيم
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي المتطلبات اﻷساسية
التي يجب على مصنعي اﻷحذية والمصنوعات المماثلة احترامها
عند وضع أو عرض المنتجات بالسوق وذلك بهدف ضمان سﻼمة
وصحة المستهلكين.
وتنطبق أحكام هذا اﻷمر الحكومي على المتعاملين
اﻻقتصاديين بغاية العرض أو الوضع في السوق أو التوزيع بصفة
مجانية لﻸحذية والمصنوعات المماثلة.
الفصل  2ـ يقصد على معنى هذا اﻷمر الحكومي بـ:
 حذاء :كلّ منتج متّصل بنعل مخصص لحماية أو تغطيةالقدم أو الساق.
 مصنوعات مماثلة :جميع أنواع اﻷحذية الموجهة لكافةاﻷعمار ،للرجال والنساء ،في الصيف أو الشتاء والتي تشمل
خاصة اﻷحذية اﻻعتيادية واﻷحذية المنزلية واﻷحذية الرياضية
واﻷحذية المريحة.
صفحــة 2026

 جلد :جلد حيواني يحتفظ بخاصياته اللّيفية اﻷصلية بشكلأو بآخر عن طريق معالجة بالدباغة ليصبح غير متعفّن حتّى بعد
معالجته بالمياه.
وإذا كان الجلد مطليا بطبقة سطحية أو بطبقة نهائية فيجب
أن ﻻ يتجاوز سمك هذه الطّبقة  0,15مم.
 جلد مصفّح :جلد بطبقة مصفحة ﻻ يتجاوز سمكها ثلثسمكه اﻹجمالي وتفوق  0.15مم.
 قماش :قماش طبيعي أو اصطناعي وغير منسوج والذيتكون نسبة اﻷلياف النسيجية فيه أقل من  % 80من وزنه.
 مواد أخرى :المواد اﻷخرى التي تدخل في تركيبة اﻷحذيةباستثناء الجلد والجلد المصفّح والقماش.
 وجه الحذاء :الجزء العلوي من الحذاء والمصنوعاتالمماثلة والملتصق بالنعل )مجموعة البطانة العلوية(.
 بطانة :الجزء الداخلي من الحذاء والملتصق بالنّعل. نعل :الجزء السفلي من الحذاء الذي يتعرض مباشرةللتهرئة عند المشي والملتصق بوجه الحذاء والبطانة.
 فراشة الراحة :جزء من أسفل الحذاء يكون مرئيا منالداخل وترتكز عليه القدم مباشرة.
 المصنع :كل شخص طبيعي أو معنوي يصنع أو يصمم منتجاويروجه تحت اسمه الشخصي أو العﻼمة التجارية الخاصة به.
 المورد :كل شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالترابالتونسي ويروج منتجات متأتية من بلد آخر في السوق المحلية.
 الموزع :كل شخص طبيعي أو معنوي ،غير المصنعوالمورد ،يدخل في سلسلة التزويد ويروج أحذية ومصنوعات
مماثلة في السوق المحلية.
 المتعاملون اﻻقتصاديون :المصنع والمورد والموزع.الباب الثاني
متطلبات المطابقة
الفصل  3ـ يمنع صنع أو توريد أو عرض أو ترويج أو التقديم
ولو بصفة مجانية لﻸحذية والمصنوعات المماثلة التي ﻻ تستجيب
للخصائص الفيزيائية والميكانيكية الخاصة بها أو التي تحتوي على
مواد كيميائية محجرة أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها
من هذه المواد.
ويتم تحديد الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والمواد
الكيميائية المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل بمقتضى
قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف
بالتجارة.
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الفصل  4ـ يمكن استعمال الجلد أو الجلد المصفح أو القماش
أو مواد أخرى في صناعة اﻷحذية والمصنوعات المماثلة شريطة
أن تكون مطابقة للخصوصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 3
من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  5ـ يحجر على المتعاملين اﻻقتصاديين ترويج اﻷحذية
والمصنوعات المماثلة دون اﻹشارة بوضوح إلى تركيبة المنتج التي
يجب أن تكون مرئية وغير قابلة للمحو.
ويتم تحديد أجزاء اﻷحذية والمصنوعات المماثلة والطرق
العملية لتأشير التركيبة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف
بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل  6ـ يتعين على المتعاملين اﻻقتصاديين اﻹشارة بطريقة
واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو لبلد المنشأ والعﻼمة التجارية
للمنتج ومرجع النموذج.
الباب الثالث
التزامات المتعاملين اﻻقتصاديين
الفصل  7ـ يتعين على المصنع والمورد أن يضمنا أن اﻷحذية
والمصنوعات المماثلة التي يعرضانها أو يروجانها أو يقدمانها
بصفة مجانية قد تم صنعها وفق متطلبات المطابقة المنصوص
عليها بالفصول  3و 4و 5و 6من هذا اﻷمر الحكومي.
ويجب أيضا على المصنع أن يتثبت من مطابقة المواد اﻷولية
ومختلف أجزاء اﻷحذية والمواد اﻷخرى التي تدخل في صنع
اﻷحذية والمصنوعات المماثلة للمتطلبات المنصوص عليها
بالفصل  3من هذا اﻷمر الحكومي.
ويجب أن يتضمن الغﻼف الخارجي للحذاء المعلومات التالية:
 هوية المصنع ومقره اﻻجتماعي، هوية المورد ومقره اﻻجتماعي، العﻼمة التجارية والعنوان الذي يمكن من اﻻتصال بالمصنعأو المورد بتونس.
ويجب التنصيص على هذه المعلومات باللغة العربية
أو الفرنسية أو اﻹنقليزية.
الفصل  8ـ يتعين على الموزعين قبل الوضع بالسوق لﻸحذية
والمصنوعات المماثلة التثبت من مطابقة التأشير وبأن كﻼ من
المصنع والمورد قد احترما اﻻلتزامات المنصوص عليها بالفصول
 3و 4و 5و 6و 7من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  9ـ يخضع الموزع لنفس التزامات المصنع المنصوص
عليها بالفصل  7من هذا اﻷمر الحكومي وذلك عند وضعه لﻸحذية
أو المصنوعات المماثلة تحت اسمه الشخصي أو عﻼمته التجارية
في السوق.
عــدد 83

الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل  10ـ تتم معاينة المخالفات ﻷحكام هذا اﻷمر الحكومي
وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  11ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة أحكام اﻷمر عدد  117لسنة  1980المؤرخ في
 2فيفري  1980المتعلق بتنظيم صنع اﻷحذية والمصنوعات
المماثلة ابتداء من تاريخ دخول هذا اﻷمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل  12ـ يدخل هذا اﻷمر الحكومي حيز النفاذ بعد اثني
عشر شهرا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
الفصل  13ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير التجارة مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  7أوت .2020
اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

وزير التجارة

محمد مسيليني
وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير التجارة مؤرخ في  7أوت  2020يتعلق بتأشير تركيبة
اﻷحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السﻼمة
المتعلقة بها.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير
التجارة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  117لسنة  1992المؤرخ في  7ديسمبر
 1992المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين  3و 5منه،
وعلى القانون عدد  41لسنة  1994المؤرخ في  7مارس
 1994المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9
لسنة  1999المؤرخ في  13فيفري ،1999
وعلى القانون عدد  40لسنة  1998المؤرخ في  2جوان
 1998المتعلق بطرق البيع واﻹشهار التجاري،
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وعلى القانون عدد  36لسنة  2001المؤرخ في  17أفريل
 2001المتعلق بحماية عﻼمات الصنع والتجارة والخدمات كما
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد 50
لسنة  2007المؤرخ في  23جويلية ،2007
وعلى القانون عدد  38لسنة  2009المؤرخ في  30جوان
 2009المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون
عدد  16لسنة  2016المؤرخ في  3مارس ،2016
وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،
وعلى القانون عدد  38لسنة  2019المؤرخ في  30أفريل
 2019المتعلق بالنظام الوطني ﻻعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى اﻷمر عدد  1744لسنة  1994المؤرخ في  29أوت
 1994المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر الحكومي عدد  949لسنة 2019
المؤرخ في  29أكتوبر ،2019
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  3215لسنة
 2010المؤرخ في  13ديسمبر ،2010
وعلى اﻷمر عدد  2396لسنة  1995المؤرخ في  2ديسمبر
 1995المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع المﻼبس المستعملة
كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  2038لسنة  2005المؤرخ
في  18جويلية  2005وخاصة الفصل  11منه،
وعلى اﻷمر عدد  1036لسنة  2001المؤرخ في  8ماي
 2001المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية
وخصائص عﻼمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى اﻷمر عدد  2965لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر عدد  1251لسنة  2017المؤرخ في  7نوفمبر
 2017المتعلق بنظام اﻹشهاد بالمطابقة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  68لسنة  2020المؤرخ في 15
جويلية  2020المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  571لسنة  2020المؤرخ في 7
أوت  2020المتعلق باﻷحذية والمصنوعات المماثلة،
صفحــة 2028

وعلى قرار وزير اﻻقتصاد الوطني المؤرخ في  18سبتمبر
 1993المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها
بالقانون عدد  117لسنة  1992المؤرخ في  7ديسمبر 1992
المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة
والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  21جويلية ،2003
وعلى قرار وزير اﻻقتصاد الوطني المؤرخ في  30أوت 1994
المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند
التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات
التقليدية المؤرخ في  15سبتمبر ،2005
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفﻼحة
والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة
والتكنولوجيا وتكنولوجيات اﻻتصال المؤرخ في  18سبتمبر
 2010المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية اﻵلية عند التوريد.
قررا ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار قواعد تأشير تركيبة اﻷحذية
والمصنوعات المماثلة ومتطلبات السﻼمة المتعلقة بها.
الفصل  2ـ تنطبق أحكام هذا القرار على اﻷحذية
والمصنوعات المماثلة واﻷجزاء التي تسوق منفصلة والمنصوص
عليها بالملحق رقم  1من هذا القرار وعلى المواد التي تدخل في
صناعتها.
ويقصد على معنى هذا القرار بـ"الحذاء" كل منتج ملتصق
بنعل مخصص لحماية أو تغطية القدم أو الساق.
الفصل  3ـ يجب أن يبين تأشير تركيبة اﻷحذية والمصنوعات
المماثلة المواد المستعملة في صناعة اﻷجزاء المكونة لها
والمنصوص عليها بالملحق رقم  1من هذا القرار وهي:
أ( وجه الحذاء،
ب( البطانة وفراشة الراحة،
ج( النعل.
ويتم تحديد تركيبة اﻷحذية والمصنوعات المماثلة طبقا
ﻷحكام الفصل  4من هذا القرار ويكون ذلك باستعمال شكل
مستطيل أفقي مقسم إلى ثﻼثة أجزاء لتحديد المادة المستعملة
في صنع وجه الحذاء والبطانة وفراشة الراحة والنعل مع إمكانية
إضافة بيانات نصية للمواد المستعملة وذلك طبقا للملحق رقم 1
من هذا القرار.
وبالنسبة لوجه الحذاء فإن تحديد المواد المستعملة يكون
طبقا لﻸحكام المنصوص عليها بالفصل  4والملحق رقم  1من
هذا القرار وذلك بغض النظر عن اﻹكسسوارات أو إضافات التقوية
مثل حماية الكاحل ،أو ما شابه ذلك.
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وبالنسبة ﻷسفل الحذاء ،فإن تصنيف المواد المستعملة في
صنعه يعتمد على حجم كمية المواد المكونة له وذلك طبقا ﻷحكام
الفصل  4من هذا القرار.

الفصل  5ـ يحجر صنع أو توريد أو ترويج أو التوزيع ولو بصفة
مجانية لﻸحذية والمصنوعات المماثلة التي تتجاوز فيها المواد
الكيميائية النسب المحددة لها بالملحق رقم  2من هذا القرار.

الفصل  4ـ يجب أن يبين تأشير تركيبة اﻷحذية والمصنوعات
المماثلة المعلومات الخاصة بالمواد المستعملة في صناعة هذه
المنتجات وذلك طبقا للملحق رقم  1من هذا القرار وذلك إذا
كانت نسبتها تفوق  %80من مساحة وجه الحذاء أو البطانة
وفراشة الراحة وعلى اﻷقل  %80من حجم النعل.

الفصل  6ـ يحجر صنع أو توريد أو ترويج أو التوزيع ولو
بصفة مجانية لﻸحذية والمصنوعات المماثلة التي ﻻ تستجيب
للمتطلبات الفيزيائية والميكانيكية المنصوص عليها بالملحق رقم
 3من هذا القرار.

وإذا لم تصل أي مادة مستعملة لصناعة اﻷحذية والمصنوعات
المماثلة لنسبة  %80على اﻷقل من مساحة وجه الحذاء
أو البطانة وفراشة الراحة يتعين في هذه الحالة وضع المعلومات
المتعلقة بالمادتين اﻷساسيتين اللتين استعملتا في صنع الحذاء
أو المصنوعات المماثلة.
ويوضع تأشير التركيبة على الحذاء مباشرة وذلك على فردة
الحذاء ويتم ذلك إما بطباعته أو بنقشه أو بواسطة ملصقة مثبتة.
ويجب أن يكون التأشير واضحا وموضوعا بشكل آمن وفي
المتناول كما يجب أن تكون أبعاد الصور التوضيحية كافية لجعل
المعلومات الموجودة سهلة الفهم حتى ﻻ توقع المستهلك في
الخطأ.
يتعين على المصنع توفير ملصقة التأشير ويكون هو المسؤول
عن صحة المعلومات الواردة بها .وإذا لم يكن المصنّع هو أول
عارض بالسوق ،فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على كاهل هذا
اﻷخير.
ويمكن بمقتضى هذا القرار ،وضع معلومات نصية تكميلية على
التأشير إضافة إلى البيانات المطلوبة.
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الفصل  7ـ تخضع أحذية الوقاية والعمل والسﻼمة في تأشيرها
وخصائصها الفيزيائية والكيميائية إلى المواصفات التونسية
م ت  106.31و 109.31و.110.31
الفصل  8ـ تتم معاينة المخالفات ﻷحكام هذا القرار وتتبعها
وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  9ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
وخاصة قرار وزير اﻻقتصاد والمالية المؤرخ في  4ماي 1990
المتعلق ببيان اﻷحذية وأجزاء اﻷحذية التي يمكن صناعتها من
المواد التركيبية وبتحديد الطرق العملية لوضع عﻼمة التركيب
ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل  10ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بعد اثني عشر
شهرا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في  7أوت .2020

وزير التجارة

محمد مسيليني
اطلع عليه
رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ
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وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف

صفحـة 2029

الملحق رقم 1
 -1تعريف أجزاء اﻷحذية والمصنوعات المماثلة والصور التوضيحية أو اﻹشارات النصية المقابلة لها
جزء
الحذاء

اﻹشارة النصية

الصور التوضيحية
أ( وجه الحذاء

الجزء العلوي من الحذاء والمصنوعات المماثلة والملتصق بالنعل.

وجه
الحذاء

ب( البطانة وفراشة الراحة
البطانة
وفراشة
الراحة

الجزء الداخلي من الحذاء والملتصق بالنّعل
والجزء السفلي للحذاء والذي يكون مرئيا من الداخل وترتكز عليه القدم
مباشرة.
ج( النعل
الجزء السفلي من الحذاء الذي يتعرض مباشرة للتهرئة عند المشي والملتصق
بوجه الحذاء والبطانة.

النعل

 -2تعريف المواد والرموز المقابلة
يجب أن تظهر الصور التوضيحية المتعلقة بالمواد على بطاقة التأشير بالقرب من الصور التوضيحية المتعلقة باﻷجزاء الثﻼثة للحذاء
والمصنوعات المماثلة.
اﻹشارات
النصية

الصور التوضيحية
أ( الجلد

الجلد

جلد حيواني يحتفظ بخاصياته اللّيفية اﻷصلية بشكل أو بآخر بعد عﻼجه بالدباغة ليصبح
غير متعفّن حتّى بعد معالجته بالمياه وإذا كان الجلد مطليا بطبقة سطحية أو ملصقا به طبقة
تشطيب فيجب أن ﻻ يتجاوز سمك هذه الطّبقة عن  0,15مم.

الجلد
المصفح

صفحــة 2030
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ج( قماش
اﻷقمشة الطبيعية أو اﻻصطناعية وغير المنسوجة والتي تقل نسبة اﻷلياف النّسيجية فيها عن
 % 80وزنا.
القماش
د( مواد أخرى
مواد
أخرى

عــدد 83
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الملحق رقم  :2الحدود القصوى للمواد الكيميائية المسموح بها في اﻷحذية والمصنوعات المماثلة
المادة الكيميائية
الكادميوم ومكوناته
Cadmium et ses composés
الكروم ومكوناته
Composés de Chrome IV
اﻷرسونيك ومكوناته
Composés de l’Arsenic
الرصاص ومكوناته
Plomb et ses composés
البنزان
Benzène
البنزوأنتراسان
Benzo[a]anthracène
كريسان
Chrysène
ألف ،ألفا ،ألفا-تريكلوروطوليان /بنزوتريكلورور
α,α,α-trichlorotoluène; benzotrichlorure
فورملدهيد
Formaldéhyde
حامض -1،2بنزان ديكربوكسليك /دي ألكيل إستار كربون 8-6متشعب
غني بالكربون7
acide 1,2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8
ramifiés, riches en C7
ثاني بيس متوكسي إيتيل
)Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle
فتاﻻت ثاني اﻹيزوبنتيل
Phtalate de diisopentyle
فتاﻻت ثاني ن-بنتيل
)Phtalate de di-n-pentyle (DPP
فتاﻻت ثاني ن-هكزيل
)Phtalate de di-n-hexyle (DnHP
كلورير -4كلورو-س-تولويدينيوم
chlorure de 4-chloro-o-toluidinium
ملونات أزوية
Colorants azoïques
النيكال
Nickel

صفحــة 2032

الحدود القصوى
أقل من  1مغ/كغ بعد اﻹستخراج )بإعتماد وحدة الكادميوم
المعدني المستخرج من المادة(
أقل من  1مغ/كغ بعد اﻹستخراج )بإعتماد وحدة الكروم
المعدني المستخرج من المادة(
أقل من  1مغ/كغ بعد اﻹستخراج )بإعتماد وحدة اﻷرسونيك
المعدني المستخرج من المادة(
أقل من  1مغ/كغ بعد اﻹستخراج )بإعتماد وحدة الرصاص
المعدني المستخرج من المادة(
أقل من  5مغ/كغ
أقل من  1مغ/كغ
أقل من  1مغ/كغ
أقل من  1مغ/كغ
أقل من  75مغ/كغ
أقل من  1000مغ/كغ )بشكل فردي أو باﻹشتراك مع الفتاﻻت
اﻷخرى(

أقل من  1000مغ/كغ )بشكل فردي أو باﻹشتراك مع الفتاﻻت
اﻷخرى(
أقل من  1000مغ/كغ )بشكل فردي أو باﻹشتراك مع الفتاﻻت
اﻷخرى(
أقل من  1000مغ/كغ )بشكل فردي أو باﻹشتراك مع الفتاﻻت
اﻷخرى(
أقل من  1000مغ/كغ )بشكل فردي أو باﻹشتراك مع الفتاﻻت
اﻷخرى(
أقل من  30مغ/كغ
أقل من  30مغ/كغ بتركيز اﻷمين اﻷروماتيكي
أقل من  0.5ميكروغرام/صم/2اﻷسبوع
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3
التحليل
نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء
نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء
ترابط وجه الحذاء مع نعله

مقاومة انفصال كعب اﻷحذية النسائية العالية

مقاومة إجهاد الكعب اﻷحذية النسائية العالية
دورية(
مقاومة خلع اﻷشرطة
مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق

أكثر أو يساوي من  0,8مغ /صم.²س
أكثر أو يساوي من  2,0مغ /صم.²س
أكثر أو يساوي من  2,5نيوتن /مم
وأكثر أو يساوي من  1,2نيوتن /مم في حالة تمزق أو تقشر إحدى
المواد
المقاومة ضد قوة  200نيوتن ﻻ تتجاوز %25
المقاومة ضد ّقوة  400نيوتن ﻻ تتجاوز %15
قوة نزع كعب الحذاء أكثر أو يساوي من  500نيوتن
)صدمة مقاومة جيدة بعد  14000صدمة دورية

مقاومة نعل الحذاء للثني

نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

أكثر أو يساوي من  50نيوتن
وجه الحذاء:
 الجلد )حسب طريقة الفتحة المركزية( :أكثر أو يساوي  40نيوتن قماش أو مواد أخرى :أكثر أو يساوي  20نيوتنالبطانة:
 الجلد )حسب طريقة الفتحة المركزية( :أكثر أو يساوي  20نيوتن قماش :أكثر أو يساوي  10نيوتن مواد أخرى :أكثر أو يساوي  5نيوتنحذاء رجال:
توسع الثّقب بعد التجربة ﻻ يتجاوز  6مم بعد  30000ثنية دورية
حذاء نسائي:
توسع الثّقب بعد التجربة ﻻ يتجاوز  8مم بعد  30000ثنية دورية
حذاء رياضي:
توسع الثّقب بعد التجربة ﻻ يتجاوز  4مم بعد  30000ثنية دورية

ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر وﻻية تونس العاصمة يوم  21أوت "2020

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم اﻹشتراك
2098

1000

1

1002

18

71434211

71 329637
71 842661

4000

71 844002

73 225495
2,2

3051

74 460422

www.iort.gov.tn

10106045231056678893
17001000000006101585

1% + 1,500

1% + 2,100

