
 
 
   
      

 
 
 
 
 

  

 .............................................................................المعالجةالمياه لتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه  للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع والوكالة الفرنسية بين حكومة الجمهورية التونسية 2017 أفريل 7الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ  يتعلق بالمصادقة على عقد 2018  جانفي25 مؤرخ في 2018 لسنة 9أمر رئاسي عدد  .......................................................والوكالة اليابانية للتعاون الدوليبحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية محطة تحلية مياه المذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز  يتعلق بالمصادقة على تبادل 2018 جانفي 25 مؤرخ في 2018 لسنة 8أمر رئاسي عدد 
 

  ....................................................دارات العمومية باألرشيف الوطنيلإل في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك 7 و6 و5إلدماج العملة المنتمين لألصناف  يتعلق بفتح امتحان مهني باالختبارات 2018 جانفي 24قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

  9عـدد   161السنـة   2018  جانفي30 – 1439 األولى ى جماد13اء الثالث

316          
316          
317  



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   314صفحــة 

  .................................................................. رئيس مصلحةتسمية  .................................. كتابة من الصنف األول بالمحكمة اإلداريةيرئيس تسمية
    ..................................................................تسمية رئيس مصلحة  ..................................................................قسامرؤساء أتسمية   ....................................................................تسمية مديرين مساعدين  ............................................................................. مديرينتسمية

    ..................................................................جدول خطط وظيفية
    ................................................................. خطط وظيفيةجداول

وغير المبنية اإلحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات اإلحصاء للعقارات المبنية  يتعلق بإسناد منحة 2018  جانفي24 مؤرخ في 2018 لسنة 104أمر حكومي عدد   ..........................................................................تسمية مدير  ...................................................................... مدير عامتسمية  ............................................الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية

    .......................................................إنهاء مهام مندوب جهوي للتربية  ................................................................. رؤساء مصالحتسمية  .................................................................تسمية كواهي مديرين  ....................................................................... مديرينتسمية  ...................................................................... مدير عامتسمية
  .................................................................تسمية رؤساء مصالح .................................................................. مديركاهيتيتسمية   .......................................................................ينتسمية مدير  .................................................يةللغات الحيبة بورق مدير معهد تسمية

  ...................................................................... مدير عامتسمية 
  ...................................................................... مدير عامتسمية

317  
317      
317  
318  
319  
320      
321      
322          
323  
325  
325      
325  
325  
325  
326  
326      
326  
327  
327  
327      
327      
328  



  315صفحـة   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   9عــدد 

 ................................................................. رئيسي مصلحةيةتسم  ....................................................................مديركاهية تسمية 
 

     ..........................................................ملكية العقاريةال حافظ تسمية
  ..............................................................................يتعلق بتفويض حق اإلمضاء 2018 جانفي 25 مؤرخ في 2018 لسنة 6قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد      

328  
328      
328            
329  



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   316صفحــة 

        
 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ، منه77 و 67 وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدستور   الجمهورية،إن رئيس  .الدوليحكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية  2018 جانفي 25مؤرخ في  2018لسنة  8عدد  أمر رئاسي  
 جانفي 22 المؤرخ في 2018 لسنة 4وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
حكومة تبادل مذكرات بين  المتعلق بالموافقة على 2018 تحلية مياه البحر اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة الجمهورية التونسية وحكومة حكومة بين وعلى تبادل مذكرات   لوكالة اليابانية للتعاون الدولي،حكومة الجمهورية التونسية واإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين مهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع الج لوكالة اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية واوبصفاقس  د الرسمي للجمهورية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائ ، كل فيما يخصه، مكلفان المائية والصيد البحريوالمواردالفالحة  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .لوكالة اليابانية للتعاون الدوليحكومة الجمهورية التونسية واياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين إنجاز محطة تحلية مالجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع حكومة بين الفصل األول ـ تمت المصادقة على تبادل مذكرات   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .اليابانية للتعاون الدولي     .2018 جانفي 25تونس في   .التونسية

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016سنة  ل29وعلى القانون عدد    منه،77 و 67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .المياه المعالجةمحطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب تمويل مشروع إنجاز لالشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة والوكالة الفرنس بين حكومة الجمهورية التونسية 2017 أفريل 7بتاريخ يتعلق بالمصادقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم  2018 جانفي 25مؤرخ في  2018لسنة  9 عدد أمر رئاسي
 جانفي 22 المؤرخ في 2018 لسنة 3وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016
على عقد الضمان عند أول طلب المبرم  المتعلق بالموافقة 2018  أفريل 7وعلى عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ   نوات جلب المياه المعالجة،المياه بالساحل وتعزيز طاقة قتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة لالستغالل وتوزيع المياه تعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية الفرنسية للتنمية والم بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة 2017 أفريل 7بتاريخ 
نوات جلب إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قتمويل مشروع للفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند  بين حكومة الجمهورية 2017 أفريل 7 طلب المبرم بتاريخالفصل األول ـ تمت المصادقة على عقد الضمان عند أول   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .نوات جلب المياه المعالجةوتعزيز طاقة قتمويل مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بالساحل لالمياه والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع مية  بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتن2017     .2018 جانفي 25تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  ، كل فيما يخصه،الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان والتعاون الدولي ووزير ـ وزير التنمية واالستثمار 2الفصل   .المياه المعالجة
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يسمبر  د12 في المؤرخ 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .المشترك لإلدارات العمومية باألرشيف الوطني في رتبة عون تقني بالسلك التقني 7 و6 و5لألصناف بفتح امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين  يتعلق 2018 جانفي 24 ؤرخ فيقرار من رئيس الحكومة م   
وبر  أكت5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في  2011 لسنة 89النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  1983
 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد   الموظفين، المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985
ك عملة الدولة ل المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بس1998  أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد   ذات الصبغة اإلدارية،ات العمومية سوالجماعات المحلية والمؤس
) 1( بخطة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها2الفصل   .لإلدارات العمومية  في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك7 و6 و5لألصناف واأليام الموالية امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين  2018 مارس 16ف الوطني يوم يالفصل األول ـ يفتح باألرش   :قرر ما يلي  .لإلدارات العمومية باألرشيف الوطنيالمشترك  في رتبة عون تقني بالسلك التقني 7 و6و 5المنتمين لألصناف بضبط كيفية تنظيم االمتحان المهني باالختبارات إلدماج العملة  المتعلق 2017 أوت 8وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ،الحكومة وأعضائهاعلق بتسمية رئيس  المت2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته سلك التقني ال المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ب1999   .ةواحد

    .2018 جانفي 24تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 فيفري 16ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم  3الفصل 
 

 جانفي 24قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
مهام كلف السيد بلقاسم بوبكري، متصرف كتابة محكمة، ب  .2018  جانفي 24قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى     .إلدارية بالمحكمة ااألولبة من الصنف رئيس كتا
، بمهام  القصوري، متصرف كتابة محكمةت اآلنسة نفيسةكلف  .2018  جانفي 24قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى     .األول بالمحكمة اإلدارية رئيس كتابة من الصنف
      .مصلحة مكتب الضبط بالمحكمة اإلدارية رئيس  متصرف كتابة محكمة، بمهامخماسي،معز اللسيد كلف ا  .2018

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى    
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .األوروبي بوزارة الشؤون الخارجيةالعامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون ألوروبا واالتحاد التحاد األوروبي باإلدارة مدير العالقات مع البلدان األعضاء في ات السيدة فاطمة العمراني الشرقي، وزير مفوض، بمهام كلف  .2018
ظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية بوزارة نللمحيط الهادي والمالسياسية واالقتصادية والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة  العامة للشؤون لهادي باإلدارةمدير آسيا المتاخمة للمحيط ا بمهام  السيد رياض الصيد، وزير مفوض خارج الرتبة،كلف  .2018   .الشؤون الخارجية



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   318صفحــة 

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .العربي والمنظمات العربية واإلسالمية بوزارة الشؤون الخارجيةباإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون للعالم ض، بمهام مدير المشرق كلف السيد محمد بن عياد، وزير مفو  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     . بوزارة الشؤون الخارجيةاإلفريقيوالتعاون إلفريقيا واالتحاد  السياسية واالقتصادية يقيا باإلدارة العامة للشؤونمع بلدان إفر بمهام مدير العالقات السيد بوزكري الرميلي، وزير مفوض، كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والنزاعات والدراسات باإلدارة العامة مدير االتفاقيات القنصلية السيد شهير دجبي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
 جانفي 3ون الخارجية مؤرخ في قرار من وزير الشؤبمقتضى     .الخارجيةمدير بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون  السيد رياض بن سليمان، وزير مفوض، بمهام متفقد كلف  .2018
ام متفقد مدير هم السيد عز الدين التيس، وزير مفوض، بكلف  .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الخارجية
عهد دراسات والبحوث والتوثيق بالمبمهام مدير وحدة الت السيدة سارة الشعواني حرم العبيدي، وزير مفوض، كلف  .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .ن والدراسات بوزارة الشؤون الخارجيةيوالدبلوماسي للتك
  .ألوروبا واالتحاد األوروبي بوزارة الشؤون الخارجيةفاتيكان باإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون والللنمسا وتركيا والبلدان االسكندنافية وقبرص ومالطا وسويسرا   السيد لشرف بن كريم، وزير مفوض، بمهام مدير مساعدكلف  .2018

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
، بمهام الخارجية السيد وسيم الحجري، مستشار الشؤون كلف  .2018 موحدة باإلدارة العامة مدير مساعد لمجلس التعاون والسوق ال تعاون ألوروبا واالتحاد للشؤون السياسية واالقتصادية وال  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .روبي بوزارة الشؤون الخارجيةاألو
لمتحدة باإلدارة الخارجية، بمهام مدير مساعد لمنظمة األمم اكلفت السيدة نور زروق حرم بوميزة، مستشار الشؤون   .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .ندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجيةالعامة للمنظمات وال
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .مة للمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجيةالعابمهام مدير مساعد للتعاون مع الهيئات االقتصادية والتجارية باإلدارة ت السيدة شريفة أيسر كشالف، مستشار الشؤون الخارجية، كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .ؤون الخارجيةللمنظمات والندوات الدولية بوزارة الشللندوات الدولية وحقوق اإلنسان باإلدارة العامة مدير مساعد  السيد رفيع حاجي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
 جانفي 3ية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون الخارجبمقتضى     .للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيةالخارجية، بمهام مدير مساعد لألجانب بتونس باإلدارة العامة كلفت السيدة نادية الرويسي حرم بنزبير، مستشار الشؤون   .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     . العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجيةوالدراسات باإلدارةالخارجية، بمهام مدير مساعد لالتفاقيات القنصلية والنزاعات ت السيدة إيمان القطيطي حرم الكافي، مستشار الشؤون كلف  .2018
  .الشؤون الخارجيةبمهام مدير مساعد للمباني بإدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة  للمصالح المالية، ي السيد كمال الطاهر، متفقد مركزكلف  .2018
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 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
عبد الله عميدي، مستشار الشؤون الخارجية،   السيدكلف  .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .العالقات التونسية الليبية بوزارة الشؤون الخارجيةساعد بفريق الدراسات والبحوث المكلف بمتابعة بمهام مدير م
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .نسان بوزارة الشؤون الخارجيةاإلبمهام مدير مساعد بفريق الدراسات والبحوث المكلف بحقوق ، مستشار الشؤون الخارجية،  السيد حسن بن رمضانكلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في  بمقتضى    . في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الخارجيةتطوير التصرفبمهام مدير مساعد بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع  السيد مصطفى وسيم عبيد، مستشار الشؤون الخارجية، كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجيةالخارجية، بمهام متفقد مساعد، مدير مساعد بالتفقدية العامة  السيد محمود جاوحدو، متفقد مالي مركزي للشؤون كلف  .2018
يثم بلطيف، كاتب الشؤون الخارجية،  السيد محمد هكلف  .2018 للشؤون السياسية واالقتصادية العامة العربية المتحدة باإلدارة  والكويت واإلمارات قسم المملكة العربية السعوديةرئيس هام مب ت العربية واإلسالمية بوزارة امنظوالتعاون للعالم العربي والم  جانفي 3لخارجية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون ابمقتضى     .الشؤون الخارجية
لشؤون سالمية بوزارة اللعالم العربي والمنظمات العربية واإلوالثقافية باإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون رئيس قسم المؤسسات العربية االقتصادية والمالية واالجتماعية ت اآلنسة هيفاء اإلمام، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018   .الخارجية

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .الشؤون الخارجيةالسياسية واالقتصادية والتعاون ألوروبا واالتحاد األوروبي بوزارة الخارجية، بمهام رئيس قسم إيطاليا باإلدارة العامة للشؤون  هند الماكني حرم الغربي، كاتب الشؤون ت السيدةكلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .رجيةاألوروبي بوزارة الشؤون الخاالعامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون ألوروبا واالتحاد الخارجية، بمهام رئيس قسم بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ باإلدارة ت السيدة عفاف بوليمان حرم قويعة، كاتب الشؤون كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .شؤون الخارجيةال بوزارة اإلفريقييقيا واالتحاد فرالسياسية واالقتصادية والتعاون إلفريقيا باإلدارة العامة للشؤون دية إلارئيس قسم اللجنة االقتص السيد جمال األحويذق، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في قتضى بم    .الشؤون الخارجية بوزارة اإلفريقيتحاد السياسية واالقتصادية والتعاون إلفريقيا واالرئيس قسم المنظمة الدولية للفرنكفونية باإلدارة العامة للشؤون  السيد معز الجرادي، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
كية باإلدارة العامة للشؤون يرئيس قسم الواليات المتحدة األمرعايشة العياري، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام ت اآلنسة كلف  .2018 والتعاون لبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة السياسية واالقتصادية  قليمية األمريكية واآلسيوية بوزارة ات اإلمللمحيط الهادي والمنظ  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .الخارجيةالشؤون 
لندوات الدولية بوزارة واالجتماعية باإلدارة العامة للمنظمات واالخارجية، بمهام رئيس قسم المسائل السياسية والقانونية والمالية ت السيدة بسمة الشرفي محجوب، مستشار الشؤون كلف  .2018   .شؤون الخارجيةال



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   320صفحــة 

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
 جانفي 3ار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في قربمقتضى     .والندوات الدولية بوزارة الشؤون الخارجيةبمهام رئيس قسم الندوات الدولية باإلدارة العامة للمنظمات  ياسمين ابن محجوب، كاتب الشؤون الخارجية، السيدةت كلف  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .خارجيةبوزارة الشؤون الرئيس قسم النزاعات القنصلية باإلدارة العامة للشؤون القنصلية  السيد حمادي اللواتي، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
لمياء لوزناجي حرم الرفرافي، متصرف مستشار، ت السيدة كلف  .2018 دارة الشؤون سم الحيطة االجتماعية والتقاعد بإبمهام رئيس ق  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .اإلدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية
ف مستشار للتعليم العالي ر مريم بن نصر، متصكلفت السيدة  .2018 دارة الشؤون  بإالميزانيةعلمي، بمهام رئيس قسم حث الوالب  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .والمالية بوزارة الشؤون الخارجيةارية داإل
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجيةلشؤون اإلدارية والمالية االخارجية، بمهام رئيس قسم اإلذن بالدفع والمحاسبة بإدارة  لطفي القيزاني، متفقد مالي مركزي للشؤون كلف السيد  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .ة بوزارة الشؤون الخارجيةبإدارة الشؤون اإلدارية والماليبالخارج الخارجية، بمهام رئيس قسم التأجير وتقييم كلفة المعيشة للبعثات  ليلى الشارني حرم بوقمرة، متصرف الشؤون كلفت السيدة  .2018
بالخارج المالية، بمهام رئيس قسم مراقبة التصرف المالي للبعثات  عبد الملك الميساوي، متفقد مركزي للمصالح كلف السيد  .2018   .بإدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية

 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في ضى بمقت
دارية والمالية بوزارة يس قسم الصفقات بإدارة الشؤون اإلبمهام رئ منذر الزغواني، متفقد رئيس للمصالح المالية، كلف السيد  .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .الخارجيةالشؤون 
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجية الدبلوماسية، بمهام رئيس قسم الوثائق الدبلوماسية بإدارة التشريفات الخارجية منية حمدة حرم بنلعربي، متصرف الشؤون كلفت السيدة  .2018
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجيةالتشريفات الدبلوماسية  بالمواني الجوية والبحرية بإدارة اعدةالمسسم بمهام رئيس ق عبد الله بوناصري، كاتب الشؤون الخارجية، كلف السيد  .2018
ارة التخطيط والدراسات ومتابعة المشاريع باإلدارة المركزية بإد السيد وليد الطيب، متصرف مستشار، بمهام رئيس قسم كلف  .2018  جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .التنظيم واألساليب واإلعالمية بوزارة الشؤون الخارجية
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .والالسلكية بوزارة الشؤون الخارجيةالحقيبة الدبلوماسية بإدارة المراسالت والمواصالت السلكية  رئيس قسم  السيد ماهر زغوان، متصرف مستشار، بمهامكلف  .2018
 جانفي 3الخارجية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجيةسلكية الوالمواصالت السلكية وال رئيس قسم المواصالت السلكية والالسلكية بإدارة المراسالت السيد عبد الكريم النابلي، كاتب الشؤون الخارجية، بمهام كلف  .2018
  .والدراسات بوزارة الشؤون الخارجية والتخطيط بالمعهد الدبلوماسي للتكوين رئيس مصلحة البحوث الشؤون الخارجية، بمهام  السيد نور الدين الدالي، كاتبكلف  .2018
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  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب    :تي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي كلف اإلطارات اآل  .2018 جانفي 5قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى    
االستثمار والتدخالت لية بوحدة تشجيع مدير النظم الجبائية التفاض  تفقد رئيس للمصالح الماليةم  إيمان ناجي حرم الهاشمي   .ئية والمالية بوزارة الماليةدارة العامة لالمتيازات الجباالظرفية باإل

ة اإلشراف القطاعي والمتابعة عادة الهيكلة بوحدندات الدولة وإمدير س  متفقد رئيس للمصالح المالية  الصحبي بوشارب   .ت بوزارة الماليةامامة للمساهدارة العباإل
ة إلشراف القطاعي بوحدكاهية مدير متابعة منشآت االختصاص بإدارة ا  مستشار المصالح العمومية  هشام منصوري   .دارة العامة للمساهمات بوزارة الماليةاإلشراف القطاعي والمتابعة باإل

  .المالية المالية بوزارة اإلصالحاتبخلية الظرف االقتصادي والدراسات ومتابعة كاهية مدير متابعة األسعار والقدرة التنافسية بإدارة الدراسات والمتابعة   مهندس أول  السرايزينب 
  .بوزارة المالية المالية اإلصالحاتالتقديرات بخلية الظرف االقتصادي والدراسات ومتابعة كاهية مدير التوازنات العامة بإدارة الظرف االقتصادي والمالي وإعداد   متفقد مركزي للمصالح المالية  ألفة الساكت

من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في متصرف في ميزانية الدولة   متفقد مركزي للمصالح المالية  منصف قطواني   .رئيس مصلحة مطبعة الوزارة بوزارة المالية  تقني رئيس  توفيق بن دحسن  .ميزانية الدولة بوزارة المالية
  .الماليةوتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باإلدارة العامة للتمويل بوزارة  القطاعية بإدارة القروض والتمويالت القطاعية بوحدة القروض للتمويالترئيس مصلحة تمويل اإلسكان والسياحة والخدمات األخرى باإلدارة الفرعية   للمصالح الماليةمركزي متفقد   باشيكوثر ح

  .واإلعالمية والتنسيق الجهوي بوزارة الماليةالمية بالمكتب المركزي للتنظيم واألساليب التنظيم واألساليب واإلعرئيس مصلحة تنسيق اإلعالمية باإلدارة الفرعية لتنسيق اإلعالمية بإدارة   متفقد للمصالح المالية  حافظ بوترعة
الي مدارة الظرف االقتصادي وال االقتصادية والنقدية والمالية بإللتقديراترئيس مصلحة متابعة الظرف االقتصادي والنقدي والمالي باإلدارة الفرعية   متفقد للمصالح المالية  مريم المعتصم   .المالية بوزارة المالية اإلصالحاتوإعداد التقديرات بخلية الظرف االقتصادي والدراسات ومتابعة 
لمالية لرئيس وحدة بنك المعلومات والتوثيق واألرشيف بهيئة الرقابة العامة   متفقد للمصالح المالية  فاطمة غانمي   .بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
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  الخّطة الوظيفية الرتبة االسم والّلقب   : وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي بخطط وظيفية بوزارة التجارة كّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم  .2018 جانفي 17  مؤرخ في التجارة  وزيرقرار منقتضى بم 

بإدارة تنمية التجارة االلكترونية واالقتصاد  ةكاهية مدير تنمية التجارة االلكتروني متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية ريم العبيدي  الالمادي
 باإلدارة العامة للتجارة الخارجية كاهية مدير الدراسات وجمع وتحليل المعطيات بمرصد التجارة الخارجية محلل مركزي فتحية بن رزق
بمكتب الدراسات والبرمجة  طالدراسات والبرمجة والتخطي كاهية مدير متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية حاتم الدوس  والتخطيط بالديوان

باإلدارة  كاهية مدير المعامالت االقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة االقتصادية متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية سمير الخلفاوي باإلدارة  كاهية مدير المعامالت االقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة االقتصادية مهندس أول مكرم المناعي باإلدارة الجهوية للتجارة بسوسة  وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدماتكاهية مدير التجارة متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية محمد القابسي الجهوية للتجارة بزغوان  والتجاري بإدارة المبادالت الخارجية باإلدارة العامة للتجارة الخارجيةريفية والمعاهدات واالتفاقات ذات الطابع االقتصادي كاهية مدير الحصص التع مهندس أول منى كافي البحري الجهوية للتجارة بالقيروان
باإلدارة العامة  كاهية مدير رخص التجارة الخارجية بإدارة المبادالت الخارجية مستشار المصالح العمومية رمزي العابد  للتجارة الخارجية

باإلدارة  كاهية مدير المعامالت االقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة االقتصادية متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية عثمانيعزالدين ال  الجهوية للتجارة بمدنين
باإلدارة العامة للجودة  كاهية مدير قمع الغش بإدارة الجودة وحماية المستهلك  مهندس رئيس  سلوى الفطناسي   : وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي بخطط وظيفية بوزارة التجارة كّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم  .2018 جانفي 18 التجارة مؤرخ في   وزيرقرار منبمقتضى      والحرف والخدماتوالتجارة الداخلية

  الخّطة الوظيفية الرتبة االسم والّلقب 
 صاديةة االقتبمتفقد المراق فتحية الصديري

دارة الفرعية  باإللتكوين والترقية والعمل االجتماعي والثقافيرئيس مصلحة ا  المشتركة دارة الشؤون اإلدارية والمالية باإلدارة العامة للمصالحللموارد البشرية بإ
التجارة الخارجية تنمية لدارة الفرعية صلحة تنمية التجارة الخارجية باإلرئيس م صالح العموميةممستشار ال سفيان سبعي  .ة تنمية التجارة الخارجية باإلدارة العامة للتجارة الخارجيةبإدار
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  الخّطة الوظيفية الرتبة االسم والّلقب
 .تطوير التصرف في ميزانية الدولةرئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع  متفقد المراقبة االقتصادية يامنة بن صالح
 ديةالمراقبة االقتصا دمتفق محمد دلدول

دارة الفرعية  باإلفي إطار جامعة الدول العربيةرئيس مصلحة متابعة التعاون   .دارة العامة للتعاون االقتصادي والتجاريباإل وآسيا وأمريكادارة التعاون مع البلدان العربية للتعاون مع البلدان العربية بإ
  المراقبة االقتصاديةدمتفق رياض نقة

ة للتعاون مع بلدان رئيس مصلحة التعاون مع بلدان آسيا وأمريكا باإلدارة الفرعي  .للتعاون االقتصادي والتجاري وآسيا باإلدارة العامة آسيا وأمريكا بإدارة التعاون مع البلدان العربية وأمريكا
  المراقبة االقتصاديةدمتفق حكيم الماجري

 .نس بتوللتجارةرئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة باإلدارة الجهوية   للمراقبة االقتصاديةيمتفقد مركز محمد علي التوزري أوروبا باإلدارة العامة للتعاون االقتصادي والتجاري مع البلدان األوروبية بإدارة التعاون مع ة للتعاون الثنائيباإلدارة الفرعياألخرى رئيس مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان األوروبية 
 .والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بالقيروانرئيس مصلحة الجودة باإلدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة  متفقد المراقبة االقتصادية  مريم جحدور .دارة الجهوية للتجارة بقبليرة الجودة والتجارة والخدمات باإلبإدارئيس مصلحة التجارة والخدمات باإلدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك  كاتب صحفي حسونة بكار .بإدارة المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بتونسرئيس مصلحة المنافسة واألبحاث االقتصادية باإلدارة الفرعية للمعامالت االقتصادية  بة االقتصادية للمراقيمتفقد مركز بلقاسم الجويني
 القتصاديةمتفقد المراقبة ا  خالد المهناوي

الفرعية رئيس مصلحة دراسات وتقديرات الصندوق العام للتعويض باإلدارة  العامة للمنافسة باإلدارة دارة األسعار والمنافسة للصندوق العام للتعويض بإ ارة رئيس مصلحة البرمجة والتنسيق والمتابعة باإلدارة الفرعية للتنشيط بإد تقني أول  كمال فرحات .واألبحاث االقتصادية  لمنافسة واألبحاث االقتصاديةاث االقتصادية باإلدارة العامة لاألبح
   

جانفي  24مؤرخ في  2018لسنة  104أمر حكومي عدد   
  ،2008 أوت 4المؤرخ في  2008 لسنة 57ي عدد نقحته أو تممته وخاصة القانون األساس وعلى النصوص التي 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975لسنة  33وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .ة للمعاليم الراجعة للجماعات المحليةالخاضعونظار عمليات اإلحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية  يتعلق بإسناد منحة اإلحصاء لفائدة أعوان ومراقبي 2018

درة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصا  المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي، 2002 جانفي 28 المؤرخ في 2002 لسنة 8األساسي عدد  المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون 1989فيفري   4  المؤرخ في1989 لسنة 11 عدداألساسي وعلى القانون 
، كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81  ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2014 لسنة  المتعلق بقانون المالية2013 ديسمبر 30المؤرخ في  2013 لسنة 54 وخاصة القانون عدد  بالنصوص الالحقةوإتمامها

صة القانون األساسي تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة وخاانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما  المتعلق بالق1975 ها يحها أو إتمام، كما تم تنق1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997لسنة  11 الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة  ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007  لسنة65عدد   المؤرخ في 2015 لسنة 53 عدد  وخاصة القانونبالنصوص الالحقة
، وخاصة 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25    منها،40 و34 و21 و10 و7الفصول 
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 نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3051وعلى األمر عدد 
بي عمليات  المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراق2006 ة وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة ين للعقارات المباإلحصاء    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124 األمر الرئاسي عدد وعلى  ة رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمي2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 الرئاسي عدد روعلى األم  المحلية، المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون 2016مارس  18 المؤرخ في 2016 لسنة 365وعلى األمر الحكومي عدد   للجماعات المحلية،

فون بالقيام بعمليات الفصل األول ـ يتقاضى األعوان المكل  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   وعلى رأي المحكمة اإلدارية، ة ة وغير المبنية مهما كانت صبغنيمبري للعقارات الاإلحصاء العش اجعة للجماعات المحلية ومراقبتها استعمالها الخاضعة للمعاليم الر     :جملية يضبط مقدارها حسب بيانات الجدول التالي ير عمليات اإلحصاء مقابل منحة إحصاء يكل والية تعيين نظار لتس ـ باإلضافة إلى أعوان اإلحصاء والمراقبة، يتم بدائرة 3الفصل     750  15  600  60   فصل40.000يفوق   600  8  570  30   فصل40.000 إلى 20.001من   510  6  480  20   فصل20.000 إلى 10.001من   420  4  390  15   فصل10.000 إلى 5.001من   330  2  300  6   فصل5.000 إلى 2.001من   240  1  210  4   فصل2.000إلى   )بالدينار(الجملية منحة اإلحصاء   عدد المراقبين  )بالدينار(الجملية منحة اإلحصاء   حصاءاإلعدد أعوان   للمعلوم على العقارات المبنيةعدد فصول جدول التحصيل السنوي    :الجدول التالي المبنية بعنوان السنة السابقة عن سنة اإلحصاء وذلك حسب بيانات باعتماد عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات فين باإلحصاء والمراقبة من هذا األمر الحكومي وعدد األعوان المكل ـ يضبط مقدار منحة اإلحصاء المشار إليها بالفصل األول 2الفصل   .المعنية المحلية ء جملية تعين بقرار من رئيس الجماعةمنحة إحصا
  800  2   بلدية20يفوق   1   بلدية20ال يتعدى   )بالدينار(الجملية منحة اإلحصاء   عدد النظار  عدد البلديات بكل والية

 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11بمقتضى القانون عدد  من مجلة الجباية المحلية الصادرة 21 و10ألحكام الفصلين لجداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية طبقا  ـ يتقاضى األعوان المكلفون بالتحيين السنوي 4الفصل   
  .د 210حة إحصاء جملية قدرها ، من1997

رياض المؤخر                    والبيئةوزير الشؤون المحلية    محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 جانفي 24في تونس   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر ،مكلفان ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية 6الفصل   . المحليةلجماعاتجعة لالراعمليات اإلحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم  المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي 2006نوفمبر  20 المؤرخ في 2006 لسنة 3051 وخاصة األمر عدد الحكومي ـ تلغى األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر 5الفصل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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      .الشؤون اإلدارية والمالية ببلدية قرنباليةت السيدة فضيلة خضر، متصرف رئيس، بمهام مدير كلف  .2017ديسمبر  25قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى       .الحوكمة الرشيدة بوزارة الشؤون المحلية والبيئةالعمل و لإلشراف على مكتب تطوير أساليب مركزيةبمهام مدير عام إدارة  السيد ضياء الشليوي، مستشار المصالح العمومية، كلف  .2018جانفي  24 مؤرخ في 2018 لسنة 105أمر حكومي عدد بمقتضى 
التربية ابتداء  بمهام مدير عام لديوان الخدمات المدرسية بوزارة محمد الفوزي، متفقد رئيس للمصالح المالية،  السيدكلف  .2018جانفي  24مؤرخ في  2018 لسنة 106أمر حكومي عدد بمقتضى     ييم ة نهلة الجربي، محلل رئيس، بمهام مدير التق السيدتكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى      .اإلدارية والمالية بوزارة التربيةداري ومالي بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة إ أول كلف السيد وليد الماجري، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .2017 ديسمبر 4من  ية الجهوية والجودة وتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمندوب   .بوزارة التربية بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية كاهية مدير إدارة مركزية توامتيازامساعد إداري ومالي بخطة  سالم فرحاتي، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول كلف السيد  .2018 جانفي 30ن وزير التربية مؤرخ في قرار مبمقتضى     .بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربية كاهية مدير إدارة مركزية توامتيازامساعد إداري ومالي بخطة  زهير بلقاسم، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول كلف السيد  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .للتربية ببنزرت

ت السيدة هدى شقير، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد كلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .إدارة مركزية بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربيةبمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير ول مميز درجة استثنائية،  خالد األزرق، أستاذ أكلف السيد  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .إدارة مركزية بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربيةكاهية مدير بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات  السيدة هاجر بكار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، تكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى    .للتربية ببنزرتبإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية  والتقييم بالمرحلة اإلعدادية وبالتعليم الثانوي والتكوين للتدريس السيد مرشد ثابت، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد كلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرتت السيدة يسرى الدريدي، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير كلف  .2018 جانفي 30خ في قرار من وزير التربية مؤربمقتضى     .بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرتمساعد للحياة المدرسية وشؤون التالميذ بالمرحلة االبتدائية  مديرلي، أستاذ أول مميز، بمهام يت السيدة مليكة  الجمكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .ببنزرتوتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمندوبية الجهوية للتربية  المعلومات واالتصال بإدارة التقييم والجودة تلتكنولوجيا السيد خالد بوحاجب، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد كلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .ية الجهوية للتربية ببنزرتالمرحلة االبتدائية بالمندوبمساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة االبتدائية بإدارة  عدنان بن سالم، أستاذ أول مميز، بمهام مدير  السيدكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .تربية ببنزرتلموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للل



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   326صفحــة 

الصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية مساعد للبناءات والتجهيز و حسن شيبوب، أستاذ أول مميز، بمهام مدير  السيدكلف  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى  ودة وتكنولوجيات مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والج السيد سعيد الغول، أستاذ أول مميز، بمهام مدير كلف  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .الجهوية للتربية بتطاوين ، بمهام االبتدائية للمدارس أول السيد مصطفى حمودة، أستاذ كلف  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .للتربية بتطاوينال بالمندوبية الجهوية المعلومات واالتص االبتدائية حياة المدرسية وشؤون التالميذ بالمرحلة مدير مساعد لل اإلعدادية والتعليم مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة  الدين المقبلي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير  السيد نوركلف  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في تضى بمق    .للتربية بتطاوينالجهوية دارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية بإ اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية حلة دارة المرالثانوي بإ رف مستشار للتربية،  السيد عصام المنصوري، متصكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربية رئيس مصلحة إدارة مركزيةمتفقد إداري ومالي بخطة وامتيازات  مستشار للتربية، بمهام  السيد أحمد المرابط، متصرفكلف  .2018 جانفي 30 قرار من وزير التربية مؤرخ فيبمقتضى     .لمندوبية الجهوية للتربية بتطاوينبإدارة المرحلة االبتدائية بامدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة االبتدائية مدارس االبتدائية، بمهام ال السيد حبيب السباح، متفقد كلف  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في ى بمقتض    .بية بتطاوينالجهوية للتر لي، متصرف مستشار للتربية، بمهام ية عفيفة الجم السيدتكلف  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .مركزية بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربيةوامتيازات رئيس مصلحة إدارة  بمهام متفقد إداري ومالي بخطة   .العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرتف في األعوان بالمدارس االبتدائية بالكتابة رئيس مصلحة التصر

بالمندوبية الجهوية لة اإلعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحمصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي  محمد مباركي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس كلف السيد  .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى  القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية رئيس مكتب الشؤون  يوسف شاكير، متصرف مستشار للتربية، بمهام كلف السيد  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .للتربية ببنزرت   .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية بالمنح باألمر يتمتع المعني 2010 سبتمبر 6المؤرخ في  2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28م الفصل عمال بأحكا  .للتربية بتطاوين
  بتونساإلعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مندوب جهوي للتربيةأنهي تكليف السيد رضا الحاج علي، متفقد أول للمدارس   .2018 جانفي 30قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوينرئيس مصلحة التصرف في األعوان بالمدارس االبتدائية بمهام  الصادق بورخيص، متصرف مستشار للتربية، كلف السيد  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاويناإلعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم نشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية بالمرحلة رئيس مصلحة األ أول فوق الرتبة، بمهام  تعليمحمد كعيب، أستاذ كلف السيد  .2018 جانفي 10قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى  
      .2017 أكتوبر 2 ابتداء من 1

 جويلية 26بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من كلف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي،   .2018 جانفي 24مؤرخ في  2018لسنة  107بمقتضى أمر حكومي عدد    
2016.  
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مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى     .ة مركزيةواالمتيازات المخولة لمدير إدار تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13 في المؤرخ 1995 لسنة 2281أحكام الفصل الرابع من األمر عدد بعمال   .امعي ببنعروسجبالحي ال) أ(ة صنف يجامعللتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات ت السيدة سوسن بوسالمة حرم معرف، متصرف رئيس كلف  .2018 جانفي 2في  مؤرخمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بمقتضى  عي بالمطعم الجام) أ(مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف  السيد عز الدين الغرايري، أستاذ أول مميز، بوظائف كلف  .2018 جانفي 2في  مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى     . إدارة مركزيةديرلكاهية مواالمتيازات المخولة  باألمر بالمنح ةتمتع المعنيت 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .رأس الطابيةببالحي الجامعي ) أ(جامعية صنف للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات ي، متصرف مستشار  الطرابلسد حرما السيدة نجالء عيكلفت  .2018 جانفي 2في  مؤرخقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .بالرابطة ) أ(درجة استثنائية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف  بسمة الجالصي حرم الوسالتي، أستاذ أول مميز كلفت السيدة  .2018 جانفي 2في    .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية باألمر بالمنح ةتمتع المعني ت1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995  لسنة2281ع من األمر عدد عمال بأحكام الفصل الراب  .2بالمبيت الجامعي العمران األعلى 

مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى  متصرف مستشار للتعليم العالي ، رياض الهداويكلف السيد   .2018 جانفي 2في  مؤسسة خدمات جامعية  بمساعد، بوظائف مدير حث العلميوالب مؤرخ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى     . إدارة مركزيةة لرئيس مصلحواالمتيازات المخولة يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   .الضياف بمنوبةبالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ابن أبي ) أ(صنف  مؤسسة خدمات جامعية مساعد بوالبحث العلمي، بوظائف مدير ، متصرف مستشار للتعليم العالي أحمد بوذينةكلف السيد   .2018 جانفي 2في  م العالي والبحث العلمي مؤرخ قرار من وزير التعليبمقتضى     .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995 لسنة 2281من األمر عدد عمال بأحكام الفصل الرابع   .بالمبيت الجامعي الوردية بتونس) أ(صنف  ، متصرف مستشار ة حفيزة عبيد حرم قفراش السيدتكلف  .2018 جانفي 2في  مؤسسة ب  مساعدالي والبحث العلمي، بوظائف مديرللتعليم الع  فيفري 1للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بنابل ابتداء من  طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي  السيدكلف  .2018 جانفي 24مؤرخ في  2018لسنة  108بمقتضى أمر حكومي عدد           .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية باألمر بالمنح ةتمتع المعني ت1995 نوفمبر 13المؤرخ في  1995  لسنة2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد   . بالمنزه السابعشوقيبالمبيت الجامعي ) أ(خدمات جامعية صنف 
  . المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزيةتواالمتيازا ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في  2008نة  لس512 من األمر عدد 2عمال بمقتضيات الفصل   .2018



 9عـــدد   2018 جانفي 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   328صفحــة 

      .لتراث بوزارة الشؤون الثقافيةمدير عام اكلف السيد عبد الحميد األرقش، أستاذ التعليم العالي، بمهام   .2018 جانفي 24مؤرخ في  2018لسنة  109بمقتضى أمر حكومي عدد    

  .2017أول نوفمبر الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان ابتداء من حقوق اإلنسان باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بوزارة العالقة مع ر اإلدارة الفرعية للبحوث والدراسات والتشريع في مجال مديكلفت السيدة هندة الوسالتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية   .2018 جانفي 30نسان مؤرخ في اإلالمدني وحقوق بمقتضى قرار من وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع  

لمجتمع ستورية وابمقتضى قرار من وزير العالقة مع الهيئات الد    .العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنساناإلحصائيات والمؤشرات باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بوزارة كلفت اآلنسة سنية النفزي، مخرج أول، بمهام رئيس مصلحة   .2018 جانفي 30نسان مؤرخ في اإلوق المدني وحقبمقتضى قرار من وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع    .دني وحقوق اإلنسانمع الهيئات الدستورية والمجتمع الممجال حقوق اإلنسان باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بوزارة العالقة مصلحة التخطيط والبرمجة بإدارة البحوث والتشريع والتخطيط في كلفت السيدة سنية بوزويتة، متصرف مستشار، بمهام رئيس   .2018 جانفي 30نسان مؤرخ في المدني وحقوق اإل
 
 

  .للملكية العقاريةسمي السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، حافظا   .2018 جانفي 24مؤرخ في  2018لسنة  110بمقتضى أمر حكومي عدد  
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تخابات بكل من باجة  باإلدارة المركزية واإلدارتين الفرعيتين لالن2018األعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خالل االنتخابات البلدية لسنة الفصل األول ـ يفوض رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء عقود انتداب   : قرر ما يلي   .2018لسنة  المتعلق بروزنامة االنتخابات البلدية 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 22وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد    منه،8المستقلة لالنتخابات، وخاصة الفصل  المتعلق بضبط طرق التنظيم اإلداري والمالي والفني للهيئة العليا 2014 أفريل 30 المؤرخ في 2014 لسنة 6وعلى القرار عدد    منه،11 و7، وخاصة الفصلين 2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تنقيحه بالقرار عدد  المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كما تم 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد   النصوص التي نقحته وتممته، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى جميع 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد    منه،126 و125بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018 جانفي 25رخ في  مؤ2018 لسنة 6قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد              بقبلي،منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات  :ـ عبد الجبار الجديد   ،منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقصرين :ـ عادل قسومي   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالقيروان، :ـ طارق خلف   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بقفصة، :ـ صالح الدين القطاري    الفرعية لالنتخابات بقابس،منسق اإلدارة :ـ علي الباز   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بزغوان، :ـ لسعد فرحاني   ،2منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات نابل  :ـ وليد الستي   ،1منسقة اإلدارة الفرعية لالنتخابات نابل  :ـ شيراز عرفاوي   منسقة اإلدارة الفرعية لالنتخابات ببنزرت، :ـ شيراز عياد   وبة،منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بمن :ـ حسني السحباني   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بأريانة، :ـ رضا قيزاني   منسقة اإلدارة الفرعية لالنتخابات ببن عروس، :ـ إيناس الجليدي   ،2منسقة اإلدارة الفرعية لالنتخابات تونس  :ـ منى حتيرة   ،1ارة الفرعية لالنتخابات تونس منسق اإلد: ـ جمال الجربوعي  :مرجع نظرهم الترابييشرفون عليها بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود قائمات االنتدابات المصادق عليها من قبل اإلدارة المركزية وفي إطار  باإلدارات الفرعية التي 2018ان المنتدبين للعمل لفترة محددة خالل االنتخابات البلدية لسنة أسفل هذا حق إمضاء عقود انتداب األعو ـ يفوض رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلى السيدات والسادة منسقي اإلدارات الفرعية لالنتخابات الواردة أسماؤهم 2الفصل   .وسليانة بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود المشموالت المنوطة بعهدته



ات  ـ المدير التنفيذي ورئيس الوحدة المركزية للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل العامة ومنسقو اإلدارات الفرعية لالنتخاب3الفصل   .منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بتوزر :ـ فوزي الفضيلي   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بتطاوين، :ـ الطاهر عويني   نتخابات بسيدي بوزيد،منسق اإلدارة الفرعية لال :ـ نبيل الجاللي   ،2صفاقس  منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات :ـ عاطف الفريخة   ،1منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات صفاقس  :ـ ناجح بلغيث   منسقة اإلدارة الفرعية لالنتخابات بسوسة، :ـ عفاف جغام   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالمنستير، :ة ـ بسام حالو  منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بمدنين، :ـ علي زهمول   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالمهدية، :ـ نعيم الحاج مسعود   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بالكاف، :ـ عبد الرزاق العلوي   منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات بجندوبة، :ـ منصف المشرقي    محمد التليلي منصري  رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات    .2018 جانفي 25تونس في   . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة  .مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.
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