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حول انضمام دول جديدة، الملحق ) اتفاقية أغادير(المتوسطية للتبادل الحر العربية فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول إضافي لالتفاقية   : اآلتي نصه  األساسييصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد     سم الشعب،با      .)1(حول انضمام دول جديدة ) اتفاقية أغادير(للتبادل الحر  يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لالتفاقية العربية المتوسطية 2018 فيفري 6 مؤرخ في 2018 لسنة 6 عدد  أساسيقانون         ــ  محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 فيفري 6تونس في   . بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة األساسيينشر هذا القانون  .2016أفريل  6بهذا القانون األساسي والمبرم بتاريخ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
ــ  محمد الباجي قايد السبسي  ةالجمهوريرئيس   .2018 فيفري 6تونس في   .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة  .ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة  .بل واألبقار واألغنام والماعزـ المواشي، تعددت أو انفردت، وتعد مواشي على معنى هذا الفصل الخيل واإل  .ـ المحاصيل الفالحية، وتعد محاصيل فالحية على معنى هذا الفصل الخضر والثمار والحبوب قبل الجني أو بعده والسعف في نخيله  .توج وآالت الجني وآالت الحصاد وآالت وتجهيزات الري ومحركات ومضخات المياهالمخصصة لنقل المن فالحية على معنى هذا الفصل الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات  ومعداتـ اآلالت والمعدات الفالحية، تعددت أو انفردت، وتعد آالت  : كل من يرتكب سرقة يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام  : مكرر 263الفصل   :تي نصه  مكرر اآل263مجلة الجزائية الفصل ضاف للفصل وحيد ـ ي  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1( يتعلق بتعزيز حماية الفالحين من السرقات بإضافة فصل للمجلة الجزائية 2018 فيفري 6 مؤرخ في 2018 لسنة 7قانون عدد     .2018 جانفي 23 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستهوموافقت نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
  .2018 جانفي 23 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1
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    .الشعبالنواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب در المنيف، مستشار من الدرجة األولى لمجلس كلف السيد نا  .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  142بمقتضى أمر حكومي عدد    

حول انضمام دول ) غاديراتفاقية أ(المتوسطية للتبادل الحر بروتوكول إضافي لالتفاقية العربية يتعلق بالمصادقة على  2018فيفري  6مؤرخ في  2018لسنة  10 عدد رئاسيأمر      أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،ةدول جديد انضمام  حول)اتفاقية أغادير(العربية المتوسطية للتبادل الحر تعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لالتفاقية الم 2018فيفري  6مؤرخ في ال 2018 لسنة 6ساسي عدد األقانون وعلى ال   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .جديدة
بروتوكول إضافي تمت المصادقة على عقد الفصل األول ـ   :صه نيصدر األمر الرئاسي اآلتي   .ة حول انضمام دول جديد)اتفاقية أغادير(الحر على بروتوكول إضافي لالتفاقية العربية المتوسطية للتبادل و   بتنظيم المصادقة على المعاهدات،المتعلق 2016     .2018 فيفري 6س في تون  . التونسيةةللجمهوري بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي ،فيما يخصه كل ، ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة مكلفان2الفصل   .ةانضمام دول جديد حول )اتفاقية أغادير(لالتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر 

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

القضائية المختصة باألطفال طبق شؤون الطفولة لعضوية الهيئات عين السيدات والسادة اآلتي ذكرهم بصفتهم مختصين في  .2018 فيفري 13ووزيرة المرأة واألسرة والطفولة مؤرخ في قرار من وزير العدل ووزير الشؤون االجتماعية بمقتضى       وزارة المرأة واألسرة والطفولة  لمياء حمزة  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نسرين رزيق  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ندى فراولة   واألسرة والطفولةوزارة المرأة  زينب الطرابلسي  وزارة الشؤون االجتماعية  ريم بوخاتم  وزارة الشؤون االجتماعية  خولة بن خلفة  وزارة الشؤون االجتماعية  صوفية الصيد  وزارة الشؤون االجتماعية  مريم الطرابلسي  وزارة الشؤون االجتماعية  بسمة نظيف  وزارة الشؤون االجتماعية  فاطمة شارني  اعيةوزارة الشؤون االجتم  ونسة الحسومي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  2 و1المحكمة االبتدائية بتونس     وزارة المرأة واألسرة والطفولة  صبري العبيدي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  إيناس عاشور  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أميرة الساحلي  وزارة الشؤون االجتماعية   عنانجيهان  وزارة الشؤون االجتماعية  محرز بن رجب  وزارة الشؤون االجتماعية  لمياء درويش  وزارة الشؤون االجتماعية  إيناس العكاري  الوزارة المعنية  االسم واللقب   محكمة االستئناف بتونس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بتونس  :بيانات الجدول التالي
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  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ه مستوريعبد الل  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سهام بالحيرش  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ليلي الشرميطي  وزارة الشؤون االجتماعية  عفاف الكرعاني  وزارة الشؤون االجتماعية  سامي العبيدي  وزارة الشؤون االجتماعية  إيمان شبوح  وزارة الشؤون االجتماعية  فتحي بوذيبة   المعنيةالوزارة  االسم واللقب  محكمة االستئناف بنابل  دائرة قضاء محكمة االستئناف بنابل    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أكرم بوهاللي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نور الدين الصحراوي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  كمال األسود  وزارة الشؤون االجتماعية  فيروز حجام  ماعيةوزارة الشؤون االجت  الذهبي الجمعاوي  وزارة الشؤون االجتماعية  سماح الخياطي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بمنوبة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سالم العمراني  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سكينة الوسالتي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حانيإبراهيم الري  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  وليد بن علي  وزارة الشؤون االجتماعية  أمنة مقني  وزارة الشؤون االجتماعية  عادل شباب  وزارة الشؤون االجتماعية  حبيبة موسى الرياحي  وزارة الشؤون االجتماعية  رحاب العطار  الوزارة المعنية  االسم واللقب  االبتدائية ببن عروسالمحكمة     وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نادية المرايحي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  خميسة البرهومي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عالء الدين العوادي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محرزية العجرودي  وزارة الشؤون االجتماعية  مهدي مقرني  رة الشؤون االجتماعيةوزا  نادية مناري  وزارة الشؤون االجتماعية  سندس البوكاري  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بأريانة

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  علي الورهاني  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محمد سعيد  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سنية سكراف  وزارة الشؤون االجتماعية  بسمة الغزغازي  وزارة الشؤون االجتماعية  فاطمة الحري  الجتماعيةوزارة الشؤون ا  إيناس النقمار  وزارة الشؤون االجتماعية  نجاة الصفاقسي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف ببنزرت  دائرة قضاء محكمة االستئناف ببنزرت    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  هدى ساسي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  لمياء الفرجاني  سرة والطفولةوزارة المرأة واأل  إبراهيم األحمدي  وزارة الشؤون االجتماعية  ليلي العراوكي  وزارة الشؤون االجتماعية  عائدة العكاري  وزارة الشؤون االجتماعية  إيمان باشوش  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بزغوان      وزارة المرأة واألسرة والطفولة  كوثر السالمي  ماعيةوزارة الشؤون االجت  سلوى بن نصيب  وزارة الشؤون االجتماعية  نادرة جبنون  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بقرمبالية    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سلوى بالحاج  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  وسيلة المليتي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة   الخليفيحياة  وزارة الشؤون االجتماعية  سماح البحري  وزارة الشؤون االجتماعية  أمال الغضبان   وزارة الشؤون االجتماعية  وحيد الغابري  وزارة الشؤون االجتماعية  سماح الطرابلسي  الوزارة المعنية  االسم واللقب     المحكمة االبتدائية بنابل
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  والطفولةوزارة المرأة واألسرة   نزار العيادي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حبيبة الفوزاعي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ربيع العيادي  وزارة الشؤون االجتماعية  سامية البشيني  وزارة الشؤون االجتماعية  توفيق المولهي  وزارة الشؤون االجتماعية  علياء الحرزي  لوزارة المعنيةا  االسم واللقب  محكمة االستئناف بجندوبة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بجندوبة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حنان الطرودي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  فتحي الرياحي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نسمة بن رمضان  وزارة الشؤون االجتماعية  توماضر المليح  جتماعيةوزارة الشؤون اال  وسيلة الجوبالي  وزارة الشؤون االجتماعية  نعيمة الدالعي  الوزارة المعنية  االسم واللقب    المحكمة االبتدائية بباجة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  لطيفة األسود  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محرزية البشيني  وزارة الشؤون االجتماعية  ألفة العبيدي  وزارة الشؤون االجتماعية  بثينة البالغ  وزارة الشؤون االجتماعية  خميس مديني   الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بباجة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بباجة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  درصاف المكني  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  يامن الفالح  الطفولةوزارة المرأة واألسرة و  محمد ياسر القيطوني  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  منى الورغي  وزارة الشؤون االجتماعية  ليلى العمدوني  وزارة الشؤون االجتماعية  حاتم الرضواني   وزارة الشؤون االجتماعية  سامية العزابي  وزارة الشؤون االجتماعية  عفيفة السعيداني  زارة المعنيةالو  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية ببنزرت

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سميرة ساسي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رشدي السالمي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رباب بلغيث  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  قاسمي سارة ال  وزارة الشؤون االجتماعية  شلبية السالمي  وزارة الشؤون االجتماعية  محمود الورتاني  وزارة الشؤون االجتماعية  عربية الغضبان  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بسليانة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نوال حسين  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  شريفة رشايدية  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محمد الهادي لعبيدي  وزارة الشؤون االجتماعية  وحيدة المناعي  وزارة الشؤون االجتماعية  مراد الضبائبي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بالكاف    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  راضية النواصري  ة والطفولةوزارة المرأة واألسر  فاروق الهميسي  وزارة الشؤون االجتماعية  عصام عوادي  وزارة الشؤون االجتماعية  هيكل الشارني  وزارة الشؤون االجتماعية  حنان بن سعيد  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بالكاف  دائرة قضاء محكمة االستئناف بالكاف    مرأة واألسرة والطفولةوزارة ال  زهيدة فاليني  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ليليا حمدي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نصرة نصر  وزارة الشؤون االجتماعية  نور الدين الدبوسي  وزارة الشؤون االجتماعية  رؤوف العلوي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بجندوبة      



  415صفحـة   2018 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   13عــدد 

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أمال بوعبيد  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نورة الوريمي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  هندة الجعيم  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أمال بن علي  وزارة الشؤون االجتماعية  معز الساحلي  وزارة الشؤون االجتماعية  سامية محجوب  وزارة الشؤون االجتماعية  محمد القابسي  وزارة الشؤون االجتماعية  عادل سوالمية  الوزارة المعنية  االسم واللقب  2 و1   المحكمة االبتدائية بسوسة     وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رشدي بن غالبة  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  إيمان الزواوي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  الهادي حميدة  وزارة الشؤون االجتماعية  لطيفة الجريبي  وزارة الشؤون االجتماعية  كريمة الشاوش  وزارة الشؤون االجتماعية  هشام العكرمي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  ف بسوسةمحكمة االستئنا  دائرة قضاء محكمة االستئناف بسوسة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محمد الصياحي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عمر البوعزيزي  وزارة الشؤون االجتماعية  محمد الرابحي  وزارة الشؤون االجتماعية  منى رابحي  وزارة الشؤون االجتماعية  نزار الدلهومي  معنيةالوزارة ال  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بالقصرين    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عادل البرانصي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  الهانية الرابحي  وزارة الشؤون االجتماعية  عيشة حسني  وزارة الشؤون االجتماعية  فضيلة محمدي  وزارة الشؤون االجتماعية  مكرم السايحي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بالقصرين   دائرة قضاء محكمة االستئناف بالقصرين

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عفاف الهمامي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  علجية عبد القادر  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حميدة الزمزام  وزارة الشؤون االجتماعية  رجاء نقارة  جتماعيةوزارة الشؤون اال  هدى بن صالح  وزارة الشؤون االجتماعية  عادل مهذبي  وزارة الشؤون االجتماعية  سامي كرير  وزارة الشؤون االجتماعية  شاكر السالمي  الوزارة المعنية  االسم واللقب    المحكمة االبتدائية بالمنستير    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  علي الهاللي  سرة والطفولةوزارة المرأة واأل  ناجي الفالح  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  طارق القحة  وزارة الشؤون االجتماعية  محرزية عتيق  وزارة الشؤون االجتماعية  رابح قربع  وزارة الشؤون االجتماعية  نهلة الصيادي  وزارة الشؤون االجتماعية  بسمة كمون  الوزارة المعنية  االسم واللقب  بالمنستيرمحكمة االستئناف   دائرة قضاء محكمة االستئناف بالمنستير    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  طارق نصيبي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  مريم التيس  وزارة الشؤون االجتماعية  فوزية سليماني  وزارة الشؤون االجتماعية  صابرة دلول  وزارة الشؤون االجتماعية  الطاهر الحداد  يةالوزارة المعن  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بالقيروان    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  منير دبيشي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  فيصل الرحماني  وزارة الشؤون االجتماعية  نائلة القروي  وزارة الشؤون االجتماعية  إيناس ابراهم  وزارة الشؤون االجتماعية  ماح الجوينيس  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بالقيروان  دائرة قضاء محكمة االستئناف بالقيروان
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  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  مجيد الحنشي  والطفولةوزارة المرأة واألسرة   سامية بريك  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ثريا البكاري  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  لمياء العماري  وزارة الشؤون االجتماعية  يسر الحداد  وزارة الشؤون االجتماعية  عفاف دربال  وزارة الشؤون االجتماعية  سمير بن مصباح  زارة الشؤون االجتماعيةو  آمنة حمدي  وزارة الشؤون االجتماعية  موسى بن علي  وزارة الشؤون االجتماعية  فاطمة عبد الهادي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  2 و1المحكمة االبتدائية بصفاقس     وزارة المرأة واألسرة والطفولة  هنية العابد  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رمزي السالمي  األسرة والطفولةوزارة المرأة و  ميسون األحمدي  وزارة الشؤون االجتماعية  سالمة بن إبراهيم  وزارة الشؤون االجتماعية  عامر الربعاوي  وزارة الشؤون االجتماعية  سلمى عبيد كريشان  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بصفاقس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بصفاقس    األسرة والطفولةوزارة المرأة و  بسمة المحمودي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سالم المعتوق  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  يوسف السويعي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سناء العروم  وزارة الشؤون االجتماعية  سفيان بن صالح  وزارة الشؤون االجتماعية  إيمان البريني  الشؤون االجتماعيةوزارة   ألفة قصاص  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بالمهدية

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عادل تليلي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حنان بن أحمد  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نعيمة حمداني  وزارة الشؤون االجتماعية  يةمنصور عباشق  وزارة الشؤون االجتماعية  لمياء بن حميدة  وزارة الشؤون االجتماعية  مراد مرغني  وزارة الشؤون االجتماعية  راضية زهيو  الوزارة المعنية  االسم واللقب   المحكمة االبتدائية بقفصة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  إسماعيل أحمد  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حسين الباهية  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  بنور شكري  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سرور حراث  وزارة الشؤون االجتماعية  نجوى حتيوس  وزارة الشؤون االجتماعية  سمير بوبكر  وزارة الشؤون االجتماعية  كمال غوايدية  وزارة الشؤون االجتماعية  نجاح عمروسية  زارة المعنيةالو  االسم واللقب  محكمة االستئناف بقفصة  دائرة قضاء محكمة االستئناف بقفصة    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  صبري صعدولي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نجيب نصري  وزارة الشؤون االجتماعية  بسمة الورتتاني  وزارة الشؤون االجتماعية  سارة غنيمي  زارة الشؤون االجتماعيةو  عائشة نصري  وزارة الشؤون االجتماعية  نجاة حميدي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  مروان العيفي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عبد السالم الخضراوي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أحالم بوعزيزي  اعيةوزارة الشؤون االجتم  سعيدة حامدي  وزارة الشؤون االجتماعية  شفيقة صغروني  وزارة الشؤون االجتماعية  تومية طاهري  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بسيدي بوزيد  دائرة قضاء محكمة االستئناف بسيدي بوزيد
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  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  مريم بن عمار  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  حمود الشيحاويم  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رضا بوخريص  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عبد الحكيم المكي   وزارة الشؤون االجتماعية  جنات الدقاشي  وزارة الشؤون االجتماعية  فاطمة حامد  الوزارة المعنية  االسم واللقب     المحكمة االبتدائية بقبلي    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نور الدين الورغي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سامي الصبابطي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  محمد الطاهر البحري  وزارة الشؤون االجتماعية  حياة بن منصور  وزارة الشؤون االجتماعية  محسن بلقاسم  وزارة الشؤون االجتماعية  سعاد الجواد  وزارة الشؤون االجتماعية  ليلي المري  وزارة الشؤون االجتماعية  مسعودة التويتي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بقابس    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  طارق قارة  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  أنور العياشي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  بية شعبانرتيبة د  وزارة الشؤون االجتماعية  نورة الهريشي  وزارة الشؤون االجتماعية  كريمة حامد  وزارة الشؤون االجتماعية  فتحية السعفي  وزارة الشؤون االجتماعية  نادر ونيسي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بقابس  دائرة قضاء محكمة االستئناف بقابس    سرة والطفولةوزارة المرأة واأل  ريم العين  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  هشام قدور  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  شريفة خليفي  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  خولة حميدة   وزارة الشؤون االجتماعية  سنية خميلي  وزارة الشؤون االجتماعية  سنية طيبي  وزارة الشؤون االجتماعية  صحراويسهام   وزارة الشؤون االجتماعية  أمان الهادفي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بتوزر

محكمة، بوظائف رئيس كتابة محكمة االستئناف بتونس ابتداء من وضع حد لتكليف السيدة لطيفة الخميري، متصرف عام كتابة   .2018 فيفري 13قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     وزارة المرأة واألسرة والطفولة  ناجح الحاج مسعود  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  زينب كمنثر  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سعاد الغندور  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سعاد الكرش  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  العربي بن قايد  وزارة الشؤون االجتماعية  خديجة العربي  وزارة الشؤون االجتماعية  السويسي النصري  الوزارة المعنية  االسم واللقب  المحكمة االبتدائية بتطاوين    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  جيالني بوبطان  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  رؤوف الوريمي  ألسرة والطفولةوزارة المرأة وا  خليفة العامري  وزارة الشؤون االجتماعية  كريمة جمعة  وزارة الشؤون االجتماعية  نور الدين كباو  وزارة الشؤون االجتماعية  ميلود بعكة  وزارة الشؤون االجتماعية  إيناس المليان  وزارة الشؤون االجتماعية  عبد الله بوجدعة  الوزارة المعنية  االسم واللقب  دنين المحكمة االبتدائية بم    وزارة المرأة واألسرة والطفولة  عادل شويرف  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  طارق الصل  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  سارة لعريض  وزارة الشؤون االجتماعية  سمير الهشوش  وزارة الشؤون االجتماعية  المبروك شرياق  وزارة الشؤون االجتماعية  يد خلففر  وزارة الشؤون االجتماعية  ذكرى البريكي  وزارة الشؤون االجتماعية  شاذلية القاسمي  الوزارة المعنية  االسم واللقب  محكمة االستئناف بمدنين  دائرة قضاء محكمة االستئناف بمدنين
  .2017 ديسمبر 1
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      .2018جانفي  1وشؤون المساجين باإلدارة العامة للشؤون الجزائية ابتداء من وبات البديلة والتنفيذ كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة العقيوضع حد لتكليف السيد فيصل العجمي، متصرف مستشار   .2018 فيفري 13قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 
  .ـ سعيدة عجرود  ـ عبد اللطيف البقلوطي،  ـ ليلى عمار،  :الداخلية  متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بوزارة  برتبةذكرهمسمي المتصرفون المستشارون في الوثائق واألرشيف اآلتي   .2018 جانفي 22قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى     .ـ ياسر اإلمام  ـ اسكندر الجلجلي،  ـ العجمي بن المبروك،  ـ سفيان الرجايبي،  ـ ناجح الرمضاني،  ـ سمير بنزايد،  ـ خالد حيوني،  ـ منجي حنيشي،  ـ منير الجالصي،  ـ صبيحة الحاجي،   :2018 جانفي 12من  ابتداء ارة الداخليةبالسلك اإلداري لوزمتصرف رئيس للداخلية سمي المتصرفون المستشارون للداخلية اآلتي ذكرهم في رتبة   .2018 جانفي 29قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى    

 فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى    
 فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .الشؤون الخارجيةالدراسات والبحوث لمتابعة العالقات التونسية الليبية بوزارة عز بن ميم، وزير مفوض، بمهام مدير بفريق كلف السيد م  .2018
 فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .واإلسالمية بوزارة الشؤون الخارجيةالسياسية واالقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية العربي باإلدارة العامة للشؤون بمهام مدير مساعد التحاد المغرب كلف السيد عادل بن عبد الله، مستشار الشؤون الخارجية،   .2018
 فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .األوروبي بوزارة الشؤون الخارجيةللشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون ألوروبا واالتحاد سا وإيطاليا وألمانيا باإلدارة العامة بمهام مدير مساعد لفرنكلف السيد أنور الميساوي، مستشار الشؤون الخارجية،   .2018
، مستشار الشؤون دة راضية بن جلول حرم بلحاجكلفت السي  .2018  فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى     .بوزارة الشؤون الخارجية األمريكية واآلسيويةأمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات اإلقليمية باإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون لبلدان ساعد للواليات المتحدة األمريكية وكندا الخارجية، بمهام مدير م
  .زارة الشؤون الخارجيةبو اإلقليمية األمريكية واآلسيويةلبلدان أمريكا وآسيا المتاخمة للمحيط الهادي والمنظمات الهادي باإلدارة العامة للشؤون السياسية واالقتصادية والتعاون مدير مساعد لبلدان جنوب شرق آسيا والبلدان المتاخمة للمحيط كلفت اآلنسة كوثر شلبي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام   .2018
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 فيفري 2قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في بمقتضى 
      .بوزارة الشؤون الخارجية الشؤون اإلدارية والماليةبمهام مدير مساعد للميزانية واإلذن بالدفع والمحاسبة بإدارة كلف السيد أنور شندول، متفقد مركزي للمصالح المالية،   .2018

مصالح المشتركة بوزارة الوالبحث العلمي، بمهام مدير عام كلف السيد عبد الكريم بن مفتاح، متصرف عام للتعليم العالي   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  143بمقتضى أمر حكومي عدد           .الشؤون الدينية
      . عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة،بوزارة المالية متفقد للمصالح المالية ،أسندت إلى السيدة هادية الهمامي  .2018 فيفري 7مؤرخ في  2018لسنة  144بمقتضى أمر حكومي عدد    

، ينتفع المعني باألمر برتبة 2001 ديسمبر 20المؤرخ في  2001 لسنة 2966 من األمر عدد 17بأحكام الفصل عمال   .للتجارة بوزارة التجارةكلف السيد صالح عيسى، مهندس رئيس، بمهام متفقد عام   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  145بمقتضى أمر حكومي عدد       .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

، تسند للمعني باألمر خطة 2009 جانفي 13المؤرخ في  2009 لسنة 76 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل   .2017 أوت 1 بوزارة التجارة ابتداء من جهوي للتجارة بزغوانكلف السيد عبد الرزاق النمري، مهندس عام، بمهام مدير   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  146بمقتضى أمر حكومي عدد        .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية
صور حرم الشابي، مهندس رئيس، نكلفت السيدة خديجة بنم  .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .الموارد البشرية ببلدية صفاقسكلفت اآلنسة سجيعة الفريخة، متصرف، بمهام كاهية مدير   .2018فيفري  13ر الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .الشؤون اإلدارية العامة ببلدية طينةي، متصرف مستشار، بمهام مدير كلف السيد نزار الغنا  .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .المعدات والنظافة ببلدية أريانةكلف السيد لطفي الدشراوي، مهندس أول، بمهام مدير   .2018 فيفري 13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى      .مدير التهيئة ببلدية تطاوينكلف السيد علي الغفاري، مهندس معماري أول، بمهام كاهية   .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .ة مدير التهيئة ببلدية المحمديةبمهام كاهي



  13عـــدد   2018 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   420صفحــة 

      . الشؤون اإلدارية ببلدية المحمديةمدير بمهام كاهيةكلفت السيدة وداد الشتالي، متصرف مستشار،   .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .األشغال ببلدية سيدي حسينومدير الدراسات والتهيئة كلفت السيدة جهان عرفة، مهندس معماري أول، بمهام كاهية   .2018فيفري  13الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في قرار من وزير بمقتضى     .مدير الشؤون اإلدارية ببلدية الحماماتكلفت السيدة هذبة الجليبي، متصرف مستشار، بمهام كاهية   .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى     .مدير الشؤون المالية ببلدية بوفيشةة راضية السعيدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية كلفت السيد  .2018فيفري  13قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى 
     .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2009 ديسمبر 21المؤرخ في  2009 لسنة 3779  من األمر عدد16عمال بأحكام الفصل   .السالمة واالستمرارية بالكتابة العامة لوزارة التربيةكلف السيد حاتم خالد، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب   2018 فيفري 13قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى    

  .2017 أوت 17المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من عام للمصالح اإلدارية والمالية والفنية بوزارة الفالحة والموارد بمهام متفقد كلف السيد نور الدين خضر، متصرف رئيس،   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  147بمقتضى أمر حكومي عدد    

، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2001 فيفري 13المؤرخ في  2001 لسنة 420 من األمر عدد 19عمال بأحكام الفصل  بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من كلف السيد سالم الطريقي، عميد، بمهام مدير عام للغابات   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  148بمقتضى أمر حكومي عدد     .دارة مركزيةواالمتيازات المخولة لمدير عام إ
زارة الفالحة والموارد المائية للمصالح اإلدارية والمالية والفنية بوأعفي السيد كمال جراي، مهندس عام، من مهام متفقد عام   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  150بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أوت 17جهوي للتنمية الفالحية بقبلي، وذلك ابتداء من كلف السيد الطاهر المباركي، مهندس رئيس، بمهام مندوب   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  149بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أكتوبر 9 ر الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى قرار من وزي    .2017 أوت 17جهوي للتنمية الفالحية بقبلي، وذلك ابتداء من أعفي السيد منصور قاسم، مهندس رئيس، من مهام مندوب   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  151بمقتضى أمر حكومي عدد     .2017 أوت 17والصيد البحري، وذلك ابتداء من  ي واإلجباري على ضاف إلى قائمة خبراء الكشف الفني والدورت  . 2018 فيفري 13البحري مؤرخ في   .ـ مروان بن رفيفة  ـ أحمد الشرفي،  ـ أيمن بنحسن،  ـ فرج لطيف،   :تاليةاألسماء ال 2006جويلية  22قرار وزير الفالحة والموارد المائية المؤرخ في الصادرة ب وطرق اإلنتاج المرتبطة باستعمال المياه لاالتجهيزات واألشغ
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      .2018 جانفي 31بمنوبة، ابتداء من بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية باإلدارة الجهوية للصحة كلف السيد سمير عبد الجواد، متفقد عام للصحة العمومية،   .2018  فيفري13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الوطني لنقل الدم والمالي بالمركز مية، بمهام مدير التصرف اإلداريللصحة العموكلفت السيدة لمياء بلحسن حرم البجاوي، متصرف مستشار   .2018 جانفي 31قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    
      .2017 ديسمبر 13ابتداء من والطفولة، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل سميت السيدة إيناس سليمان، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  152بمقتضى أمر حكومي عدد    

 أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير النقل،  .والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائهاالمسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات  المتعلق بالخدمات اإلدارية 2006ل أوت القرار المؤرخ في أو يتعلق بتنقيح 2018  فيفري2قرار من وزير النقل مؤرخ في    
  ،2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006لسنة  55لنقل البري المنقح بالقانون عدد  المتعلق بتنظيم ا2004

 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد 
 أفريل 3 المؤرخ في 1995 لسنة 641وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 لسنة 998للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها تي يجوز لمصالح  المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية ال1995
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409وعلى األمر عدد   ،1997 ماي 26 المؤرخ في 1997
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 410عدد  األمروعلى    المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014
بشروط والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل  المتعلق 2006وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124على األمر الرئاسي عدد و   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2016جانفي  11 المؤرخ في 2016 لسنة 97تنقيحه باألمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم 2014 ين بالملحقين  كما هو مب11 - 8 و9 -  8الملحقين عدد   :كراسات الشروط   :المشار إليه أعاله، اآلتي ذكرها  2006موضوع ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت الفصل األول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري،   :قرر ما يلي   .إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  يوسف الشاهد  كومةرئيس الح   اطلع عليه      .2018 فيفري 2تونس في   .القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةللوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  ـ المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام 2الفصل   ).جديد (11 – 8و) جديد (9- 8عدد 

              رضوان عيارة  وزير النقل
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  )جديد (9 - 8ملحق عدد                                                          النقل وزارة                الجمهورية التونسية                    
 سيكـــــاد  ـام االتصال واإلرشاد اإلدارينظـــ 

   
  طــــنادليــــل المو 
وبعض المنشآت والمتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات ...................قرار وزير النقل المؤرخ في : المرجع  قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن     يخضع إلى كراس شروط شروط االنتفاع بالخدمة .تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير من قبل األشخاص المعنويين: موضوع الخدمة  النقل البري :مجال الخدمة    وزارة النقل :المؤسسة  .العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها
د تحريره ـ إيداع التصريح الملحق بكراس الشروط بع  النقل،ـ سحب كراس الشروط من المصالح المختصة لوزارة  اآلجال األطراف المتدخلة خدمةمراحل ال     .من قبل اإلدارةـ تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه   ن باإلمضاء،في نظيرين أصليين معرفي

 في نفس يوم إيداع كراس الشروط )المصالح المختصة التابعة لها(ـ وزارة النقل     ـ المعني باألمر

 .المصالح المختصة لوزارة النقل: المصلحة  مكان إيداع الملف
  .في نفس يوم إيداع كراس الشروط  أجل الحصول على الخدمة     .مكان إيداع كراس الشروط مكان الحصول على الخدمة 
بالنقل وبضبط العالمات المكلفة البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة  في نقل خضع استغاللهاي المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي 2008 ديسمبر 10ـ قرار  وزير النقل المؤرخ في   .2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 55 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 2004 أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33ـ القانون عدد  رتيبيةأو الت/ المراجع التشريعية و  ين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنقح والمتمم المصادقة على كراسي الشروط الخاصبالتمييزية لهذه العربات و تعلق بضبط  الم2008 ديسمبر 10المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في  المتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي األشخاص 2017 فيفري 28ـ قرار وزير النقل المؤرخ في   .2013 جويلية 15لنقل المؤرخ في بقرار وزير ا  . نقل البضائع على الطرقات لحساب الغيرنشاطلدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العالمات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي خضع استغاللها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق يحد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي 
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  )جديد (11 - 8ملحق عدد                                                          النقل وزارة                الجمهورية التونسية                    
 سيكـــــاد  رشاد اإلدارينظــــام االتصال واإل 

   
  طــــنادليــــل المو 
المنشآت ووالمتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات ..................قرار من وزير النقل المؤرخ في : المرجع  قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن     وطيخضع إلى كراس شر شروط االنتفاع بالخدمة .تعاطي شخص معنوي لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا: موضوع الخدمة  النقل البري: مجال الخدمة    وزارة النقل: المؤسسة  .مية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائهاالعمو
وزارة بـ سحب كراس الشروط من المصالح المختصة  اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة    د تحريره ـ إيداع التصريح الملحق بكراس الشروط بع  النقل،  .من قبل اإلدارةـ تسليم المعني باألمر نظير من التصريح بعد ختمه   ن باإلمضاء،في نظيرين أصليين معرفي

 في نفس يوم إيداع كراس الشروط )المصالح المختصة التابعة لها(ـ وزارة النقل     ـ المعني باألمر

 .المصالح المختصة لوزارة النقل: المصلحة  مكان إيداع الملف
 .مكان إيداع كراس الشروط مكان الحصول على الخدمة 
 المؤرخ في 2006 لسنة 55 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 2004 أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33ـ القانون عدد  أو الترتيبية/ يعية والمراجع التشر    في نفس يوم إيداع كراس الشروط  أجل الحصول على الخدمة 

كراء تعلق بتعاطي نشاط  المتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط الم2017 فيفري 28ـ قرار وزير النقل المؤرخ في   .كراؤها إال بسائقعلى الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل األشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي ال يمكن  كراء عربات نقل البضائع  المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط2011 أكتوبر 18ـ قرار  وزير النقل المؤرخ في   .2006 جويلية 28 التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل األشخاص المعنويين والمصادق عليه  البضائع على الطرقات  نقلتعربا  .2011 أكتوبر 18بقرار من وزير النقل المؤرخ في 



مدير عام ، تسند للمعني باألمر خطة 2008 جوان 2المؤرخ في  2008 لسنة 2062 من األمر عدد 3عمال بأحكام الفصل   .بالكاف بوزارة شؤون الشباب والرياضةالمالية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية كلف السيد عبد الكريم الفطناسي، متفقد رئيس للمصالح   .2018فيفري  7في مؤرخ  2018لسنة  153بمقتضى أمر حكومي عدد           .إدارة مركزية باألمر خطة مدير عام ة، تسند للمعني2008 جوان 2المؤرخ في  2008سنة  ل2062 من األمر عدد 3عمال بأحكام الفصل   .بوزارة شؤون الشباب والرياضةبمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة كلفت السيدة روضة ملوحية ولدت عسال، متصرف مستشار،   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  154بمقتضى أمر حكومي عدد     .إدارة مركزية
الطفولة مؤرخ في األسرة و المرأة وةقرار من وزيربمقتضى   

دارة الفرعية للمصالح  مؤسسات الطفولة، باإلصلحة متابعةرئيس مكلف السيد نبيل الزوكاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام   .2018 فيفري 13   .لشؤون المرأة واألسرة بسليانةالجهوية الخصوصية بالمندوبية 

 فيفري 13والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان مؤرخ في قرار من وزير العالقة مع الهيئات الدستورية بمقتضى   
ني وحقوق دبوزارة العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الموالتدخل العمومي والتجهيز باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بمهام رئيس مصلحة التأجير والتصرف المالي في وسائل المصالح كلف السيد نصر الدين بالليل، أخصائي اجتماعي مستشار،   .2018       .اإلنسان
رف المشتركة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، منحة التصوالشؤون العقارية، مدير الشؤون المالية باإلدارة العامة للمصالح أسندت للسيد رضا الجبالي، متصرف مستشار ألمالك الدولة   .2018فيفري  7مؤرخ في  2018لسنة  155بمقتضى أمر حكومي عدد     "2018 فيفري 14تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "                رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة     .اإلداري والمالي


