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ق بفتح مناظرة داخلية بالملفات  يتعل2018 جانفي 31قرار من وزير المالية مؤرخ في   ............................... بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيدمتصرفتسمية   ............................................. بمجلس إدارة وكالة الكحولمتصرفتسمية   .................................. بمجلس إدارة الشركة التونسية للضمانمتصرفتسمية  ................................... بمجلس إدارة البنك التونسي السعوديمتصرفتسمية   .................تصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطةتسمية م ............ يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018في  جان29قرار من وزير المالية مؤرخ في  .............................................................................التأديبية يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في المادة 2018 جانفي 29قرار من وزير المالية مؤرخ في  ........................2017 بوزارة المالية بعنوان سنة للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول
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  .2017 سبتمبر 18بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من سميت السيدة سندس الشيخ، قاض من الرتبة الثانية، مكلفا   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  114بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أوت 1ية بديوان وزير العدل ابتداء من بمأمورسمي السيد إبراهيم بن عمار، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  113بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أوت 1بديوان وزير العدل ابتداء من سمي السيد علي قيقة، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  112بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 1بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من سمي السيد نزار النجار، قاض من الرتبة الثالثة، مكلفا   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  111بمقتضى أمر حكومي عدد    

باإلدارة ئف رئيس مصلحة االنتدابات والمناظرات والتكوين بوظاكلفت السيدة روضة الشارني، متصرف مستشار كتابة محكمة،    .2018  فيفري2قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .باإلدارة العامة للشؤون المدنية بوزارة العدلبوظائف مدير العرائض والتعاون القضائي في المادة المدنية ة سكينة مهذب، متصرف رئيس كتابة محكمة،  السيدكلفت   .2018  فيفري2قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى   وان عقضاة الرتبة الثانية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأسميت السيدة سندس بالشيخ عضوا ممثال لوزارة العدل عن    .2018 فيفري 2قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل   .2018جانفي  8 من ابتداءالعدل وذلك عوضا عن السيد نزار الشوك وزارة 

      .2018 جانفي 1 وذلك ابتداء منالعمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدفاع الوطني، أنهيت تسمية السيد ماهر الجزيري، مستشار المصالح   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  115بمقتضى أمر حكومي عدد    
جانفي  31مؤرخ في  2018لسنة  116بمقتضى أمر حكومي عدد    

يباني مكلفا بمأمورية شسمي العميد بالحرس الوطني خليفة ال  .2018       .2017 نوفمبر 6بديوان وزير الداخلية ابتداء من تاريخ 
عدل خزينة مركزي مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 31 المالية مؤرخ في قرار من وزير    .بمأمورية بديوان وزير المالية مراقب عام للمالية، مكلفا ،سمي السيد جالل اسماعيلي  .2018 جانفي 31في مؤرخ  2018لسنة  117بمقتضى أمر حكومي عدد      ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ة، الماليإن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799مر عدد األوعلى 
 ديسمبر 29 المؤرخ في وزير االقتصاد والماليةوعلى قرار    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   الخزينة التابع لوزارة المالية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013
عدل واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2018 مارس 16الفصل األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم   : ما يلي قرر  .االقتصاد والماليةعدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة رقية إلى رتبة للت المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2014 بثالث اد تسديد شغورها  ـ حدد عدد الخطط المر2الفصل   .2017 بعنوان سنة مركزيخزينة   فيفري 16 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطة) 33(وثالثين 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 31تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018

محمد رضا شلغوم              وزير المالية
عدل خزينة أول مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 جانفي 31 المالية مؤرخ في قرار من وزير   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   المالية،إن وزير  .2017بوزارة المالية بعنوان سنة 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعل1983
 والمرسوم عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 3799دد مر عاألوعلى   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

  الخزينة التابع لوزارة المالية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عدول 2013

 ديسمبر 29 المؤرخ في وزير االقتصاد والماليةوعلى قرار    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12ؤرخ في  الم2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة للترقية إلى رتبة  المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2014 عدل واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2018 مارس 16 األول ـ تفتح بوزارة المالية يوم الفصل  : ما يلي قرر  .االقتصاد والمالية  فيفري 16 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل   .خطط) 10( بعشر ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها 2الفصل   .2017خزينة أول بعنوان سنة 
ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  4الفصل   .2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 31تونس في   .التونسية

محمد رضا شلغوم                       وزير المالية
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  وزير المالية،إن   .بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبية يتعلق 2018 جانفي 29قرار من وزير المالية مؤرخ في   

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 المؤرخ في 1996 لسنة 102تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة كما 1995
 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد   المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،1996 نوفمبر 18

  ،2017 أكتوبر 27المؤرخ في  2017 لسنة 1155نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي 1991
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 ديسمبر 3 المؤرخ في 1996 لسنة 2311 األمر عدد وعلى
 المؤرخ في 1996 لسنة 2311 عدد  من األمر51بأحكام الفصل المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة وعمال  1995 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46للقانون عدد  المنقح والمتمم 1996 نوفمبر 18 المؤرخ في 1996لسنة  102 من القانون عدد 53الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل   :قرر ما يلي   .مديرا عاما للديوانة بوزارة الماليةالرتبة الثالثة،  المتعلق بتسمية السيد يوسف الزواغي قاض من 2018جانفي  16 المؤرخ في 2018 لسنة 71وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016وت أ 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2006 فيفري 23 المؤرخ في 2006 لسنة 562عدد الديوانية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة األمر  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان المصالح 1996

    .2018 جانفي 29تونس في   .2018 جانفي 16التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .قبل وزير الماليةالراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي ال تتخذ إال من ات التأديبية المتعلقة باألعوان اإلحالة على مجلس التأديب والقرارالزواغي، المدير العام للديوانة بوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الح الديوانية، يفوض وزير المالية للسيد يوسف صأعوان الم المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك 1996 ديسمبر 3
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير المالية،  .بتفويض حق اإلمضاء يتعلق 2018 جانفي 29قرار من وزير المالية مؤرخ في    ضا شلغومرمحمد   وزير المالية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد مومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات الع المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 المؤرخ في 1996 لسنة 102 تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة كما 1995

  ،1996 نوفمبر 18

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد   المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 ديسمبر 3 المؤرخ في 1996 لسنة 2311وعلى األمر عدد   ،2017 أكتوبر 27المؤرخ في  2017 لسنة 1155 عدد الحكومي حته أو تممته وخاصة األمرنق المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي 1991
    .2018 جانفي 29تونس في   .2018 جانفي 16بتداء من التونسية ويجري العمل به ا ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .الترتيبيةالداخلة في نطاق مشموالت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة بوزارة المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق  ةيرخص للسيد يوسف الزواغي، المدير العام للديوانإليه أعاله،  المشار 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من   :قرر ما يلي   .الرتبة الثالثة، مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية المتعلق بتسمية السيد يوسف الزواغي قاض من 2018جانفي  16 المؤرخ في 2018 لسنة 71وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2006 فيفري 23 المؤرخ في 2006  لسنة562عدد الديوانية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة األمر  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان المصالح 1996

 
 رضا شلغوممحمد   وزير المالية

  .كة التونسية للضمان عوضا عن السيدة لمياء الغزوانيالشرسمي السيد حاتم الكوش متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة   .2018 فيفري 2قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى     .مال بن فرحاتأالبنك التونسي السعودي عوضا عن السيدة  متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة سمي السيد مصطفى ودر  .2018 فيفري 2رار من وزير المالية مؤرخ في قبمقتضى     .فيصل البيوليبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد  متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة  نوفل بوزيدسمي السيد  .2018 فيفري 2قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى  
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 .للتبغ والوقيد عوضا عن السيد الهادي شعبانوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية  سميت السيدة درة شاكر متصرفا ممثال لوزارة الصناعة  .2018 فيفري 2ية مؤرخ في قرار من وزير المالبمقتضى     .عوضا عن السيد ماهر العشوالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة وكالة الكحول سمي السيد كمال الهنداوي متصرفا ممثال لوزارة الصناعة   .2018 فيفري 2قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 
   

      .والمؤسسات الصغرى والمتوسطةمدير عام التجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة كلف السيد قيس الماجري، مستشار المصالح العمومية، بمهام   .2018 جانفي 31 في مؤرخ 2018لسنة  118بمقتضى أمر حكومي عدد    
  .2017 نوفمبر أولمن الدرجة الثالثة ببلدية كندار ابتداء من  بمهام كاتب عام  متصرف رئيس،كلف السيد السيد بوفايد،  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .من الدرجة الرابعة ببلدية النوركلف السيد صالح العلوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام   .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .لدية القيروانمن الدرجة الرابعة ببكلف السيد محمد القلعي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام   .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .2017أفريل  أولعام من الدرجة الرابعة ببلدية العوابد الخزانات ابتداء من لسيد بوراوي العربي، متصرف مستشار، بمهام كاتب كلف ا  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى   

  .المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئةوالسالمة المعلوماتية باإلدارة العامة لإلعالمية وتطوير النظم الشبكات  بمهام مدير ، مهندس عام، نبيل غربية السيدكلف  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الدرجة الثانية ببلدية دقاش صادق الزاوي، متصرف، بمهام كاتب عام من  السيدكلف  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .من الدرجة الثانية ببلدية الخمايرية نور الدين المشرقي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام  السيدكلف  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية فرنانة عماد البوسالمي، متصرف مستشار كتابة محكمة،  السيدكلف  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الدرجة الثالثة ببلدية الكريبكلف السيد مكي الجبالي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من   .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الدرجة الثالثة ببلدية غمراسن عام من كلف السيد أحمد العايب، محلل مركزي، بمهام كاتب  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الدرجة الثالثة ببلدية دخيلة توجان أول، بمهام كاتب عام من  بينوس، مهندسإبراهيم  السيدكلف  .2018جانفي  16 من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في قراربمقتضى     .من الدرجة الثالثة ببلدية بني خداشكلف السيد بلقاسم التليلي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام   .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى 
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عين السيد سمير السبعي عضوا ممثال لوزارة أمالك الدولة   .2018جانفي  8قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .األخيرمصلحة مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا المجلس الجهوي بوالية بن عروس بخطة وصالحيات رئيس  ي والمجالس القروية بدائرةالفرعية لشؤون المجلس الجهو بمهام رئيس الدائرة ، تقني أول،كلفت السيدة سهام محمدي  .2018جانفي  16قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى        . النفايات عوضا عن السيد جالل الدين قحةشؤون العقارية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتصرف في وال
عتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية تصرف في االرئيس مصلحة ال محمد القرقوري، متصرف مستشار للتربية، بمهام لسيد اكلف  .2018 جانفي 18قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى    .2017ديسمبر  13اإلدارية، مكلفا بمـأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من سمي السيد محمد الهادي السهيلي، مستشار بالمحكمة   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  120بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 ديسمبر 13 من بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداءسمي السيد معز بوبكر، مستشار بالمحكمة اإلدارية، مكلفا   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  119بمقتضى أمر حكومي عدد      .2بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واالمتحانات المهنية بالكتابة العامة رئيس مصلحة المناظرات ورو، متصرف مستشار للتربية، بمهام طكلف السيد أشرف ش  .2018 جانفي 18قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .2الجهوية للتربية بصفاقس 

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى    .االجتماعيةعام مركز الدراسات والبحوث االقتصادية وكلف السيد المنصف وناس، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  121بمقتضى أمر حكومي عدد     ي العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقنأو التوثيق، بمهام كاهية مدير البحث على الخط بإدارة اإلعالم ة هناء مروش حرم العبيدي، حافظ رئيس للمكتبات  السيدكلفت  .2018 جانفي 8في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .لعالي والبحث العلميالعلمي والتقني بوزارة التعليم االنشر بإدارة اإلعالمية والنشر بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق كلف السيد صبحي المالكي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير   .2018 جانفي 8في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     . القيروانللبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعةلإلشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة باإلدارة الفرعية ول، بمهام كاتب لجامعة أكلف السيد حمدي بعزاوي، مهندس   .2018 جانفي 9في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .ارة المصالح المشتركة بجامعة قرطاجواإلعالمية بإدالدراسات واالستشراف باإلدارة الفرعية للدراسات واالستشراف شراف على مصلحة والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة لإل وليد بالسعد، متصرف مستشار للتعليم العالي كلف السيد  .2018 جانفي 8في  قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى     .للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الوطني الجامعي على الخط بإدارة اإلعالم العلمي والتقنيرئيس مصلحة المتابعة في مجال اإلعالم باإلدارة الفرعية للبحث كلفت السيدة ألفة السلطاني حرم عبسي، تقني أول، بمهام   .2018 جانفي 8في    .2017 جويلية 8واالقتصادية والتصرف بجندوبة ابتداء من  العلوم القانونية رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية في ،ستاذ مساعد للتعليم العاليأ ماجدة مرابط، سميت السيدة  .2018فيفري  2في 
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ية التونسية الستغالل النفط عوضا عن السيد سليم الشركة اإليطال قاسم عروس متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة سمي السيد  .2018 جانفي 22مؤرخ في قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمقتضى           .تحي السهالويعوضا عن السيد فوالطاقات المتجددة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم سمي السيد عادل مناعي عضوا ممثال لوزارة الطاقة والمناجم   .2018 فيفري 2مؤرخ في قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمقتضى     .التريكي
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983ة  لسن112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   الترابية،إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018فيفري  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في           .2017 أوت 17التنمية الجهوية لمدة سنة ثالثة ابتداء من ئية والصيد البحري بمنطقة تشجيع بوزارة الفالحة والموارد الما بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد 5عامل صنف جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نور الدين عاشوري   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  122بمقتضى أمر حكومي عدد    

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  داريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 جوان 17 المؤرخ في 1975سنة  ل384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011سنة  ل89

  اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
سكان، كما تم تنقيحه لمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلا 1988  فيفري 3 المؤرخ في 1992سنة  ل249وإتمامه باألمر عدد 
 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121 وباألمر عدد 1992
 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002ة  لسن2126 عدد األمروعلى   ،2008
زارة التجهيز وية والبحرية بوبمهام مدير عام المصالح الج الكامل، مهندس عام،  المتعلق بتكليف السيد أحمد2017ماي  2 المؤرخ في 2017 لسنة 547وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   يئة الترابية،سكان والتهسابقا بوزارة التجهيز واإل المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 2002  المؤرخ في 1975 لسنة 384 المشار إليه أعاله عدد من األمرالفصل األول ـ تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول   :قرر ما يلي   .2017 فيفري 1لترابية، ابتداء من سكان والتهيئة اواإل

، أسند تفويض للسيد أحمد الكامل، مهندس 1975 جوان 17     .2018  فيفري2تونس في   .2017 فيفري 1ونسية ويجري العمل به ابتداء من الت ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية  الوثائق الداخلة في حدود مشموالتهوالتهيئة الترابية جميع ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،لمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز واإلسكان  اعام، مدير عام
 

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983ة  لسن112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   واإلسكان والتهيئة الترابية،إن وزير التجهيز  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018فيفري  2قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في   
ة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 17 المؤرخ في 1975سنة  ل384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
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 جويلية 22 المؤرخ في 1988ة  لسن1413 عدد األمروعلى 
كما تم تنقيحه سكان،  المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإل1988  سبتمبر 23 المؤرخ في 2002ة  لسن2126وعلى األمر عدد   ،2008 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121وباألمر عدد  1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992سنة  ل249 باألمر عدد وإتمامه
ؤرخ في وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الم    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    واإلسكان والتهيئة الترابية،سابقا بوزارة التجهيز  المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 2002

 المؤرخ في 1975 لسنة 384ليه أعاله عدد إمن األمر المشار الفصل األول ـ تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول   : قرر ما يلي   .2017 أوت 18الترابية ابتداء من بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة  والتراخيص باإلدارة العامة للبنايات المدنية ر البرامجرئيس، بمهام مدي المتعلق بتكليف السيد جمال خنفير، مهندس 2017 جويلية 28
     .2018  فيفري2  فيتونس  .2017 أوت 18التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .ة ذات الصبغة الترتيبيحدود مشموالته باستثناء القراراتوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن بوزارة رئيس، مدير البرامج والتراخيص باإلدارة العامة للبنايات المدنية ، أسند تفويض للسيد جمال خنفير، مهندس 1975 جوان 17
 

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  سكان والتهيئة الترابية،إن وزير التجهيز واإل  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018فيفري  2 لتهيئة الترابية مؤرخ فيقرار من وزير التجهيز واإلسكان وا  
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  مؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية وال المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد   المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
  ،2008 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121وباألمر عدد  1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992سنة  ل249وإتمامه باألمر عدد المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان، كما تم تنقيحه  1988

 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002ة  لسن2126وعلى األمر عدد 
 المؤرخ في 2017ة  لسن1293وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   بية،اسكان والتهيئة الترسابقا بوزارة التجهيز واإلتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية  الم2002

 المؤرخ في 1975 لسنة 384د من األمر المشار إليه أعاله عد الفقرة الثانية من الفصل األول الفصل األول ـ تطبيقا ألحكام  : قرر ما يلي   .2017نوفمبر  من أول والتهيئة الترابية ابتداءعام، بمهام مدير عام التهيئة الترابية بوزارة التجهيز واإلسكان  المتعلق بتكليف السيد كمال الدوخ، مهندس 2017فمبر  نو23
    .2018  فيفري2تونس في   .2017 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .قرارات ذات الصبغة الترتيبيةالالترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشموالته باستثناء ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، عام، مدير عام التهيئة الترابية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة ، أسند تفويض للسيد كمال الدوخ، مهندس 1975 جوان 17
 

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية يز واإلسكان والتهيئة الترابية قرار من وزير التجهبمقتضى     فيفري 1للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بسليانة ابتداء من  بمهام مدير جهوي ،كلف السيد دريد المنصر، مهندس رئيس  . 2018 فيفري 2مؤرخ في 
   .واالمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية باألمر بالمنح  ينتفع المعني2008 فيفري 25المؤرخ في  2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بمقتضيات الفصل   .2018
 

مخولة لخطة مدير إدارة مركزية ابتداء من بالمنح واالمتيازات الجامعي في الصيدلة، بتسيير وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة كلفت السيدة إيناس الفرادي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    
  .2017 ديسمبر 25
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بمستشفى الرابطة " أ"بمهام رئيس قسم أمراض المعدة واألمعاء كلف الدكتور جالل بوبكر، أستاذ استشفائي جامعي في الطب،   .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  محمد "في الطب، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بمستشفى كلف الدكتور محمد المنجي ميغري، أستاذ استشفائي جامعي   .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بتونس ئيس قسم أمراض المعدة واألمعاء بمستشفى شارل الطب، بمهام ركلف الدكتور رضوان دباش، أستاذ استشفائي جامعي في   .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بنابل" الطاهر المعموري " المنجي سليم"الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى كلف الدكتور كمال بوسالمة، أستاذ استشفائي جامعي في   .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .نيكول بتونس   .بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الصحة األساسية بجبنيانةكلفت السيدة مليكة بن صالح، صيدلي أول للصحة العمومية،   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في تضى بمق    .بالمنستيرالعمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمجمع الصحة األساسية كلفت السيدة رجاء الرجباني، صيدلي مختص رئيس للصحة   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمنستير" فطومة بورقيبة"بمستشفى استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب األطفال رز كلف الدكتور صالح الدين شوشان، أستاذ محاضر مب  .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمنستير" فطومة بورقيبة"والجماعي بمستشفى استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الوقائي كلفت الدكتورة أسماء بلغيث حرم سريحة، أستاذ محاضر مبرز   .2018جانفي   3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمرسى

لألطفال بتونس، وذلك " البشير حمزة"بمجلس إدارة مستشفى سمي الدكتور محمد مراد حمزاوي رئيسا للجنة الطبية   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2017 أوت 7 من الصحي، وذلك ابتداءالوطني بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال سمي الدكتور علي مرابط عضوا ممثال عن وزارة الدفاع   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2017 أكتوبر 19درة بن الناصر وذلك ابتداء من مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن السيدة بمجلس إدارة سميت السيدة هادية الجموسي عضوا ممثال عن الصيادلة   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     المناعةالبيولوجيا الطبية اختيار علم   الحبيب الكسوري  أمراض القلب  طه ونيسي  األحياء الدقيقةالبيولوجيا الطبية اختيار علم   مرزوقي سعيداني حرم هبروكم  طب األطفال  عز الدين شعيبي  طب النساء والتوليد  محمد بوجلبان  التشريح وعلم الخاليا المرضى  هدى بن األمين  االختصاص  االسم واللقب    :للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي سمي أطباء المستشفيات اآلتي ذكرهم في رتبة طبيب أول   .2018جانفي   12زير الصحة مؤرخ في قرار من وبمقتضى     .ـ سهير عباس  ـ نجيب عوين،   :رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة الصحة سمي المتصرفان المستشاران اآلتي ذكرهما في رتبة متصرف   .2018جانفي   10قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .ئيس قسم الصيدلية بمركز التوليد وطب الرضيع بتونسبمهام ركلف السيد رؤوف جامعي، صيدلي أول للصحة العمومية،   .2018 فيفري 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    .2017 جوان 13ابتداء من 
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رة أعاله وذلك في األول  من االتفاقية المشتركة القطاعية المذكوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2017 ديسمبر 25الممضى بتاريخ المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة لالتفاقية  1الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي   .2014 نوفمبر 21وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار 2014 نوفمبر 4والسائلة الممضاة بتاريخ وعلى االتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة    وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة لالتفاقية 1يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 جانفي 24قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في     يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 جانفي 24تونس في   .كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

  من جهة أخرى  للبلديين الجامعة العامة ـ  ل االتحاد العام التونسي للشغـ  من جهة                                                          ـ الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي التصرف في منشآت النفايات  ـ الجامعة الوطنية لمقاولي البناء واألشغال العامة   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ  :بين الممضين أسفله    للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  1ملحق تعديلي عدد   

سية  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التون2014نوفمبر  21والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  2014 نوفمبر 4النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ  القطاعية للتصرف في بعد االطالع على االتفاقية المشتركة د تسند 13.780ضبط مقدار هذه المنحة بـ : ـ منحة الحضور   :الفصل كما يلي تنقح النقطتين المتعلقتين بمنحة الحضور ومنحة النقل من هذا   :منح مختلفة ) : جديد (38الفصل   :مشار إليها أعاله كما يلي القطاعية ال من االتفاقية المشتركة 38الفصل األول ـ ينقح الفصل   :تم االّتفاق على ما يلي   .والصناعات التقليديةاالتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة  بين 2017 نوفمبر 25وعلى محضر االتفاق المبرم بتاريخ   .2014 ديسمبر 2 المؤرخ في 97عدد  د تسند 42.400 المنحة بـ ضبط مقدار هذه: ـ منحة النقل   .2017شهريا لكافة العمال بداية من أول جانفي   لسنة 503 باألمر عدد االمقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليه وتتضمن هذه 2017شهريا لكافة العملة بداية من أول جانفي 
ق بهذا الملحق التعديلي  ـ يطبق جدول األجور المرف2الفصل   .1986 جويلية 19 المؤرخ في 1986لسنة  691 والمنقح باألمر عدد 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982   نور الدين الطبوبي  للشغلاألمين العام لالتحاد العام التونسي   العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017 ديسمبر 25تونس في   .طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقالمطالبة بأية زيادة في األجر أو أعاله وعدم المذكورة القطاعية  المشتركة يتم االلتزام باحترام االتفاقية: الفقرة الثانية   .2018من أول جوان  على أن يكون تاريخ الفاعلية بداية 2018بداية من شهر مارس االتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة تم االتفاق على استئناف المفاوضات حول : ولى الفقرة األ  : أحكام خاصة  ـ4الفصل   .2018 إلى غاية موفى شهر ماي 2017أول جانفي  ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من 3الفصل   .2017 ديسمبر 10أجل أقصاه ويتم صرف المفعول الرجعي للزيادات في األجور والمنح في   .2017 جانفي 1بداية من 

 

العامة جامعة للالكاتب العام   وداد بوشماوي  التقليديةوالصناعات  للصناعة والتجارة االتحاد التونسي ةسرئي  ناصر السالمي  لبلديينل
  شكري إدريس  لبناء واألشغال العامةا لمقاولي رئيس الجامعة الوطنية
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مكلفا بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من سمي السيد نزار خرباش، مراقب عام للمصالح العمومية،   .2018 جانفي 31ؤرخ في م 2018لسنة  123بمقتضى أمر حكومي عدد    
  .2017 ديسمبر 13

   
 جانفي 15قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى    

 جانفي 15قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى     .التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مديرة ة نورة كرو، السيدكلفت  .2018
 جانفي 15قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى     .افيةالشؤون الثقمصلحة اإلطار المشترك بإدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة  مراد بن سالم، مستشار ثقافي، بمهام رئيس كلف السيد  .2018
  .المهن الموسيقية بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية ماهر الهرماسي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة كلف السيد  .2018

 جانفي 15قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في بمقتضى 
 .مصلحة بمكتب الشؤون العامة بوزارة الشؤون الثقافيةيونس السلطاني، مستشار ثقافي، بمهام رئيس كلف السيد   .2018
   

ستراتيجية لالمصلحة متابعة البرامج والمشاريع باإلدارة العامة كلفت اآلنسة عربية وجليني، متصرف مستشار، بمهام رئيس   .2018 جانفي 22قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى     .للنقل بوالية بن عروس الجهوية إلدارة، مهندس رئيس، كاهية مدير باالسيد توفيق معّلىأسندت الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى   .2018 جانفي 17قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى           .والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل
  .2017 ديسمبر 18ابتداء من بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة أنهيت تسمية السيد ماهر مريح، أستاذ مساعد للتعليم العالي،   .2018 جانفي 31مؤرخ في  2018لسنة  124بمقتضى أمر حكومي عدد    
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 2017نوفمبر 21 النتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخملخص مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلة ل 

رياض  نجالء إبراهم، نبيل بفون،: السيدة والسادة:الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات اآلتي ذكرهموبناءا على دعوة أعضاء مجلس   .وضبط جدول أعمالها ودعما الستقاللية الهيئة وحفاظا على وحدة أعضائهاللهيئة العليا المستقلة لالنتخابات واللذين يخوالن لنصف أعضاء المجلس الدعوة النعقاد اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  والمتعّلق بضبط النظام الداخلي 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5 الفقرة أولى من القرار عدد 13المستقلة لالنتخابات والفصل  والمتعّلق بالهيئة العليا 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23 فقرة أولى من القانون األساسي عدد 18الفصل عمال بأحكام     نوفمبر 21 مجلس الهيئة يوم الثالثاء اجتماعبوحوشي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي لكافة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي لحضور 
  :اعات للتداول في جدول األعمال التالي على الساعة العاشرة صباحا بقاعة اإلجتم2017
 .النظر في استئناف مسار االنتخابات البلدية واإلذن بنشر قرار الروزنامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1
 .النظر في مستجدات المسار االنتخابي بدائرة ألمانيا ـ 2
 .انتخاب نائب رئيس للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ـ 3
 .النظر في ترتيبات التسلم والتسليم بين الرئيس السابق والرئيس الحاليـ  4
 .النظر في موضوع التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة ـ 5
  .المصادقة على توزيع مكاتب االقتراع بمركز االقتراع بالدائرة االنتخابية بألمانيا وفق الجدول المصاحب: ثالثا  .دقة على أنموذج ورقة االقتراعالمصا: ثانيا  .التنفيذية إلى تحيين المخطط العملياتي وعرضه على المجلس نوفمبر الذي يوافق أجل غلق التسجيل ودعوة اإلدارة 25ونشر قرار الروزنامة المرفق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك قبل يوم  كموعد إلجراء االنتخابات البلدية ودعوة رئيس الهيئة إلى إمضاء 2018 مارس 25 والقاضي بتحديد موعد 2017 أكتوبر 5المنعقدة يوم قرر مجلس الهيئة بإجماع الحاضرين تفعيل قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات السابق والصادر باإلجماع بالجلسة : أوال  :وبعد المداوالت، قرر المجلس ما يلـــــــــي  .ة السيد عمر بوستة المدير التنفيذيوحضر الجلس  . العزيزيلنبي: السيد  . البرينصيلعاد: السيد  .رياض بوحوشي: السيد  .أنيس الجربوعي: السيد  . بن حسنرأنو:  السيد-  .نبيل بفون:  السيد-  .فاروق بوعسكر:  السيد-  .نجالء براهم:  السيدة-  .إعتذر عن الحضور): لالنتخاباترئيس الهيئة العليا المستقلة (التليلي منصري السيد محمد -    : وعلى الساعة العاشرة صباحا إجتمع األعضاء اآلتي ذكرهم2017 نوفمبر 21وفي الموعد المحدد بالدعوة أي الثالثاء  .مسائل مختلفة ـ 6



ها تكليف الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية إلنجاز تطبيقة معلوماتية تتيح للمقترعين التعرف على مراكز االقتراع المعين ب: رابعا ة ادروا وتم إنهاء إلحاقهم وعقودهم بالتزامن مع استقالغ لذيناوالعمل على إجراء التسلم والتسليم مع المدير التنفيذي والمديرين   .2017 نوفمبر 17بمدهم بتقرير حول إجراءات التسليم والتسلم التي تمت بتاريخ  السابق والرئيس الحالي يطلب أعضاء المجلس الحاضرون من رئيس المجلس بخصوص ترتيبات التسلم والتسليم المجراة بين الرئيس   عادل البرينصيـإمضاء السيدين األنور بن حسن  :سابعا  .واستكمال أشغال الجلسةوعليه تم تسليم مهام نائب الرئيس السابق السيد أنور بن حسن إلى نائب الرئيس الجديد مباشرة بعد اختياره وتولى مباشرة رئاسة الجلسة لحاضرين، تم اختيار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في شخص السيد عادل البرينصي بتوافق جميع األعضاء ا: سادسا  .دعوة اإلدارة التنفيذية لترتيب حصص التعبير المباشر للمترشحين بالتنسيق مع التلفزة الوطنية: خامسا  .وترتيبه في السجل ووضعها على ذمتهم بموقع الهيئة وفي األثناء أعرب العضو السيد كمال الطوجاني عن " والذي جاء فيه 2015 سبتمبر 15التنفيذ خميس الرطيبي ويسرى منارة بتاريخ في خصوص التجديد الجزئي لتركيبة الهيئة فإن مجلس الهيئة بعد التداول وبالرجوع إلى محضر المعاينة المحرر من طرف عدلي : ثامنا  .الرئيس السابق ي  والت2785 تحت عدد 2017 سبتمبر 17وبالرجوع لمراسلة الرئيس السابق شفيق صرصار لرئيس مجلس نواب الشعب المؤرخة في   ".وبذلك تنحصر عملية القرعة في تجديد عضوين فقط... ه في أن يكون من صف الثلث المعني بالتجديد دون المرور بعملية القرعةرغبت تم حصر ... كمال الطوجاني في أن يكون من بين الثلث المعني بالتجديد دون المرور بآلية القرعةوبناء على طلب األستاذ  "اجاء فيه من الدستور فإن محمد التليلي منصري سيتم إعفاءه  سادسا 148وبما أن الرئيس مستثنى من عملية القرعة عمال بمقتضيات الفصل   .رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، محمد التليلي منصري، نجالء براهم وفاروق بوعسكر أعضاء هم أنور بن حسن، نبيل بفون، 7عليه وعلى ما ذكر فإن عملية التجديد الجزئي الثاني بآلية القرعة تجري مبدئيا بين وبناء   .سد شغوروعليه فإن العضو عن قطاع المحامين السيد كمال الطوجاني لم يمر بآلية القرعة وبذلك يعتبر متخليا وبالتالي قد تم تعويضه في إطار   ".القرعة لتجديد عضوين فقط ل تنفيذ يوم قرعة دوقرر المجلس تضمين ما ورد في خصوص إعفاء الرئيس من القرعة بمحضر المعاينة الذي سيحرر من طرف ع  .من الدخول للقرعة بصفته رئيسا منتخبا ائل فنيش تقرر عدم تجديد عقود المساعدين اإلداريين لألعضاء الذين غادروا الهيئة وهم كّل من السيدة لمياء الزرقوني والسيدة خم  .الموافقة على طلب العضو أنيس الجربوعي بتعيين السيدة نزهه والي مساعدة إدارية بمكتبه وتلحق بديوان مجلس الهيئة: تاسعا  .دل البرينصي الذي تحّفظ عليهوقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع الحاضرين عدى السيد عا  .التجديد  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   بعة الرسمية للجمهورية التونسيةالرئيس المدير العام للمط: نسخة مطابقة     التليلي منصريمحمد   رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  . دق45وتم رفع الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال و .السيدة منال روز والسيدة رشيدة الجويني والسيدة غفران عطية: والسيدة فوزية الدريسي اآلتية أسماؤهم
  "2018 فيفري 3تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "   


