
 
 
   
      

 
 
 
 
 

      
 ...ي رتبة عون استقبال لمجلس النواب ف4 و3باالختبارات إلدماج العملة المنتمين للصنفين  يتعلق بفتح امتحان مهني 2018 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في  .... في رتبة مستكتب لمجلس النواب7 و6 و5اف باالختبارات إلدماج العملة المنتمين لألصن يتعلق بفتح امتحان مهني 2018 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في  ........... من الدرجة الثالثة لمجلس النوابالداخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة مستشار يتعلق بفتح المناظرة 2018 أفريل 13ن رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في قرار م ............ باالختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية يتعلق بفتح المناظرة الداخلية 2018 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 

تعلق بإتمام األمر الرئاسي ي 2018ل  أفري13 مؤرخ في 2018 لسنة 40أمر رئاسي عدد    ................................................كرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقةعس المتعلق بإعالن مناطق عمليات 2015 جويلية 6 المؤرخ في 2015 لسنة 120عدد 
  ............................................. بمجلس التحاليل االقتصادية أعضاءتسمية
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ده من قبل  المتعلق بتحديد المبلغ األقصى للقرض الصغير وشروط إسنا2012جانفي  18القرار المؤرخ في وإتمام  بتنقيح  يتعلق2018 أفريل 13قرار من وزير المالية مؤرخ في      .............................................................مؤسسات التمويل الصغير
  .................................... كيلوغراما30القصوى  سعتها تفوق التي األوتوماتيكي غير االشتغال الوزن ذات أدوات على الدوري والتحقق األوليق التحقب والتجارب للقيام للتحاليل المركزي المخبر تكليف على  يتعلق بالمصادقة2018 أفريل 6ؤرخ في م التجارة وزير منقرار 

 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2018 أفريل 13 مؤرخ في 2018 لسنة 343أمر حكومي عـــدد  ............................)خنيس(بتراب الجمهورية التونسية خصوصية ببعض البلديات  المتعلق بتسمية نيابات 2017يل  أفر12 المؤرخ في 2017 لسنة 434الحكومي عدد  يتعلق بتنقيح األمر 2018 أفريل 13 مؤرخ في 2018 لسنة 342أمر حكومي عـــدد 
 .........................................)المنستير(لتونسية البلديات بتراب الجمهورية ا المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض 2011 جوان 2 المؤرخ في 2011 لسنة 660

  ............ ................................ ................................ لرخص البناء المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية 2007 أفريل 17وإتمام القرار المؤرخ في  يتعلق بتنقيح 2018 أفريل 17قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  
    .................................................................تسمية صيادلة رؤساء  ............................................................ن رؤساءتسمية أطباء أسنا  .............................................................تسمية رئيس دائرة صحية  ..........................................................تسمية رئيس قسم استشفائي ...........................................................تسمية مدير مستشفى محلي  .................................................................تسمية رؤساء مصالح  ...........................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة  ................................................................. كواهي مديرينتسمية  .............................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير  .......................................................................تسمية مديرين  ................................................... الدرجة االستثنائية لخطة مديرإسناد 

تعلق بتفويض حق ت 2018 أفريل 17 في ة من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخاتقرار     .................................................................تسمية رؤساء مصالح  ...........................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة  .................................................................تسمية كواهي مديرين  ....................................................................... مديرينتسمية  ............................................................اإلمضاء في المادة التأديبية
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 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في    

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  عب،إن رئيس مجلس النواب الش  .رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية يتعلق بفتح المناظرة الداخلية باالختبارات للترقية إلى 2018
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

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 فيفري 21وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107مر الرئاسي عدد وعلى األ  ،2009جانفي  21 المؤرخ في 2009 لسنة 114تممته وخاصة األمر عدد المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999
 ماي 10الفصل األول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم   :قرر ما يلي   . العموميةللترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية باالختبارات 2018
) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية للترقية إلى رتبة باالختبارات واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 13تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل   .2018 أفريل 25تم قائمة الترشحات يوم  ـ تخ3الفصل   .واحدة

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب

 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس مجلس نواب الشعب،  .رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النوابلمناظرة الداخلية باالختبارات للترقية إلى  يتعلق بفتح ا2018
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 مارس 22 المؤرخ في 1999 لسنة 622وعلى األمر عدد   ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 فيفري 21المؤرخ في قرار رئيس مجلس نواب الشعب وعلى    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107ألمر الرئاسي عدد وعلى ا  لمجلس النواب، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1999
 ماي 10الفصل األول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم   :قرر ما يلي   .للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النوابتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية باالختبارات  الم2018
للترقية إلى رتبة  باالختبارات واأليام الموالية مناظرة داخلية 2018 ) 10( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر 2الفصل   .مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أفريل 25 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل   .خطط

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
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 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 
إلدماج العملة  يتعلق بفتح امتحان مهني باالختبارات 2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس مجلس نواب الشعب،  .النواب في رتبة مستكتب لمجلس 7 و6 و5المنتمين لألصناف 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  ،ية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات العموم المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد   الموظفين، المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985
 مارس 22 المؤرخ في 1999 لسنة 622وعلى األمر عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998
 ماي 10الفصل األول ـ يفتح بمجلس نواب الشعب يوم   : يلي قرر ما  . في رتبة مستكتب لمجلس النواب7 و6 و5المنتمين لألصناف المتعلق بضبط كيفية تنظيم االمتحان المهني إلدماج العملة  2010 مارس 2وعلى قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107األمر الرئاسي عدد وعلى   لمجلس النواب، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1999
) 3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث 2الفصل   . في رتبة مستكتب لمجلس النواب7 و 6 و 5المنتمين لألصناف  واأليام الموالية امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أفريل 25يوم  ـ تختم قائمة الترشحات 3الفصل   .خطط

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب

 أفريل 13قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 
ارات إلدماج العملة  يتعلق بفتح امتحان مهني باالختب2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس مجلس نواب الشعب،  .النواب في رتبة عون استقبال لمجلس 4 و3المنتمين للصنفين 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  ، العمومية ذات الصبغة اإلداريةوالجماعات المحلية والمؤسسات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998سنة  ل2509وعلى األمر عدد   الموظفين، المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985
 مارس 22 المؤرخ في 1999 لسنة 622وعلى األمر عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998
 ماي 10الفصل األول ـ يفتح بمجلس نواب الشعب يوم   :قرر ما يلي   .اب في رتبة عون استقبال لمجلس النو4 و3المنتمين للصنفين المتعلق بضبط نظام وبرنامج االمتحان المهني إلدماج العملة  2000 أوت 12وعلى قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،لمجلس النواب المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1999
) 8( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان 2الفصل   . في رتبة عون استقبال لمجلس النواب4 و 3المنتمين للصنفين  واأليام الموالية امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة 2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 أفريل 25ة الترشحات يوم  ـ تختم قائم3الفصل   .خطط

 محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
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 المؤرخ في 2015 لسنة 120ق بإتمام األمر الرئاسي عدد تعلي 2018 أفريل 13 مؤرخ في 2018 لسنة 40أمر رئاسي عدد    
 جانفي 24 المؤرخ في 1969 لسنة 4وعلى القانون عدد    المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال،2015أوت  7 المؤرخ في 2015 لسنة 26 عدد  األساسيوعلى القانون  متعلق بحماية المعطيات الشخصية، ال2004جويلية  27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .ومناطق عمليات عسكرية مغلقة المتعلق بإعالن مناطق عمليات عسكرية 2015 جويلية 6

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671دد وعلى األمر ع  والتجمهر، المتعلق باالجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات 1969
  .وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب  ،2018  مارس6وعلى مداوالت مجلس األمن القومي بتاريخ   وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    القومي،األمن المتعلق بمجلس 2017جانفي  19 المؤرخ في 2017 لسنة 70 عدد الحكوميوعلى األمر    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27  المؤرخ في2016 لسنة 107على األمر الرئاسي عدد و  عمليات عسكرية مغلقة، المتعلق بإعالن مناطق عمليات عسكرية ومناطق 2015جويلية  6 المؤرخ في 2015 لسنة 120وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

هم جرائم إرهابية ابالبيومترية لألشخاص المشتبه في ارتك من هذا الفصل، معالجة البيانات األولىالمشار إليهم بالفقرة  ط العسكريينامكن للضبيمجال حماية المعطيات الشخصية، مع اعتبار التشريع الجاري به العمل في :  فقرة ثانية6الفصل   :أعاله فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة األولى فيما يلي نصها المشار إليه 2015 جويلية 6 المؤرخ في 2015 لسنة 120عدد  من األمر الرئاسي 6ضاف إلى أحكام الفصل الفصل األول ـ ت  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه     .2018 أفريل 13تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 3الفصل   .المشار إليه أعاله لتصبح الفقرة الثالثة من نفس الفصل 2015 جويلية 6 المؤرخ في 2015 لسنة 120د الرئاسي عد من األمر 6 ـ يعاد ترتيب الفقرة الثانية من الفصل 2الفصل  .الالزمةاإلجراءات الجزائية وذلك قصد إخضاعها لالختبارات الفنية األشياء التي تضبط لدى المشبوه فيهم طبقا ألحكام مجلة يمكنهم حجز األجهزة والحوامل االلكترونية والرقمية وجميع كما  المخصصة للغرض، بواسطة الوسائل والتجهيزات التقنية من هذا األمر الرئاسي وذلك 2المذكورة بالفصلين األول و لها ةالمتاخم بمناطق العمليات العسكرية وبالمناطق نالموجودي
 

 ايد السبسيمحمد الباجي ق  الجمهوريةرئيس 
 
 

 
 فيفري 22التحاليل االقتصادية لمدة ثالث سنوات ابتداء من سمي السيدات والسادة اآلتي ذكرهم أعضاء باالختيار بمجلس   .2018  أفريل6مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى  

  ـ عزيز مبارك،  ـ معز لعبيدي،  ـ محمد هدار،   ويني،إلياس الجـ   ـ رضا بن مصباح،  ـ حازم بن قاسم،  العربي،بـ الهادي   :2018
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      .ـ ليلى البغدادي  ـ نور الدين زكري،  ـ سامي زاوي،  ـ دريد زغواني،  ـ حسام طبوري،  ـ ظافر سعيدان،  ـ بدر الدين والي،  ـ سنية نقاش،
 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير المالية،   .قبل مؤسسات التمويل الصغيربتحديد المبلغ األقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من  المتعلق 2012 جانفي 18ر المؤرخ في القراوإتمام بتنقيح  يتعلق 2018 أفريل 13قرار من وزير المالية مؤرخ في    

م  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما ت2011  جويلية 24 المؤرخ في 2014 لسنة 46تنقيحه بالقانون عدد 
 سبتمبر 28 المؤرخ في 2012 لسنة 2128وعلى األمر عدد    منه،7 وخاصة الفصل 2014
  .وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير  مؤسسات التمويل الصغير، المبلغ األقصى للقرض الصغير وشروط إسناده من قبل يدبتحد المتعلق 2012 جانفي 18وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسم2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    والمتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير،2012

لمبلغ بخمس سنوات بالنسبة للجمعيات على أن ال يتجاوز هذا امع مدة قصوى للتسديد )  د10 000( عشرة آالف دينار -  :القصوى للتمويل الصغير كما يلي يحدد المبلغ األقصى ومدة التسديد ) : جديد(الفصل األول   :وتعوض باألحكام التالية صغير وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير للقرض ال المتعلق بتحديد المبلغ األقصى 2012 جانفي 18المؤرخ في الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل األول من قرار وزير المالية   :قرر ما يلي  بالنسبة للتمويالت المسندة )  د6 000(المبلغ ستة آالف دينار بسبع سنوات بالنسبة للشركات خفية اإلسم على أن ال يتجاوز هذا مع مدة قصوى للتسديد )  د40 000( أربعون ألف دينار -  مستلزمات تحسين ظروف العيش،بالنسبة للتمويالت المسندة لتمويل )  د2 000(ألفي دينار    .اسها منح الموافقةالتي تم على أسالمذكورة من مؤسسة التمويل الصغير في صورة إخاللها بالشروط ويمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تسحب الموافقة   .بمقتضى مذكرة تصدرها سلطة رقابة التمويل الصغيرواستنادا إلى مخطط أعمال معد للغرض ووفق شروط يتم ضبطها لترخيص لتعاطي نشاط التمويل الصغير تاريخ حصولها على اشركات خفية االسم، على أن ال تقل مدة نشاطها عن السنتين منذ وتسند الموافقة إلى مؤسسات التمويل الصغير في شكل   .خفية االسم الحصول على موافقة سلطة رقابة التمويل الصغيرالقرار، يتعين على مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات كام الفصل األول من هذا لتطبيق أح: الفصل األول مكرر   :مكرر فيما يلي نصه وشروط إسناده من قبل مؤسسات التمويل الصغير فصل أول  المتعلق بتحديد المبلغ األقصى للقرض الصغير 2012جانفي  18 ـ يضاف إلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2الفصل   .صغير أخرىمويالت األخرى المتحصل عليها من مؤسسات تمويل  والت-  العيش، التمويالت المسندة لتمويل مستلزمات تحسين ظروف -  :ذلك قائم التمويالت المسندة من قبل مؤسسة التمويل الصغير بما في باعتبار مجموع )  د40 000(أو أربعون ألف دينار )  د10 000(  يحتسب المبلغ الجملي المقدر بعشرة آالف دينار  .مويل مستلزمات تحسين ظروف العيشلت
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 يوسف الشاهد  ومةرئيس الحك   اطلع عليه      .2018 أفريل 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .البنك التونسي للتضامنضبط شروط دنيا في إطار اتفاقية التمويل المبرمة بينها وبين وبالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي يتم 

 رضا شلغوممحمد   وزير المالية

    
والتجارب  للتحاليل المركزي المخبر تكليف علىبالمصادقة  يتعلق 2018 أفريل 6ؤرخ في م التجارة وزير منقرار     سبتمبر  10 في المؤرخ 2001 لسنة 2145 عدد األمر وعلى القيس، أدوات على وضعها وشروط الرقابة عالمات القانونية وخصائصة الرقابات المترولوجي طرق بضبط المتعلق 2001ماي  8 في المؤرخ 2001 سنةل 1036 عدد األمر وعلى  منه، 9 الفصل وخاصة2008  فيفري 11 في المؤرخ 2008 نةلس 12عدد وإتمامه بالقانون تنقيحه تم كما بالمترولوجيا، المتعلق 1999ماي  10 في المؤرخ 1999 لسنة 40 عدد القانون وعلى ،رالدستو على االطالع بعد التجارة، وزير إن  .كيلوغراما 30القصوى  سعتها قتفو التي األوتوماتيكي غير االشتغال الوزن ذات أدوات على الدوري والتحقق لياألوق بالتحق للقيام

فيفري  16 يف المؤرخ 2009 لسنة 440 عدد األمر وعلى للمترولوجيا، الوطنية تسيير الوكالة وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط المتعلق 2008أوت  4 في المؤرخ 2008 لسنة 2751 عدد األمر وعلى منه، 5 الفصل وخاصة القيس أدوات من محددة أصناف جزئية، على أو كلية بصفة القانونية، مترولوجيةال الرقابة بعملية المكلفة بالقيام الهيئات على المصادقة شروط بضبط  المتعلق2001
  القيس، أدوات على المترولوجية الرقابة على عملية األتاوى استخالص وطرق مقدار بضبط المتعلق 2009

المنصوص  القانونية المترولوجية الرقابة عالمات وضع كيفية -  عنية،الم لتنفيذ األنشطة والتجارب للتحاليل المركزي المخبر طرف من والطرق المستعملة الوسائل في تتوفر أن يجب التي المتطلبات -  األنشطة، هذه إلنجاز للتحاليل والتجارب المركزي المخبر بها تعهد التي االلتزامات - القرار، هذا من 2 بالفصل تحديدها تم والتي للتحاليل والتجارب المركزي المخبر بها سيكلف التي األنشطة - : خاصة القرار هذا يضبط ـ  األول الفصل  :يلي ما قرر  .كيلوغراما 30سعتها القصوى تفوق التي األوتوماتيكي غير االشتغال ذات الوزن على أدوات الدوري والتحقق األولي التحقق بعمليات للقيام والتجارب للتحاليل المركزي المخبر طرف من المستعملة والطرق على الوسائل التدقيق بعملية المتعلق 2018 مارس 7 في المؤرخ IPFNA. 07 عدد للمترولوجيا الوطنية الوكالة تقرير وعلى  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27  المؤرخ في2016 لسنة 107على األمر الرئاسي عدد و حاليل للت المركزي المخبر تكليف على  يصادق ـ2الفصل   .القرار هذا من2  بالفصل عليها المنصوص باألنشطة للقيام والتجارب المركزي للتحاليل المخبر تكليف على المصادقة صلوحية  مدة- القرار، هذا من 6 بالفصل عليها غير  االشتغال ذات الوزن أدوات على الدوري التحقق -  كيلوغراما، 30 القصوى سعتها تفوق التي األوتوماتيكي غير االشتغال ذات الوزن أدوات على األولي  التحقق- :التالية باألنشطة للقيام والتجارب األوتوماتيكي  غير االشتغال ذات الوزن أدوات على التحقق - كيلوغراما، 30 القصوى سعتها تفوق التي األوتوماتيكي المترولوجيا  مجال في المفعول ساريةال لألحكام طبقا وذلك .تصليحها بعد كيلوغراما 30 القصوى سعتها تفوق التي   .القرار بهذا ضبطها تم التي الشروط ووفق القانونية
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والتجارب  للتحاليل المركزي المخبر على يجب  ـ 3الفصل  في  ةالمستعمل لألدوات السنوي التعيير عمليات على  السهر- الوسائل، هذه على والتحقق والتعيير والصيانة والتجارب بالرقابة للتحاليل المركزي المخبر قيام تثبت التي في الوثائق قائمة ومسك القرار هذا من 2 بالفصل المذكورة لتنفيذ األنشطة القيس معايير وخاصة المادية الوسائل ر توفي- :بالخصوص يثبت  ما وكل وهويتهم المؤهلين األعوان في قائمة  مسك- القرار، هذا من 2 بالفصل المذكورة األنشطة  أقصاه أجل في الوطنية للمترولوجيا الوكالة وإعالم الفنية كفاءتهم
في  ينوبهم ومن هذا القرار من 2 بالفصل المذكورة األنشطة على المسؤولين بأسماء كتابيا للمترولوجيا الوطنية الوكالة  إعالم- القائمة، على يطرأ تغيير بكل  يوما15 هذا  من 2 بالفصل المذكورة األنشطة في التصرف تنظيم -  غيابهم، حالة عمليات  بإنجاز لقةالمتع الفنية لإلجراءات محين دليل مسك -  التدقيق، لعملية إخضاعه تم الذي للتحاليل والتجارب المركزي بالمخبر الجودة نظام لدليل وفقا القرار عليها  المنصوص والمترولوجية الفنية المتطلبات احترام -  العمليات، هذه إنجاز تهم والمواصفات التي الفنية التراتيب وتوثيق األوتوماتيكي غير ذات االشتغال الوزن أدوات على الدوري التحقق أو األولي التحقق على  تطرأ التي التغييرات بكل للمترولوجيا الوطنية الوكالة العمل وإعالم بها اريالج بالمترولوجيا المتعلقة والتراتيب بالتشريع ذلك  في بما لديها، إيداعها تم التي بالوثائق المبينة المعلومات العمل  بها الجاري المترولوجيا قوانين أحكام مخالفات معاينة أيام من 5 ظرف في كتابيا للمترولوجيا الوطنية ةالوكال  إبالغ- القرار، هذا من 2المذكورة بالفصل األنشطة إلجراء والتجارب للتحاليل المركزي لدى المخبر بطلب تقدموا الذين المعنوية أو الطبيعية الذوات إلى هوية تشير إحصائيات أو معلومات أي نشر أو إفشاء  عدم- :بما يلي والتجارب للتحاليل المركزي المخبر يلتزم  ـ 4 صلالف  .هذه التغييرات حصول تاريخ من يوما 15 أجل في وذلك والتجارب للتحاليل المركزي للمخبر األساسي بالقانون الخاصة المعطيات المخالفة  موضوع الوزن أدوات على التحقق إجراء عن واالمتناع   األوتوماتيكي، غير االشتغال ذات الوزن أدوات تصليح وتركيب نشاط لممارسة المؤهلين الهيئات أو األشخاص من قبل تصليحها إثبات بعد إال دوري تحقق عملية في سابقا تم رفضها التي الوزن أدوات على بالتحقق القيام عن االمتناع -  ذلك، بخالف للمترولوجيا الوطنية الوكالة تأذن لم ما ووسمها

الوكالة  لدى الرقابة بعمليات المتعلقة الشهرية التقارير إيداع -  ،اإلنجاز شهر بداية من األقل على أيام 5 قبل بها للمترولوجيا يةالوطن الوكالة وإعالم الدوري األولي والتحقق التحقق لعمليات تقديرية شهرية برامج  إنجاز- الموالي  الشهر من يوما 15  أقصاه أجل في للمترولوجيا الوطنية التحقق  إثر صلوحيتها تثبت التي األدوات تعّلم ـ 5الفصل   .القرار هذا موضوع النشاط عن التوقف حالة حتى في وذلك الدوري التحقق أو األولي ات التحققبعملي القيام سنوات بعد 5 لمدة التقارير بهذه واالحتفاظ العمليات هذه إلنجاز هذا  من 6 بالفصل عليها األولي المنصوص التحقق بعالمة األولي تاريخ  على مع التنصيص دوري ققتح شهادة األداة لماسك وجوبا وتسلم .هذا القرار من 6 المنصوص عليها بالفصل الدوري التحقق الدوري بعالمة التحقق إثر صلوحيتها تثبت التي األدوات وتعّلم .هذه األدوات لصنف بها المسموح األخطاء القصوى ومقادير والفنية لألدوات المترولوجية والصفات التحقق تاريخ على تنصيصلي مع الأو تحقق شهادة باألمر للمعني وجوبا وتسلم .القرار األخطاء  ومقادير والفنية لألدوات المترولوجية والصفات التحقق الرفض  بعالمة صلوحيتها عدم ثبت التي األدوات تعّلم كما .األدوات بصنف هذه الخاصة بها المسموح القصوى األداة  لماسك وتسلم .القرار هذا  من6بالفصل  عليها المنصوص وبيان األدوات  وعنوانه ونشاطه هويته ضمنتت تصليح بطاقة تصليح  عملية إلجراء فيها المرخص القصوى والمهلة المرفوضة عالمته  بوسم والتجارب للتحاليل المركزي المخبر ويقوم  .األدوات هذه لقرارات  وفقا األدوات الموضوعة على األختام على المميزة للمخبر  المختصر واالسم صلوحية الوسم بيان على تحتوي لصيقة زرقاء : الدوري التحقق وعالمة األولي التحقق عالمة - :يلي كما التحقق عالمات كونت  ـ 6الفصل  .األدوات هذه نماذج على المصادقة غير   أداة"عبارة  على تحتوي حمراء لصيقة: الرفض عالمة - ،"LCAE"والتجارب  للتحاليل المركزي والتجارب  للتحاليل مركزيالمختصر للمخبر ال  واالسم "مطابقة
."LCAE" تؤدي  بحيث خاصة بطريقة الالصقات هذه تصمم أن ويجب   .الموالية السنة من جانفي شهر موفى أقصاه أجل بذلك كتابيا في للمترولوجيا الوطنية الوكالة وإعالم المتبقية السنة المنقضية خالل تخصيصها الالصقات التي تم إتالف سنة نهاية كل في والتجارب للتحاليل المركزي المخبر على يتعين كما .وأرقامها المقدرة الالصقات بعدد كل سنة من األنشطة انطالق قبل الوطنية للمترولوجيا الوكالة والتجارب إعالم للتحاليل المركزي المخبر على يجب ـ 7الفصل   .إتالفها إلى إزالتها
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ة تقدر بتسع المضافة األتاوى أداء على القيمة بلغم على توظف كما .أعاله إليه  المشار2009فيفري  16 في  المؤرخ2009لسنة  440 دعد األمر ألحكام القانونية وفقا المترولوجية الرقابة عمليات مبلغ األتاوى المستوجبة على بخالص كيلوغراما 30 القصوى سعتها تفوق التي غير األوتوماتيكي ذات االشتغال الوزن أدوات على الدوريق قحالت أو التحقق األولي بطلب  يقوم القائمـ 8الفصل   ديسمبر 31 يجري مفعول هذا القرار إلى غاية ـ 10الفصل   .الوكالة الوطنية للمترولوجياالتحقق المترولوجي بفاتورة خالص األتاوى الصادرة عن مصالح  القائم بطلب استظهارلالزمة بعد إجراء الرقابة المترولوجية ا يتعين على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب ـ 9الفصل    .بواسطة صك بنكي أو بريديويتم االستخالص بمقر الوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك  .بها العمل الجاري وفقا للتراتيب )%19(عشر بالمائة 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 6تونس في   .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 11الفصل  . ما لم يصدر خالف ذلك2019

 عمر الباهي  التجارةوزير 

    
 أفريل 13 مؤرخ في 2018 لسنة 342عـــدد أمر حكومي   

   ،2008 أوت 4 المؤرخ  في 2008لسنة  57لتي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد النصوص ا وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عدد وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون   طالع على الدستور، بعد اال  ، الشؤون المحلية والبيئة مـــن وزيـر باقتراح  إن رئيس الحكومة،  ).خنيس(خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ابات  المتعلق بتسمية ني2017 أفريل 12المؤرخ في  2017 لسنة 434بتنقيح األمر الحكومي عدد  يتعلق 2018

مكلف بتنفيذ هذا والبيئة  الشؤون المحلية وزيـر ـ 2الفصــل   عضو،: ـ كمال عقير   عضو،: ـ المنتصر بالله المبروك   عضو،: ـ الهادي كريم   عضو،: ـ أنيس الدبابي   ،عضو: ـ يوسف الدبابي   عضو،: ـ عامر الدبابي   عضو،: ـ نور الدين عقير   عضو،: ـ كريم الصكلي   رئيس،: ـ معتمد المنستير   : بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء االنتخابات البلدية  خنيستعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية  ـالفصل األول   :  نصــهالحكومي اآلتيألمــر يصـدر ا  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ، خنيسبخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية  2018 فيفري 28 المؤرخ في المنستير واليوعلى تقرير   بتراب الجمهورية التونسية،  المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات 2017أفريل  12 المؤرخ في 2017 لسنة 434كومي عدد وعلى األمر الح   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   بلدية خنيس، المتعلق بإحداث 1966 أفريل 25وعلى األمر المؤرخ في    .2018 أفريل 13تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــةالحكومي األمر 
 أفريل 13 مؤرخ في 2018 لسنة 343عـــدد أمر حكومي    لشاهديوسف ا  رئيس الحكومة 

 المؤرخ في 2011 لسنة 660بتنقيح األمر عدد  يتعلق 2018
   ،2008 أوت 4 المؤرخ  في 2008لسنة  57النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عدد وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون   طالع على الدستور، بعد اال  ، يئةالشؤون المحلية والب مـــن وزيـر باقتراح  إن رئيس الحكومة،  ).المنستير(البلديات بتراب الجمهورية التونسية  المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض 2011 جوان 2
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 جوان 2 المؤرخ في 2011 لسنة 660وعلى األمر عدد   بلدية المنستير، المتعلق بإحداث 1887 جانفي 24وعلى األمر المؤرخ في 
 واألمر الحكومي عدد 2016 جانفي 11 المؤرخ في 2016لسنة  236كما تم تنقيحه باألمر الحكومي عدد الجمهورية التونسية،  المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب 2011
ير تسالمنتعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية  ـالفصل األول   :  نصــهالحكومي اآلتييصـدر األمــر   .راءوبعد مداولة مجلس الوز  بلدية المنستير،بتغيير تركيبة النيابة الخصوصية بخصوص اقتراح  2018 فيفري 28 المؤرخ في المنستير واليوعلى تقرير    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2017 ديسمبر 29 المؤرخ في 2017 لسنة 1406 مكلف بتنفيذ هذا والبيئة  الشؤون المحليةـر  وزيـ 2الفصــل   عضو،: ـ شكري صميدة   عضو،: ف بوكربية ـ المنص  عضو،: ـ نور الدين بوميزة   عضو،: ـ مهدي معط الله   عضو،: ـ صالح الزياتي   عضو،: ـ فواز بن حليمة   عضو،: ـ نجوى بن ضياء   عضو،: ـ نجاة حسين   عضو،: ـ روضة الشاوش   عضو،: ـ كاظم المصمودي   عضو،: ام المبروك ـ سه  عضو،: ـ نبيل ميالد   عضو،: ـ سامي بالريانة   عضو،: ـ عالء الدين الصيادي   رئيس،: ـ حمادي عقير   : بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء االنتخابات البلدية    .2018 أفريل 13تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــةالحكومي األمر 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 

والتهيئة الترابية مؤرخ في قرار من وزير التجهيز واإلسكان     
 بالقانون عدد ةوعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادر  طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  .لرخص البناء المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية 2007أفريل  17يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في  2018ريل أف 17

 لسنة 29ومتممة بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد  كما هي منقحة 1994 نوفمبر 28لمؤرخ في  ا1994 لسنة 122
 أوت 10 التجهيز واإلسكان المؤرخ في وعلى قرار وزير   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25ؤرخ في  الم2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009
المؤرخ  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ةوعلى قرار وزير  يع البناء،إلى مهندس معماري بإعداد رسوم مشار المتعلق بضبط الحاالت االستثنائية التي ال تقتضي اللجوء 1995 تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء، المتعلق بضبط  2007 أفريل 17التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في  من قرار وزيرة 3الفصل األول ـ تنقح المطة الثالثة من الفصل   :قرر ما يلي   .البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة 2007 أفريل 17في  : لمعنية الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين ممثل للبلدية ا مهندس معماري ال تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ -   ) :جديدة( مطة ثالثة 3الفصل   :ما يلي بوتعوض  إلى  ومطة أخيرة 7 ـ تضاف مطة خامسة إلى الفصل 2الفصل   .عضو وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  من قرار 8الفصل    .المهندسين أو هيئة المهندسين المعماريينخبرته المهنية عن سنتين من تاريخ الترسيم بجدول عمادة  تقل عن طريق مهندس أو مهندس معماري تابع للبلدية المعنية الال الجارية  بالتثبت من مطابقة رخصة البناء المسندة لألشغ-  : مطة خامسة7الفصل   :على النحو التالي  تجديدهالملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط  المتعلق بضبط الوثائق المكونة 2007 أفريل 17المؤرخ في 
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 17تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .عضو: هندسين المعماريين الترسيم بجدول هيئة الم مهندس معماري ال تقل خبرته المهنية عن سنتين من تاريخ -  : مطة أخيرة8الفصل 

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  
 

  .2017ديسمبر  26ستشفى الجهوي بجبنيانة، ابتداء من العمومية، بمهام مدير المكّلف السيد شمس الدين شقرون، متصرف رئيس للصحة   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بمهام مدير الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية للصحة بمدنينكّلف الدكتور الطيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية،   .2018  أفريل17 الصحة مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى     .ببنزرت" الحبيب بوقطفة"صحبي الظاهري، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي أسندت الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الجهوي بالقصرينيدي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى عادل السعأسندت الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بنابلالشاذلي الزغالمي، متصرف رئيس، مدير المستشفى الجهوي أسندت الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد   .2018 مارس 13زير الصحة مؤرخ في قرار من وبمقتضى    

مؤسسة استشفائية (بمهام مدير مجمع الصحة األساسية بجبنيانة متصرف رئيس للصحة العمومية، كّلف السيد رضوان نعمان،   .2018  أفريل17قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لخطة مدير إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 2003أكتوبر  6 المؤرخ في 2003 لسنة 2070عمال بأحكام األمر عدد   .لخطة مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 1981سبتمبر  1 المؤرخ في 1981 لسنة 1130عمال بأحكام األمر عدد   ).بوزارة الصحة" أ"من صنف 
محمود "أو التوثيق، بمهام مدير الشؤون اإلدارية والمالية بمركز   كّلف السيد محمد علي مطيمط، حافظ رئيس للمكتبات   .2018رس  ما15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لخطة مدير إدارة مركزية، تتمتع المعنية باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 2003أكتوبر  6 المؤرخ في 2003 لسنة 2070عمال بأحكام األمر عدد   .بمهام مدير المستشفى الجهوي بمساكن السيدة مليكة قاسم، متصرف رئيس للصحة العمومية، كّلفت  .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحةبمهام مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي السيدة أنيسة العياري، مستشار المصالح العمومية، فت كّل  .2018 مارس 28ن وزير الصحة مؤرخ في قرار مبمقتضى   ، كّلف السيد مراد العاشوري، متصرف رئيس للصحة العمومية  .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     . االستعجالي بتونسيلإلسعاف الطب" يعقوب " سهلول"بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى    .2017 نوفمبر 1بالمنستير، ابتداء من العمومية، بمهام مدير معهد التكوين المستمر ألعوان الصحة كّلف السيد صالح العامري، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 23قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بسوسة
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 .بسوسة" سهلول"بمهام كاهية مدير األعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى كّلفت السيدة ابتسام كشيش، متصرف رئيس للصحة العمومية،   .2018 مارس 28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الرضيع بتونس كاهية مدير الموارد البشرية بمركز التوليد وطب العمومية،للسيدة روضة الشرعابي حرم سويسي، متصرف رئيس للصحة أسندت الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بجربة" الصادق مقدم"بالمستشفى الجهوي للسيد أنور القرس، متصرف مستشار، كاهية مدير شؤون المرضى ة أسندت الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزي  .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بإدارة الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية للصحة بسوسةللسيد بلقاسم قدري، مهندس عام، كاهية مدير الصحة البيئية الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية أسندت   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بإدارة الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية للصحة بقفصةللسيد عمر عبدلي، مهندس رئيس، كاهية مدير الصحة البيئية أسندت الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
  .للتغذية والتكنولوجيا الغذائية" زهير القالل"الوطني العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح العامة والصيانة بالمعهد  رئيس أول للصحة ام السيد بلقاسم الماطوسي، فني سكّلف  .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمخبر الوطني لمراقبة األدويةمدير التموين والعتاد بإدارة الشؤون اإلدارية والمالية والتجهيز كّلفت السيدة مريم العمري، متصرف مستشار، بمهام كاهية   .2018  فيفري14صحة مؤرخ في قرار من وزير البمقتضى  
، متصرف مستشار للصحة  رحومةإسماعيل  كّلف السيد  .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى   ن العامة بالمستشفى الجهوي العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤو   .بقابس" محمد بن ساسي"

سبة للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية والمحاكّلفت السيدة سهير داود حرم شبشوب، متصرف مستشار   .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بأريانةالصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية للصحة ع كمون، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير كّلف السيد بدي  .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2017 أفريل 12بجندوبة، ابتداء من العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي  الضوافلي، متصرف مستشار للصحة إبراهيمكّلف السيد   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .يةلخطة كاهية مدير إدارة مركز، يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 2003أكتوبر  6 المؤرخ في 2003 لسنة 2070عمال بأحكام األمر عدد   .العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بالمتلويكّلف السيد عبد الله برهومي، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 15لصحة مؤرخ في قرار من وزير ابمقتضى     .بسوسة" سهلول"شؤون المرضى بمستشفى  فيالعمومية، بمهام كاهية مدير القبول والفوترة بإدارة التصرف كّلف السيد سامي مصباحي، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  لألمراض الرئوية والسلية " عبد الرحمان مامي"بمستشفى    .الصحةاألهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب كّلف السيد رياض الجميلي، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 28قرار من وزير الصحة مؤرخ في قتضى بم    .للمصالح المشتركة بوزارة الصحةكاهية مدير الشراءات والصيانة بإدارة التجهيز باإلدارة العامة كّلف السيد محمد سليم بن تركية، مهندس رئيس، بمهام   .2018 مارس 28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بأريانة



  31عـــدد   2018 أفريل 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1214صفحــة 

مؤسسة (بزغوان العمومية، بمهام مدير مجمع الصحة األساسية كّلف السيد نجيب غرس الله، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بسوسة" سهلول"للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مراقبة التصرف بمستشفى كّلفت السيدة إيناس الشلي حرم عمري، متصرف مستشار   .2018 مارس 28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  " الحبيب ثامر"العمومية، بمهام كاهية مدير التزويد بمستشفى ي عوني، متصرف مستشار للصحة كّلف السيد محمد عل  .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لخطة كاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 1981سبتمبر  1مؤرخ في ال 1981 لسنة 1130عمال بأحكام األمر عدد   ).بوزارة الصحة" أ"استشفائية من صنف  مؤسسة استشفائية من صنف (مدير المستشفى المحلي بقرمبالية  عبد الحكيم بن عثمان، متصرف مستشار للصحة العمومية، للسيدأسندت الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .البيولوجية الطبية واالستشفائيةبإدارة االستغالل والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة ر باإلدارة الفرعية الستغالل وصيانة المعدات الطبية والتقنية المخبللسيد ناجي الجاليلي، مهندس رئيس، رئيس مصلحة صيانة أدوات أسندت الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية   .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بتونس   ).بوزارة الصحة" أ"مؤسسة استشفائية من صنف (بالمنستير والتجهيز واآلالت والصيانة بمصحة طب وجراحة األسنان  رئيس، رئيس مصلحة البناءات للسيد ناجي بالحاج عمر، مهندسأسندت الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     ).بوزارة الصحة" ب"

ية بجربة ساسرئيس المصلحة اإلدارية والمالية بمجمع الصحة األصحة العمومية، بمهام الكّلفت السيدة جميلة جبو، متصرف   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .للصحة بزغوانالفرعية للصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية ة الوسط وحماية المحيط باإلدارة بمهام رئيس مصلحة حفظ صح رئيس للصحة العمومية، فت السيدة لمياء خذيرة، فني سامكّل  .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  ة باإلدارة باإلدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائيالعمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط كّلف السيد مصطفى التليلي، فني سام رئيس أول للصحة   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     ).بوزارة الصحة" أ" صنف مؤسسة استشفائية من( " محمد بن ساسي"للخدمات العالجية بالمستشفى الجهوي بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العالجية باإلدارة الفرعية كّلف السيد عماد ميالد، متصرف مستشار للصحة العمومية،   .2018  مارس13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .وسةللصحة بسالفرعية للصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية باإلدارة الجهوية بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط باإلدارة  رئيس للصحة العمومية، كّلف السيد حسن فيالة، فني سام  .2018  مارس13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الجهوية للصحة بصفاقس   .بتونس" الحبيب ثامر"بمستشفى العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات باإلدارة الفرعية للتزويد زارعي، متصرف الصحة كّلفت السيدة راقية قصوري حرم   .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بقابس" محمد بن ساسي"لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي رئيس مصلحة االستقبال والقبول ونقل المرضى باإلدارة الفرعية كّلف السيد نبيل دبية، متصرف في الوثائق واألرشيف، بمهام   .2018  مارس13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بقابس
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ية والقانونية العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية والمالكّلفت السيدة مريم قاسمي، متصرف مستشار للصحة   .2018  فيفري14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .النهوض بالخدمات الصحية باإلدارة الجهوية للصحة بجندوبةالصحية الخاصة باإلدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة  العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدماتكّلفت السيدة مبروكة العوادي، فني سام رئيس للصحة   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  ي، ابتداء باإلدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بقبلالعمومية، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية كّلف السيد بشير بن الحاج العريبي، متصرف مستشار للصحة   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمستشفى الجهوي بالمتلوي   .التعاون الفني بوزارة الصحةالعمومية، بمهام رئيس مصلحة التعاون المتعدد األطراف بوحدة كلف السيد صالح الدين شيخاوي، متصرف مستشار للصحة   .2018 مارس 28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .ني لألمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحةالوطوالتكوين بإدارة اليقظة البيئية واالتصال والتكوين بالمرصد بمهام رئيس مصلحة التكوين والتوثيق باإلدارة الفرعية لالتصال كّلف السيد منير بوجناح، متصرف مستشار للصحة العمومية،   .2018  مارس28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .حية باإلدارة الجهوية للصحة بقفصةالنهوض بالخدمات الصالفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية باإلدارة كّلفت السيدة يمينة خديم الله، فني سام رئيس للصحة   .2018  مارس15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لمشتركة بوزارة الصحةالعامة للمصالح االفرعية للسلك الموازي للطبي بإدارة الموارد البشرية باإلدارة الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة سلك الصيادلة باإلدارة كّلفت السيدة أم الزين يحياوي حرم األنصاري، متصرف   .2018  مارس28قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2018 فيفري 1من 

الحبيب "بمهام رئيس مصلحة الخدمات العالجية بمستشفى كلف السيد محمد مبارك، ممرض رئيس أول للصحة العمومية،   .2018  مارس13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بتونسبإدارة المصالح العامة والصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع مصلحة صيانة البناءات والشبكات الفنية باإلدارة الفرعية للصيانة كلفت السيدة مريم الدهماني، مهندس أول، بمهام رئيس   .2018 مارس 15رار من وزير الصحة مؤرخ في قبمقتضى     .بصفاقس" الحبيب بورقيبة"والصيانة بمستشفى الصيانة البيوطبية باإلدارة الفرعية للصيانة بإدارة المصالح العامة كلف السيد مفيد بنمسعود، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .دمات العالجية بالمستشفى الجهوي بجرجيسرئيس مصلحة الخكلف السيد رمزي لبيض، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالمستشفى الجهوي بجندوبةرئيس مصلحة الفوترة باإلدارة الفرعية لشؤون المرضى لصحة العمومية، بمهام احنان عيادي، متصرف  ة السيدتكلف  .2018 مارس 28في قرار من وزير الصحة مؤرخ بمقتضى  ستشفائية من امؤسسة (لي بالمظيلة بمهام مدير المستشفى المحكلف السيد منور حسين، متصرف مستشار للصحة العمومية،   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بالخدمات الصحية باإلدارة الجهوية للصحة بتطاوينللنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض ريطة الصحية باإلدارة الفرعية بمهام رئيس مصلحة التقييم والخكلف السيد ناصر الحداد، فني سام رئيس للصحة العمومية،   .2018 مارس 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بصفاقس" بورقيبة   .بالمستشفى الجهوي ببن عروسالعمومية، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري ألمراض القلب كلفت الدكتورة جميلة حبلي، طبيب اختصاصي أول للصحة   .2018  أفريل17قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     ).بوزارة الصحة" ب"صنف 
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  .ـ إشراف الغربي  ـ شيماء التلمودي،  يدا كميل،ـ ل  ـ سنا التركي شقرون،  ـ ريم الشلي بوزيد،  ـ زهرة ميمون،  ـ أسماء بن ابراهم،  ـ الزهرة الجمالي،  ـ بثينة التركي،  ـ إيناس الزعيشي،  :رؤساء للصحة العموميةسمي الصيادلة األولون للصحة العمومية اآلتي ذكرهم صيادلة   .2018  أفريل17قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .ي صالحةـ عزيز  ـ مفيدة تريمش حرم عقير،  ـ براءة الذوادي،  ـ زهرة سحيق،  ـ عطيفة حريش،  ـ لمياء فتح الله،   الرحوي،آمنةـ   وبي،ـ هدى راق  ـ أميرة العالني،  ـ كميليا قربع،  ـ أسماء ادريس،  نان طرابلسي،حـ   وب،ـ فاطمة شبش  ـ مبروكة الجليلي،  ـ كوثر عيفة،  :ئيس للصحة العموميةرتبة طبيب أسنان رسمي أطباء األسنان األولون للصحة العمومية اآلتي ذكرهم في   .2018  أفريل17قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بمهام رئيس الدائرة الصحية بفوسانة من والية القصرين ،كلف الدكتور الهادي رحموني، طبيب أول للصحة العمومية  .2018  أفريل17الصحة مؤرخ في قرار من وزير بمقتضى 

 ديسمبر 12 في  المؤرخ1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن وزير الشؤون االجتماعية،  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبية 2018  أفريل17قرار من وزير الشؤون االجتماعية 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

 ديسمبر 10 المؤرخ في 2011 لسنة 4650وعلى األمر عدد   المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 1975 جوان 17  المؤرخ في1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
من ) جديد (51طبقا لمقتضيات الفصل الفصل األول ـ   :قرر ما يلي   .مية عضوين بالحكومة المتعلق بتس2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247 عدد وعلى األمر الرئاسي  بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون االجتماعية بتطاوين،  المتعلق بتكليف السيد صالح كردلو، أخصائي 2017أكتوبر  16 المؤرخ في 2017 لسنة 1114وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017تمبرسب 12  المؤرخ في2017 لسنة 124سي عدد وعلى األمر الرئا   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2014 أفريل 30ي  المؤرخ ف2014 لسنة 1525األمر عدد االجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  المتعلق بضبط تنظيم اإلدارات الجهوية للشؤون 2011 ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة لق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  المتع1983ديسمبر  12 المؤرخ في 1983ة  لسن112المنقح والمتمم للقانون عدد  1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد  إلى السيد صالح كردلو، أخصائي يفوض وزير الشؤون االجتماعية    . األولى، وذلك بالنسبة لألعوان الراجعين إليه بالنظربتطاوين حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة عي رئيس، مكلف بمهام مدير جهوي للشؤون االجتماعية اجتما
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    .2018 أفريل 17تونس في   .2018 مارس 1 ابتداء من به العمل يجريالتونسية و بالرائد الرسمي للجمهورية  هذا القرارينشر ـ 2الفصل 
 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983نة  لس112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن وزير الشؤون االجتماعية،  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبية 2018  أفريل17قرار من وزير الشؤون االجتماعية 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

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 ديسمبر 10 المؤرخ في 2011 لسنة 4650وعلى األمر عدد   اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
  . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017 سبتمبر 12  المؤرخ في2017 لسنة 124سي عدد وعلى األمر الرئا  ات مدير عام إدارة مركزية،امتيازوبمنح اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون االجتماعية بالكاف  المتعلق بتكليف السيد سامي العوادي أخصائي 2017أوت  9 المؤرخ في 2017 لسنة 869عدد الحكومي وعلى األمر    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير الشؤون االجتماعية، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 304  عددوعلى األمر الحكومي  ،2014 أفريل 30 المؤرخ في 2014  لسنة1525األمر عدد االجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  المتعلق بضبط تنظيم اإلدارات الجهوية للشؤون 2011

من ) جديد (51صل الفصل األول ـ طبقا لمقتضيات الف  :قرر ما يلي  تي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارية وعلى جميع النصوص الالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر  12 المؤرخ في 1983ة  لسن112المنقح والمتمم للقانون عدد  1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد  ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد      .2018 أفريل 17تونس في   .2018 مارس 1 ابتداء من به العمل التونسية ويجري الرسمي للجمهورية بالرائدالقرار هذا  ـ ينشر 2الفصل   .  بالنسبة لألعوان الراجعين إليه بالنظرمن الدرجة األولى، وذلكحق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبية االجتماعية بالكاف أخصائي اجتماعي رئيس، مكلف بمهام مدير جهوي للشؤون مي الوادي، اإلى السيد سيفوض وزير الشؤون االجتماعية 
 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن وزير الشؤون االجتماعية،  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبية 2018  أفريل17في قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ   
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد ات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذ المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 ديسمبر 10رخ في  المؤ2011 لسنة 4650وعلى األمر عدد   اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد   أعضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2014 أفريل 30 المؤرخ في 2014 لسنة 1525األمر عدد االجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  المتعلق بضبط تنظيم اإلدارات الجهوية للشؤون 2011
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من ) جديد (51ـ طبقا لمقتضيات الفصل الفصل األول   :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   االجتماعية بتوزر، بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون متعلق بتكليف السيد عبد الجليل حسين،  ال2017أكتوبر  16 المؤرخ في 2017 لسنة 1117وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 12  المؤرخ في2017 لسنة 124سي عدد وعلى األمر الرئا ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبر  12 المؤرخ في 1983ة  لسن112المنقح والمتمم للقانون عدد  1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد  ، عبد الجليل حسينيفوض وزير الشؤون االجتماعية إلى السيد  ، مكلف بمهام مدير جهوي للشؤون مستشارأخصائي اجتماعي  ة من  حق إمضاء قرارات تسليط العقوبات التأديبيبتوزراالجتماعية      .2018 أفريل 17تونس في   .2018 مارس 1 ابتداء من به العمل التونسية ويجري الرسمي للجمهورية بالرائدهذا القرار  ـ ينشر 2الفصل   . الدرجة األولى، وذلك بالنسبة لألعوان الراجعين إليه بالنظر
 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية األمر بالمنح  بتمتع المعني ي2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعية بباجةرئيس قسم النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون كلف السيد حاتم البكوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام   .2018 مارس 16من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار بمقتضى      . واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية

نية باألمر بالمنح  تتمتع المع2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6حكام الفصل عمال بأ  .باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بجندوبةبمهام رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة يل حرم الزمالي، متفقد رئيس للشغل، لكلفت السيدة كوثر بال  .2018 مارس 16ؤرخ في قرار من وزير الشؤون االجتماعية مبمقتضى     . واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية باألمر بالمنح تمتع المعنيي 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعية بسيدي بوزيدقسم تفقدية الشغل والمصالحة باإلدارة الجهوية للشؤون كلف السيد نادر سعداوي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 7حكام الفصل بأعمال   .الجهوية للشؤون االجتماعية ببنزرتبمهام رئيس قسم تفقدية طب الشغل والسالمة المهنية باإلدارة كلفت السيدة منية الطرابلسي، طبيب متفقد جهوي للشغل،   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى  ، بمهام أخصائي اجتماعي مستشار، اآلنسة نورة حمدانيكلفت   .2018 مارس 21قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية   . مدير إدارة مركزيةكاهية واالمتيازات المخولة ل تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .بالمنستيرللشؤون االجتماعية  باإلدارة الجهوية االجتماعيوحدة التضامن والتنمية االجتماعية بقسم النهوض رئيس 
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لمنح  يتمتع المعني باألمر با2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعية بسوسةميد بقسم تفقدية الشغل والمصالحة باإلدارة الجهوية للشؤون حالرئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بسيدي عبد جوب، متفقد مركزي للشغل، بمهام كلف السيد هشام المح  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى  دارة الشغل والمصالحة باإلتفقدية رئيس وحدة المراقبة بقسم كلف السيد فهمي الصيادي، متفقد مركزي للشغل، بمهام   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . اهية مدير إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة لك تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5كام الفصل أحعمال ب  .االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بمنوبةبمهام رئيس وحدة التضامن والتنمية االجتماعية بقسم النهوض  السبوعي، متصرف مستشار، كلفت السيدة سيدة الغربي حرم  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .بنابلون االجتماعية  باإلدارة الجهوية للشؤالنهوض االجتماعيرئيس الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي بمنزل بوزلفة بقسم كلف السيد مراد العموري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام   .2018 مارس 21قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية   .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 عدد  من األمر6حكام الفصل أعمال ب  .الجهوية للشؤون االجتماعية بالمنستير

  . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650عدد  من األمر 5عمال بأحكام الفصل   .االجتماعية بتطاوينرئيس وحدة المصالح المشتركة باإلدارة الجهوية للشؤون كلف السيد مفتاح بنعطية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .بمركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالقصرينالوقاية إلى السيد ياسين الجبالي، أخصائي نفساني ورئيس مصلحة تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .االجتماعية ببن عروسوالمنسق الجهوي لتعليم الكبار باإلدارة الجهوية للشؤون ي مستشار إلى السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعتسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10في المؤرخ  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بمنوبةمستشار، بمهام رئيس وحدة الدفاع االجتماعي بقسم النهوض كلفت السيدة هاجر البركوتي حرم حسني، أخصائي اجتماعي   .2018 مارس 21زير الشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار من وبمقتضى      .  إدارة مركزيةلكاهية مديرواالمتيازات المخولة  باألمر بالمنح ةتمتع المعنيت 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية ببن عروسهوض االجتماعي بالزهراء بقسم النهوض رئيس الوحدة المحلية للنكلفت اآلنسة نهلة البديري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام   .2018 مارس 21قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى 
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، مستشاراجتماعي أخصائي ، حنان اليحياويكلفت السيدة   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011ة  لسن4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .الجهوية للشؤون االجتماعية بتونس باإلدارة 2بالعمران األعلى بقسم النهوض االجتماعي تونس اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي  حرم زروق، أخصائي كلفت السيدة نادية أوالد المؤدب  .2018 مارس 16ة مؤرخ في قرار من وزير الشؤون االجتماعيبمقتضى     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650من األمر عدد  6حكام الفصل أعمال ب  .باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بنابل بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بمهام رئيس وحدة المصالحةكلفت السيدة مها الشمنقي حرم بلحاج، متفقد مركزي للشغل،   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى  ماعي بالمنزه بقسم المحلية للنهوض االجتوحدة البمهام رئيس  ، بمهام أخصائي اجتماعي أول، اآلنسة فاتن الماجريكلفت   .2018 مارس 16شؤون االجتماعية مؤرخ في قرار من وزير البمقتضى     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .بتونس باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية 2النهوض االجتماعي بتونس    . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5حكام الفصل أعمال ب  .بتونس باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية 1النهوض االجتماعي بتونس المحلية للنهوض االجتماعي بالسيجومي بقسم وحدة الرئيس 

  . ببن عروسباإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية  ل بقسم تفقدية طب الشغل والسالمة المهنيةغتفقدية طب الش بوحدة للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغلكلفت السيدة فائقة خير الله حرم بن موسى، طبيب متفقد   .2018 مارس 16عية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون االجتمابمقتضى      . االجتماعية بتونس باإلدارة الجهوية للشؤون 1تفقدية الشغل والمصالحة تونس   بقسمللشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفالحي السيدة لمياء العياشي حرم الذوادي، متفقد مركزي تكلف  .2018 مارس 16الشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار من وزير بمقتضى     .بنابلتفقدية الشغل والمصالحة باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم  متفقد مركزي للشغل، بمهام ،محمد بن عبد الله لسيدكلف ا  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 10حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعية بالقصرينالدراسات والتكوين واإلعالمية باإلدارة الجهوية للشؤون  عبيدي، تقني أول، بمهام رئيس وحدة كلف السيد أبو الضياف  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في  2011 لسنة 4650 من األمر عدد 10حكام الفصل أعمال ب  .االجتماعية بقفصة للشؤون الدراسات والتكوين واإلعالمية باإلدارة الجهوية متفقد شغل، بمهام رئيس وحدة ، طالبكلفت السيدة حياة  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى 
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  .الجهوية للشؤون االجتماعية بالقيروانالمهنية بقسم تفقدية طب الشغل والسالمة المهنية باإلدارة مراقبة السالمة المهنية بوحدة مراقبة حفظ الصحة والسالمة قني أول، بمهام رئيس مصلحة كلف السيد حساني مبروك، ت  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .عروسالشغل والسالمة المهنية باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية ببن التأهيل المهني بوحدة تفقدية طب الشغل بقسم تفقدية طب ل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال للشغكلفت السيدة سنية بن حمودة حرم الحداد، طبيب متفقد   .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .للشؤون االجتماعية بتوزرباألشخاص المعوقين بقسم النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية رئيس مصلحة اإلدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض تشار، بمهام كلفت السيدة شادية صولي، أخصائي اجتماعي مس  .2018 مارس 16قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في بمقتضى     .بقبليالشؤون اإلدارية والمالية بمركز الدفاع واإلدماج االجتماعي كلف السيد الوليد مرسيط، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة   .2018 مارس 16لشؤون االجتماعية مؤرخ في قرار من وزير ابمقتضى 

  أفريل13 في مؤرخ 2018   سنة ل344 عددأمر حكومي   
 أوت 11المؤرخ في  1976 لسنة 85وعلى القانون عدد  طالع على الدستور،بعد اال  أمالك الدولة والشؤون العقارية، وزير  باقتراح من  إن رئيس الحكومة،  . على مستوى مدينة مساكن1رقم كائنتين بوالية سوسة والزمتين لبناء منعرج بالطريق الوطنية لقطعتي أرض  للمصلحة العمومية باالنتزاع يتعلق 2018
 جويلية 2 المؤرخ في 2003 لسنة 1551وعلى األمر عدد   ،  2003 أفريل 14في  المؤرخ 2003 لسنة 26العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد  المتعلق بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة 1976
من القانون ) جديد (11 إجراءات الفصل وحيث وقع إتمام   مداولة مجلس الوزراء،بعدو  سوسة،ة  وعلى تقرير لجنة االستقصاء والمصالحة بوالي  ،المحلية والبيئة  الشؤونوعلى رأي وزير ،الحكومةب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد  عملها،  ر ومشموالتها وطرق سينتزاعاالمادة  والمصالحة في االستقصاء المتعلق بضبط تركيبة لجنة 2003  أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 26والمتمم بالقانون عدد بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومية المنقح  المتعلق 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85عدد 
   أو المالكين المحتملينأسمـاء المالكين  المنتزعة  المساحة  للعقار الجمليةالمساحة   العقاريعدد الرسم   عدد القطعة بالمثال  الرتبيالعدد     : بالجدول التاليتينمبينالوالحكومي لهذا األمر  ين المصاحببالمثالينبخط أحمر مساكن والية سوسة ومحاطتان  على مستوى مدينة 1والزمتان لبناء منعرج بالطريق الوطنية رقم قطعتا أرض كائنتان بوالية سوسة والتهيئة الترابية واإلسكان  التجهيزاإلدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة  انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد ـل الفصل األو  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  . المشار إليه أعاله2003

بمثال الرسم العقاري عدد  1الموافقة للقطعة عدد   59 .1
  ة سوس59065

  ن علي قيراط ب عبد السالم بن حسن - 1  ص85 آر 25  ص03آر 63  سوسة 59065
  ـ محمد بن حسن بن أحمد بن خلف الّله2
ـ علي بن 4ـ عمر بن محمد المولدي بن علية 3 ـ األسعد بن علي بن 5محمد بن الهذيلي خليفات  ـ منير 8الني سوسي  ـ نفيسة بنت الجي7شيخاوي  ـ الناجي بن الجيالني بن محمد 6عمارة بوعيسى 
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   أو المالكين المحتملينأسمـاء المالكين  المنتزعة  المساحة  للعقار الجمليةالمساحة   العقاريعدد الرسم   عدد القطعة بالمثال  الرتبيالعدد 
ـ توفيق بن 11محمد بن بوراوي بن علي مفرج  ـ منى الثالثة األخيرون أبناء 10ـ محمد أنور 9   ـ الصادق ضياء12 حسن الشلي الصادق بن

ألخيرون أبناء ـ وفيق الثالثة ا14ـ سوالف 13 ـ 17د ـ صالحة بنت حسن مرا16عمار بن مراد  ـ عمر بن 15 حسن الشلي توفيق بن الصادق بن ـ عيشة بنت عبد 18 سنية بنت عبد السالم قيراط ـ ليلى بنت حسن بن أحمد 20محمد بن االخرش  بن ـ سعاد بنت أحمد19 السالم بن حسين قيراط     ـ شكري بن حسونة حامدي21خلف الّله 
بمثال الرسم العقاري عدد  3الموافقة للقطعة عدد   63 .2

   سوسة34936
آر 71هك 03  سوسة 34936

ـ منى 3ـ منير 2 السوسي ـ نفيسة بنت الجيالني1  ص25آر 01  ص42
بن أنور الثالثة األخيرون أبناء محمد ـ محمد 4    بنت الطيب بن هادفي منوبيةـ5بوراوي مفرج 
ـ فرج بن علي بن محمد 8 علي بن بلقاسم نب محمود ـ رجب بن7ـ حميدة بن الطيب قريشي 6 لرقيق ـ البشير بن عمر بن علي ا9زيدي الي    محمد ماليكيـ علي بن الطيب بن10مرية مع

  مبروك بن أحمد حمديـ حبيبة بنت 11
  ـ عماد15ـ مراد 14ـ شكري 13الحامدي ـ حليمة بنت بلقاسم بن صالح بن عمار 12
  ـ مسعود21ـ ربح 20ـ زينة 19الحامدي األخيرون أبناء حسونة بن علي بن مسعود ـ مديحة الستة 18ي بـ صح17ـ نجاة 16
  ـ خدوجة24ـ عز الدين 23 ـ حمدة22
بن الهادي بسمة بنت ـ 26بن علي الحامدي ـ عادل السبعة األخيرون أبناء علي بن مسعود 25 ـ هادي خليل 28ـ اكرام 27حسين بن علية  بنا المنجي بن علي الحامدي االثنان األخيران ا
    .2018  أفريل13تونس في   .نسيةالحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التو بتنفيذ هذا األمر ، كل فيما يخصه،نفامكل واإلسكان والتهيئة الترابية   ووزير التجهيزأمالك الدولة والشؤون العقارية وزير  ـ3الفصل   .تين األرض المذكورتيي قد توظف على قطع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو الت انتزعت كذلك جميع ـ2الفصل     .بن علي الزلفاني د الّلهبـ ناجية بنت ع29

 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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