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قانـون أساسي عدد  31لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية  2020يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في  15أفريل  2019بين
حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اﻻتفاق الملحق بهذا القانون اﻷساسي والمبرم بتونس في  15أفريل  ،2019بين حكومة الجمهورية
التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  14جويلية .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  30جوان .2020

قانـون أساسي عدد  32لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية  2020يتعلق بالموافقة على بروتوكول لﻼتفاق المتوسطي المؤسس
للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة ،والمجموعة اﻷوروبية ودولها اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة ﻻنضمام جمهورية بلغاريا
ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على بروتوكول لﻼتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة ،والمجموعة اﻷوروبية
ودولها اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة ﻻنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي الملحق بهذا القانون اﻷساسي والمبرم
بلكسمبورغ بتاريخ  14أفريل .2014
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  14جويلية .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  30جوان .2020

صفحــة 1822
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قانون عدد  33لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية  2020يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  6نوفمبر  2019بين
الجمهورية التونسية والبنك اﻹفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية زغوان).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون ،والمبرم بتونس بتاريخ  6نوفمبر  2019بين الجمهورية التونسية
والبنك اﻹفريقي للتنمية ،بمبلغ ﻻ يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آﻻف ) (25.210.000أورو للمساهمة في تمويل مشروع
التنمية والنهوض بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية زغوان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  14جويلية .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  30جوان .2020
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صفحـة 1823

أمر رئاسي عدد  69لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية
 2020يتعلق بالمصادقة على اتفاق مبرم في  15أفريل 2019
بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية
للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا
للمنظمة بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  31لسنة  2020المؤرخ في 14
جويلية  2020المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم بتونس في 15
أفريل  2019بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية
للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة
بتونس،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اﻻتفاق المبرم بتونس في  15أفريل  2019بين حكومة
الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب
مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاق مبرم بتونس في 15
أفريل  2019بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية
للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة
بتونس.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.

أمر رئاسي عدد  70لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية
 2020يتعلق بالمصادقة على بروتوكول لﻼتفاق المتوسطي
المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة،
والمجموعة اﻷوروبية ودولها اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة
ﻻنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  32لسنة  2020المؤرخ في 14
جويلية  2020المتعلق بالموافقة على بروتوكول لﻼتفاق
المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة،
والمجموعة اﻷوروبية ودولها اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة
ﻻنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول لﻼتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين
الجمهورية التونسية من جهة ،والمجموعة اﻷوروبية ودولها
اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة ﻻنضمام جمهورية بلغاريا
ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي المبرم بلكسمبورغ بتاريخ 14
أفريل .2014
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على بروتوكول لﻼتفاق
المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة،
والمجموعة اﻷوروبية ودولها اﻷعضاء من جهة أخرى ،مراعاة
ﻻنضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى اﻹتحاد اﻷوروبي المبرم
بلكسمبورغ بتاريخ  14أفريل .2014
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.

تونس في  14جويلية .2020

تونس في  14جويلية .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحــة 1824
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عـــدد 72

أمر رئاسي عدد  71لسنة  2020مؤرخ في  14جويلية
 2020يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6
نوفمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻹفريقي
للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض
بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية زغوان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد  33لسنة  2020المؤرخ في  14جويلية
 2020المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ
 6نوفمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻹفريقي
للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض
بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية زغوان،
وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ  6نوفمبر 2019
بين الجمهورية التونسية والبنك اﻹفريقي للتنمية للمساهمة في
تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية
زغوان.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس
بتاريخ  6نوفمبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻹفريقي
للتنمية ،بمبلغ ﻻ يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة
آﻻف ) (25.210.000أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية
والنهوض بالمنظومات الفﻼحية بوﻻية زغوان.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  14جويلية .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

بمقتضى أمر حكومي عدد  440لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يسمى السيد علي كاهية ،مراقب عام للمصالح العمومية،
رئيسا لديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان .2020
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بمقتضى أمر حكومي عدد  441لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يكلف السيد فتحي الغراد ،متصرف رئيس في الوثائق
واﻷرشيف ،بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحكمة
اﻹدارية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  442لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يسمى السيد علي كاهية ،مراقب عام للمصالح العمومية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول
جوان .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  443لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تسمى السيدة سامية حسين ،صحفي مخبر ،مكلفة بمأمورية
بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة
العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ،مكلفة باﻻتصال ،ابتداء من
أول جوان .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  444لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يمنح السيد طارق الزين ،كاتب عام مجلس التحاليل
اﻻقتصادية ومكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ،استثناء
للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من  4أفريل  2020ولغاية 31
ماي .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  445لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تنهى تسمية السيد أيمن بازي ،بصفة ملحق بديوان رئيس
الحكومة ابتداء من أول جوان .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  446لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يسمى السيد إلياس الزﻻق ،عميد بالحرس الوطني ،رئيسا
للهيئة العامة للسجون واﻹصﻼح بوزارة العدل.
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بمقتضى أمر حكومي عدد  447لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يسمى السيد ياسين الرزقي ،مستشار بالمحكمة اﻹدارية،
مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من  30أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  448لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تسمى السيدة نائلة الفقي ،قاضي من الرتبة الثالثة ،مكلف
بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من  16مارس .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  449لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
يسمى السيد الخموسي بوعبيدي ،قاضي من الرتبة الثالثة،
مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  450لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تنهى تسمية السيد اﻷسعد بالنور بصفة مكلف بمأمورية
بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول مارس .2020

وعلى اﻷمر عدد  3152لسنة  2010المؤرخ في  1ديسمبر
 2010المتعلق بتنظيم وزارة العدل ،وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  334لسنة 2018
المؤرخ في  6أفريل ،2018
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يجري ابتداء من غرة أكتوبر  2020بواسطة
المسح العقاري اﻹجباري لﻸراضي غير المسجلة وغير المبنية
الكائنة بعمادتي قلوب الثيران الشمالية والجواودة معتمدية فرنانة
وعمادة تاقمة معتمدية عين دراهم وﻻية جندوبة.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  23جويلية .2020
اطلع عليه

وزيرة العدل

ثريا الجريبي

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

بمقتضى أمر حكومي عدد  451لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تنهى تسمية السيدة نجاة بن صالح ،قاضي من الرتبة الثالثة،
بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول جوان
.2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  452لسنة  2020مؤرخ في 23
جويلية .2020
تنهى تسمية السيدة روضة الورسيغني ،قاضي من الرتبة
الثالثة ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من أول
جوان .2020
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  23جويلية  2020يتعلق
بالتسجيل العقاري اﻹجباري بوﻻية جندوبة.
إن وزيرة العدل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد  3لسنة  1964المؤرخ في  20فيفري
 1964المتعلق بالتسجيل العقاري اﻹجباري ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  6لسنة
 2017المؤرخ في  6فيفري  2017وخاصة الفصل ) 3جديد(
منه،
صفحــة 1826

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في  13جويلية
 2020يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  1077لسنة  1991المؤرخ في  22جويلية
 1991المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان السلك
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  770لسنة  2018المؤرخ في 7
سبتمبر  2018المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  210لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلق بتكليف السيد لطفي بن قايد ،وزير مفوض،
بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل اﻷول من
اﻷمر المشار إليه أعﻼه عدد  384لسنة  1975المؤرخ في 17
جوان  1975يسند تفويض للسيد لطفي بن قايد ،وزير مفوض،
رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية ،ليمضي بالنيابة عن وزير
الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشموﻻته
باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري به العمل ابتداء من  24أفريل .2020
تونس في  13جويلية .2020

وزير الشؤون الخارجية
نور الدين الري

وعلى مجلة اﻷداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى
القانون عدد  61لسنة  1988المؤرخ في  2جوان  1988كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عـــدد 78
لسنة  2019المؤرخ في  23ديسمبر  2019المتعلق بقانون
المالية لسنة  2020وخاصة النقطة  18مكرر من الجدول "ب"
الملحق بها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
الصادرة بمقتضى القانون عــــدد  113لسنة  1989المــؤرخ فــي
 30ديسمبر  1989كــما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة
وخاصة القانون عـــدد  78لسنـــة  2019المؤرخ في  23ديسمبر
 2019المتعلق بقانون المالية لسنة  ،2020وخاصة الفقرة 7.21
من الباب الثاني من اﻷحكام التمهيدية منها،
وعلى القانون عدد  127لسنة  1994المؤرخ في 26
ديسمبر  1994المتعلق بقــــانون الماليـــة لسنة  1995وخاصة
الفصل  89منه،
وعلى القانون عدد  72لسنة  2004المؤرخ في  2أوت
 2004المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  7لسنة  2009المؤرخ
في  9فيفري ،2009
وعلى القانون عدد  78لسنة  2016المؤرخ فــي  17ديسمبر
 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2017وخاصة الفصل 19
منه،
وعلى اﻷمر عـدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،

أمر حكومي عـدد  453لسنة  2020مـؤرخ في  20جويلية
 2020يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر الحكومي عدد  191لسنة
 2017المؤرخ في  25جانفي  2017المتعلق بتحديد قائمات
المواد اﻷولية والمواد نصف المصنعة الﻼزمة لصناعة
التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات
المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في
ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة لﻼنتفاع بالحوافز الجبائية
المنصوص عليها بالفقرة  7.21من الباب الثاني من اﻷحكام
التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والنقطة
 18مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة اﻷداء على القيمة
المضافة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  191لسنة  2017المؤرخ في 25
جانفي  2017المتعلق بتحديد قائمات المواد اﻷولية والمواد
نصف المصنعة الﻼزمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في
الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة
للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والمؤهلة
لﻼنتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفقرة  7.21من
الباب الثاني من اﻷحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند
التوريد والنقطة  18مكرر من الجدول "ب" الملحق بمجلة اﻷداء
على القيمة المضافة كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر الحكومي عدد
 234لسنة  2018بتاريخ  12مارس ،2018
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تضاف إلى الملحق عـدد  1لﻸمـر الحكومي
عــدد  191لسنة  2017المؤرخ في  25جانفي  ،2017المشار
إليه أعﻼه ،المواد اﻷولية والمواد نصف المصنعة التي ليس لها
مثيل مصنوع محليا ،التالية:
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بيـان المنتجات

رقم التعريفة
39203000006

لوحات وورق وأفﻼم وأشرطة وقدد أخرى من بوليمار ستيران.

39205990009

لوحات وورق وأفﻼم وأشرطة وقدد أخرى من بوليمار اكريليك.

39206100009

لوحات وورق وأفﻼم وأشرطة وقدد أخرى من بوليكربونات.

39206219005
39206290000

لوحات وورق وأفﻼم وأشرطة وقدد أخرى من بولي ايثلين تيريفثاليت.

76069200103

صفائح وسبائك من شرائح اﻷلمنيوم بسمك يزيد عن  0.2مم وأقل من  4مم.

76069200909

صفائح وسبائك من شرائح اﻷلمنيوم بسمك يساوي أو يزيد عن  4مم.

94059900943

هيكل من اﻷلمنيوم ﻷجهزة اﻹنارة" ﻻد".

الفصل  2ـ تضاف إلى الملحق عـدد  3لﻸمـر الحكومي عــدد  191لسنة  2017المؤرخ في  25جانفي  2017المشار إليه أعﻼه،
التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا ،التالية:
رقم التعريفة
م 7019

بيـان المنتجات
مواد العزل الحراري من صنف صوف الزجاج أو ألياف البلور المستعملة في مجال البناء.

الفصـل  3ـ تضاف إلى الملحق عـدد  4لﻸمـر الحكومي عــدد  191لسنة  2017المؤرخ في  25جانفي  2017المشار إليه أعﻼه،
التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا ،التالية:
رقم التعريفة
م 9405

بيـان المنتجات
أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء(LED) .

الفصـل  4ـ تحذف من الملحق عدد  3لﻸمر الحكومي عدد  191لسنة  2017المؤرخ في  25جانفي  2017المشار إليه أعﻼه،
التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا ،التالية:
رقم التعريفة

م 701931.0
م 701990.0
م 850440
م 9405

بيـان المنتجات
صوف الزجاج.
ألياف البلور.
أجهزة تغيير الذبذبات لضخ اﻷشعة الضوئية.
أجهزة إنارة أخرى بصممات ثنائية باعثة للضوء(LED) .

الفصل  5ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان ،كلّ فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20جويلية .2020

رئيس الحكومة

اﻹمضاء المجاور

إلياس الفخفاخ

وزير المالية

محمد نزار يعيش
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف

صفحــة 1828
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قرار من وزير المالية مؤرخ في  23جويلية  2020يتعلق
بضبط إجراءات وطرق اﻻنتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل
نسبة الفائدة على قروض التصرف واﻻستغﻼل الجديدة
المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين
والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ،بما في
ذلك شركات التصرف السياحي.
إن وزير المالية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  65والفقرة الثانية
من الفصل  70منه،
وعلى القانون عدد  35لسنة  2016المؤرخ في  25أفريل
 2016المتعلق بضبط النظام اﻷساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد  48لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية
 2016المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد  78لسنة  2019المؤرخ في  23ديسمبر
 2019المتعلق بقانون المالية لسنة ،2020
وعلى القانون عدد  19لسنة  2020المؤرخ في  12أفريل
 2020المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم
لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا " كوفيد ، "19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020المؤرخ في
 16أفريل  2020المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف
من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد  "19 -كما تم
تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد  22لسنة  2020المؤرخ في
 22ماي  2020المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة
المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد "19 -
وخاصة الفصل  11منه،
وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  308لسنة  2020المؤرخ في 8
ماي  2020المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات
المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد
 6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل  2020المتعلق بسن
إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار
فيروس كورونا "كوفيد."19 -
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يشمل امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة
الفائدة المنصوص عليه بالفصل  11من مرسوم رئيس الحكومة
عدد  6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل  2020المشار إليه
أعﻼه ،قروض التصرف واﻻستغﻼل الجديدة المسندة من قبل
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البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي
السياحة والصناعات التقليدية ،بما في ذلك شركات التصرف
السياحي ،خﻼل الفترة الممتدة من غرة مارس  2020إلى موفى
مارس  2021والمنتفعة بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل
 11المذكور.
الفصل  2ـ يعهد بالتصرف في امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة
الفائدة المنصوص عليه بالفصل  11من مرسوم رئيس الحكومة
عدد  6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل  2020المشار إليه
أعﻼه ،إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي
التونسي ،يتم بمقتضاه ضبط طرق وإجراءات صرف المبالغ
المتعلقة باﻻنتفاع باﻻمتياز المذكور.
الفصل  3ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل
الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل  11من
مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل
 2020المشار إليه أعﻼه ،لفائدة البنوك المعنية عند خﻼص كل
قسط من القروض المسندة على أساس كشف تقدمه هذه البنوك
إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل
الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين،
على أن ﻻ تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك ،باعتبار
التنفيل ،نسبة الفائدة في السوق النقدية.
وبالنسبة ﻷقساط القروض بعنوان الفوائد التي حل أجلها
والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز النفاذ ،يتم في هذه
الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة
وذلك في حدود اﻻنتفاع باﻻمتياز المشار إليه أعﻼه.
وﻻ يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة
الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين في صورة عدم
تسديد المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل اﻻنتفاع باﻻمتياز المذكور في صورة خﻼص
قسط أو أقساط من القروض قبل اﻵجال المضبوطة بجداول
التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض وجدول التسديد
المحين يرسﻼن إلى البنك المركزي التونسي.
الفصل  4ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل
الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل  11من
مرسوم رئيس الحكومة عدد  6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل
 2020المشار إليه أعﻼه ،على موارد حساب يفتح للغرض لدى
البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة
بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف واﻻستغﻼل المسندة
لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة
والصناعات التقليدية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس
كورونا " كوفيد – . ""19
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الفصل  5ـ يلغى اﻻنتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة
الفائدة المنصوص عليه بالفصل  11من مرسوم رئيس الحكومة
عدد  6لسنة  2020المؤرخ في  16أفريل  2020المشار إليه
أعﻼه ،في صورة تسجيل تأخير في تسديد  3أقساط متتالية من
القرض من قبل المؤسسة المنتفعة أو قيام البنك بدعوى في أداء
القرض موضوع اﻻمتياز.
الفصل  6ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23جويلية .2020
اطلع عليه

وزير المالية

محمد نزار يعيش

رئيس الحكومة

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
يكلّف السيد خميس فحيمة ،مهندس أشغال ،بمهام مدير
المصالح العامة والصيانة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16جوان .2020
يكلّف السيد الهادي بدري ،متصرف رئيس للصحة العمومية،
بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة اﻹدارات الجهوية
للصحة بوزارة الصحة ،ابتداء من  6ماي .2020
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
يكلّف الدكتور الحبيب التونكتي ،طبيب رئيس للصحة العمومية،
بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية باﻹدارة الجهوية للصحة
بتطاوين ابتداء من  2نوفمبر .2019

إلياس الفخفاخ

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  12جوان .2020
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد
كريم بلقاني ،متصرف عام للصحة العمومية ،مدير إدارة مركزية
بوحدة تنسيق أنشطة اﻹدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة
نرجس منصور ،متفقد رئيس للمصالح المالية ،مدير الشؤون
المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد
إبراهيم بودريقة ،متصرف عام للصحة العمومية ،مدير الموارد
البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020

تكلّف السيدة إيمان مسعود ،متفقد مركزي للصحة العمومية،
بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
يكلّف السيد ماهر البوغانمي ،متصرف مستشار للصحة
العمومية ،بمهام مدير المستشفى المحلي ببوسالم )مؤسسة
استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة( ابتداء من  31ديسمبر
.2019
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
يكلّف السيد عبد الرؤوف عائدي ،متصرف مستشار للصحة
العمومية ،بمهام مدير المستشفى المحلي بالشراردة )مؤسسة
استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة( ابتداء من  11ديسمبر
.2019

تكلّف السيدة منى الطرابلسي ،متفقد مركزي للصحة العمومية،
بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020

عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية
للسيد عز الدين مرزوق ،متصرف رئيس للصحة العمومية ،كاهية
مدير مراقبة التصرف بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.

صفحــة 1830
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  28ماي .2020

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020

تكلّف السيدة وجيهة الغربي ،متصرف مستشار للصحة
العمومية ،بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية
والمحاسبة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.

تكلّف السيدة فتحية الخليفي ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
تكلّف السيدة منال بن ضياء ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
تكلّف الدكتورة شادلية اللموشي ،متفقد جهوي للصحة
العمومية ،بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة
التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
يكلّف السيد خليل غجاتي ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020

عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
تكلّف السيدة سامية الفقيه أحمد ،متفقد جهوي للصحة
العمومية ،بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة
التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
تكلّف الدكتورة ألفة زيان ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
يكلّف الدكتور سامي بوغمورة ،متفقد جهوي للصحة
العمومية ،بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة
التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020

تكلّف السيدة نرجس العنابي ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.

تكلّف السيدة أمينة الوسﻼتي ،متفقد جهوي للصحة العمومية،
بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية
الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.

عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

عمﻼ بمقتضيات الفصل  13من اﻷمر عدد  793لسنة 1981
المؤرخ في  9جوان  ،1981تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

عــدد 72

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  24جويلية 2020

صفحـة 1831

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عائشة عبد الرزاق ،متصرف مستشار للصحة العمومية ،رئيس
مصلحة الفندقة باﻹدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة هاجر منصور ،متصرف مستشار للصحة العمومية ،رئيس مصلحة
التصرف المالي باﻹدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "سهلول" بسوسة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تكلّف السيدة ربيعة الحمداوي ،متصرف مستشار في الوثائق واﻷرشيف ،بمهام رئيس مصلحة القبول باﻹدارة الفرعية للقبول بإدارة
التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تكلّف السيدة هاجر البكوش ،متصرف مستشار للصحة العمومية ،بمهام رئيس المصلحة اﻹدارية والمالية بالمركز الوطني لزرع النخاع
العظمي )مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة(.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  17جوان .2020
تكلّف السيدة منيرة المحضاوي ،ممرض رئيس أول للصحة العمومية ،بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية
الخاصة باﻹدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية باﻹدارة الجهوية للصحة بمدنين.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  14جويلية .2020
تكلّف السيدة حياة الحربي ،متفقد جهوي للصحة العمومية ،بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية
والموازية للطبية باﻹدارة الجهوية للصحة بالقيروان.
عمﻼ بمقتضيات الفصل  16من اﻷمر عدد  1668لسنة  2010المؤرخ في  5جويلية  ،2010تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات
المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  20ماي .2020
يجدد تكليف السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم ،بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب
1

الرتبة

مكان التعيين

مرجع آخر تكليف

القسم

محمد الطاهر خلف أستاذ استشفائي مستشفى "المنجي قسم الجراحة العامة
سليم" بالمرسى
جامعي في الطب
الله

2

هادي كريفة

3

سنية بن خليفة حرم أستاذ استشفائي مستشفى
حمزة"
جامعي في الطب
دغفوس
بتونس

صفحــة 1832

تاريخ المفعول

اﻷمر عدد  2852لسنة  20 2012نوفمبر 2017
المؤرخ في  20نوفمبر 2012

أستاذ استشفائي مستشفى "سهلول" قسم
اﻷعصاب
بسوسة
جامعي في الطب

جراحة اﻷمر عدد  2853لسنة  20 2012نوفمبر 2017
المؤرخ في  20نوفمبر 2012

"البشير قسم
لﻸطفال واﻹنعاش

التخدير اﻷمر عدد  2863لسنة  20 2012نوفمبر 2017
المؤرخ في  20نوفمبر 2012
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اﻻسم واللقب
4

الرتبة

مكان التعيين

ليلى طريطر حرم أستاذ استشفائي معهد "الهادي
الرايس" ﻷمراض
جامعي في الطب
الماطري
العيون بتونس

القسم

مرجع آخر تكليف

تاريخ المفعول

قسم أمراض العيون اﻷمر عدد  2856لسنة  20 2012نوفمبر 2017
المؤرخ في  20نوفمبر 2012
"ب"

"شارل قسم جراحة المسالك اﻷمر عدد  2869لسنة  20 2012نوفمبر 2017
أستاذ استشفائي مستشفى
المؤرخ في  20نوفمبر 2012
البولية
نيكول" بتونس
جامعي في الطب

5

محمد شبيل

6

أسماء بودن

أستاذ استشفائي مستشفى
بمنوبة
جامعي في الطب

7

عبد الفتاح زخامة

أستاذ استشفائي مستشفى "فطومة قسم التشريح وعلم اﻷمر عدد  214لسنة  4 2013جانفي 2018
المؤرخ في  4جانفي 2013
بورقيبة" بالمنستير الخﻼيا المرضى
جامعي في الطب

الرازي قسم الطب النفسي اﻷمر عدد  90لسنة  4 2013جانفي 2018
المؤرخ في  4جانفي 2013
لﻸطفال

8

عبد
جماعة

المجيد

بن أستاذ استشفائي مستشفى
بتونس
جامعي في الطب

9

سعيد جليدي

أستاذ استشفائي مستشفى
حمزة"
جامعي في الطب
بتونس

"البشير قسم جراحة اﻷطفال اﻷمر عدد  601لسنة  18 2013جانفي 2018
المؤرخ في  18جانفي 2013
لﻸطفال "ب"

 10ناجي الطبيب

أستاذ استشفائي مستشفى
بتونس
جامعي في الطب

اﻷمر عدد  602لسنة  18 2013جانفي 2018
المؤرخ في  18جانفي 2013

11

سعيدة بن بشر

 12أمال المزليني

أستاذ استشفائي مستشفى
حمزة"
جامعي في الطب
بتونس

الرابطة قسم طب الشغل

الرابطة قسم طب اﻷطفال

اﻷمر عدد  457لسنة  15 2013جانفي 2018
المؤرخ في  15جانفي 2013

العيادات اﻷمر عدد  629لسنة  22 2013جانفي 2018
"البشير قسم
والطب المؤرخ في  22جانفي 2013
لﻸطفال الخارجية
في
اﻻستعجالي
اﻻختصاصات الطبية

أستاذ استشفائي معهد "صالح عزيز" قسم الطب
بتونس
جامعي في الطب

اﻷمر عدد  631لسنة  22 2013جانفي 2018
المؤرخ في  22جانفي 2013

 13كاترين رتشاز حرم أستاذ استشفائي معهد "محمد القصاب" قسم الطب الفيزيائي اﻷمر عدد  633لسنة  22 2013جانفي 2018
اﻷعضاء المؤرخ في  22جانفي 2013
للجبر وتقويم اﻷعضاء وتقويم
جامعي في الطب
الدزيري
والتأهيل الوظيفي
بقصر سعيد
 14محمد لمين مقديش أستاذ استشفائي مستشفى "عبد الرحمان قسم أمراض الرئة اﻷمر عدد  634لسنة  22 2013جانفي 2018
المؤرخ في  22جانفي 2013
"ابن النفيس"
مامي" بأريانة
جامعي في الطب
 15محمد الفاضل مراد أستاذ استشفائي مستشفى
بمنوبة
جامعي في الطب
 16سيد البكاري

 17منذر المستيري
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"الرازي" قسم الطب النفسي اﻷمر عدد  635لسنة  22 2013جانفي 2018
المؤرخ في  22جانفي 2013
"خ"

"محمد قسم
أستاذ استشفائي معهد
للجبر الخارجية
القصاب"
جامعي في الطب
اﻷعضاء
وتقويم
بقصر السعيد
أستاذ استشفائي معهد
القصاب"
جامعي في الطب
وتقويم
بقصر سعيد

العيادات اﻷمر عدد  636لسنة  22 2013جانفي 2018
المؤرخ في  22جانفي 2013

"محمد قسم جراحة العظام اﻷمر عدد  637لسنة  22 2013جانفي 2018
المؤرخ في  22جانفي 2013
للجبر والكلوميات للكبار
اﻷعضاء
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اﻻسم واللقب
 18غازي بسباس

الرتبة
أستاذ

مكان التعيين

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

القسم

الرابطة قسم

بتونس

مرجع آخر تكليف

تاريخ المفعول

أمراض طب اﻷمر عدد  639لسنة  22 2013جانفي 2018

اﻷذن

وجراحة المؤرخ في  22جانفي 2013

اﻷعصاب

والوجه

والفكين
 19عبد اللطيف عاشور أستاذ

استشفائي مستشفى "سهلول" قسم أمراض الكلى

جامعي في الطب
طبيب

 20كمال فرحات

المؤرخ في  25جانفي 2013

أول المستشفى

للمستشفيات
 21لطفي سعد الله

بسوسة

طبيب

الجهوي قسم أمراض النساء اﻷمر عدد  694لسنة  25 2013جانفي 2018

بمنزل بورقيبة
أول المستشفى

للمستشفيات

اﻷمر عدد  688لسنة  25 2013جانفي 2018

"الحبيب

المؤرخ في  25جانفي 2013

والتوليد

الجهوي قسم جراحة المسالك اﻷمر عدد  695لسنة  25 2013جانفي 2018
المؤرخ في  25جانفي 2013

بوقطفة" البولية

ببنزرت
أستاذ

 22رياض بوزيد

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

الطاهر

العيادات اﻷمر عدد  696لسنة  25 2013جانفي 2018

"محمد قسم

المؤرخ في  25جانفي 2013

المعموري" الخارجية

بنابل
 23سهيل العتروس

أستاذ

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
المجيد أستاذ

 24عبد
محفوظ

صفر" بالمهدية

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

"الطاهر قسم اﻹنعاش الطبي

اﻷمر عدد  697لسنة  25 2013جانفي 2018
المؤرخ في  25جانفي 2013

"الهادي قسم طب اﻷطفال اﻷمر عدد  699لسنة  25 2013جانفي 2018

شاكر" بصفاقس

وطب

اﻻستعجالي المؤرخ في  25جانفي 2013

واﻹنعاش لﻸطفال
 25محمد زاهر بودوارة أستاذ

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
أستاذ

 26مراد قحبيش

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
 27الزهرة بن صالح أستاذ
حرم فريح

المؤرخ في  25جانفي 2013

اﻷعصاب

"فطومة قسم

بورقيبة" بالمنستير

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

"الحبيب قسم

بورقيبة" بصفاقس

جراحة اﻷمر عدد  700لسنة  25 2013جانفي 2018
التخدير اﻷمر عدد  702لسنة  25 2013جانفي 2018
المؤرخ في  25جانفي 2013

واﻹنعاش "أ"

"فطومة قسم الطب الفيزيائي اﻷمر عدد  1613لسنة  9 2013ماي 2018

بورقيبة" بالمنستير

وتقويم

اﻷعضاء المؤرخ في  9ماي 2013

والتأهيل الوظيفي
 28إلهام

بن

يوسف أستاذ

حرم التركي

استشفائي المعهد

جامعي في الطب

الوطني قسم

أمراض اﻷمر عدد  1614لسنة  9 2013ماي 2018

"المنجي بن حميدة" اﻷعصاب لﻸطفال
ﻷمراض

المؤرخ في  9ماي 2013

اﻷعصاب

بتونس
 29سمير بن ضو

طبيب
للمستشفيات

صفحــة 1834

أول المستشفى
بزغوان

الجهوي قسم جراحة العظام اﻷمر عدد  1616لسنة  9 2013ماي 2018
والكلوميات

المؤرخ في  9ماي 2013
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اﻻسم واللقب
 30محمد

الرتبة

سمير أستاذ

دغفوس

مكان التعيين

استشفائي معهد

جامعي في الطب

مرجع آخر تكليف

القسم

"محمد قسم

القصاب"

تاريخ المفعول

الطب اﻷمر عدد  1743لسنة  14 2013ماي 2018

للجبر اﻻستعجالي والكسور المؤرخ في  14ماي 2013
اﻷعضاء

وتقويم
بقصر سعيد
 31سامية المنيف حرم أستاذ
المراكشي

استشفائي معهد

جامعي في الطب

 32بدر الدين بوقرة

أستاذ

 33رفيق مزالي
 34رجاء

قمر

زهيوة
 35الهادي بوقيلة

النساء اﻷمر عدد  2667لسنة  20 2013جوان 2018
المؤرخ في  20جوان 2013

والتوليد "ب"

بورقيبة" بصفاقس

اﻷمر عدد  2989لسنة  10 2013جويلية 2018
المؤرخ في  10جويلية 2013

"شارل قسم طب العيون

نيكول" بتونس

استشفائي معهد

جامعي في الطب

طب

المؤرخ في  5جوان 2013

"الحبيب قسم الجراحة العامة

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
أستاذ

"شارل قسم

نيكول" بتونس

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
حرم أستاذ

بتونس

مخبر

أمراض الدم

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
أستاذ

"باستور" قسم

علم اﻷمر عدد  2412لسنة  5 2013جوان 2018

اﻷمر عدد  2976لسنة  12 2013جويلية 2018
المؤرخ في  12جويلية 2013

"الهادي قسم أورام العين

اﻷمر عدد  2977لسنة  12 2013جويلية 2018

ﻷمراض

المؤرخ في  12جويلية 2013

الرايس"
العيون بتونس

 36محمد العش

أستاذ

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
 37مريم

قﻼل

السﻼمي

حرم أستاذ

بتونس

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

الرابطة قسم علم الرثية

اﻷمر عدد  2978لسنة  12 2013جويلية 2018
المؤرخ في  12جويلية 2013

الرابطة قسم

بتونس

البيولوجيا اﻷمر عدد  2979لسنة  12 2013جويلية 2018

الطبية اختيار علم المؤرخ في  12جويلية 2013
المناعة

 38رياض قويدر

أستاذ

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
 39منذر الكعلي

أستاذ

 40شكري قدور

أستاذ

بمنوبة

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

المؤرخ في  23أوت 2013
"شارل قسم جراحة العظام اﻷمر عدد  3536لسنة  23 2013أوت 2018

نيكول" بتونس

استشفائي المعهد

جامعي في الطب

"الرازي" قسم طب اﻷعصاب

والكلوميات

الوطني قسم

المؤرخ في  23أوت 2013
التبنيج اﻷمر عدد  3538لسنة  23 2013أوت 2018

"المنجي بن حميدة" واﻹنعاش
ﻷمراض

اﻷمر عدد  3533لسنة  23 2013أوت 2018

المؤرخ في  23أوت 2013

اﻷعصاب

بتونس
 41خير

الدين

محفوظ
 42هشام هويسة

بن أستاذ

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب
أستاذ
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بورقيبة" بصفاقس

استشفائي مستشفى

جامعي في الطب

"الحبيب قسم التصوير الطبي اﻷمر عدد  3965لسنة  23 2013سبتمبر 2018

"محمود قسم الجراحة العامة

الماطري" بأريانة

المؤرخ في  23سبتمبر 2013
اﻷمر عدد  4793لسنة  18 2013نوفمبر 2018
المؤرخ في  18نوفمبر 2013
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  4جوان .2020
يجدد تكليف السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم ،بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

الرتبة

مكان التعيين

اﻷمر

القسم

أستاذ استشفائي مستشفى "الطاهر قسم طب العيون
جامعي في الطب صفر" بالمهدية

1

رياض مسعود

2

زينب المنيف حرم أستاذ استشفائي مستشفى "الهادي قسم التصوير الطبي
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس
العيادي

تاريخ المفعول

اﻷمر عدد  698لسنة  25جانفي 2018
 2013المؤرخ في 25
جانفي 2013
اﻷمر عدد  3539لسنة  23أوت 2018
 2013المؤرخ في  23أوت
2013

باديس أستاذ استشفائي مركز التوليد وطب قسم أمراض النساء اﻷمر عدد  228لسنة  16جانفي 2019
 2014المؤرخ في 16
والتوليد "ج"
جامعي في الطب الرضيع بتونس
جانفي 2014

3

محمد
الشنوفي

4

ثريا فنيش حرم أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب الرحمان
الوسﻼتي
بأريانة

5

اﻻستكشاف اﻷمر عدد  230لسنة  16جانفي 2019
كوثر المصمودي أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم
 2014المؤرخ في 16
الوظيفي
جامعي في الطب بورقيبة" بصفاقس
حرم الفريخة
جانفي 2014

6

محمد
المورالي

الكشوف اﻷمر عدد  475لسنة  17جانفي 2019
وإنعاش  2014المؤرخ في 17
جانفي 2014

7

ليلى الدويك حرم أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب الرحمان
الغربي
بأريانة

سامي أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب بتونس

"عبد قسم أمراض الرئة 4
مامي"

الرابطة قسم
الوظيفية
القلب
"عبد قسم
مامي" "ث"

أمراض

الرئة اﻷمر عدد  1259لسنة  14أفريل 2019
 2014المؤرخ في 14
أفريل 2014

8

سامية قاسم

9

الشاوش أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم طب اﻷذن اﻷمر عدد  1261لسنة  14أفريل 2019
شراز
 2014المؤرخ في 14
واﻷنف والحنجرة
جامعي في الطب ثامر" بتونس
حرم مبارك
أفريل 2014

10

منير بن موسى

أستاذ استشفائي مستشفى "شارل قسم الجراحة العامة اﻷمر عدد  1262لسنة  14أفريل 2019
 2014المؤرخ في 14
"أ"
جامعي في الطب نيكول" بتونس
أفريل 2014

11

رياض بوكاف

صفحــة 1836

أستاذ استشفائي مركز التوليد وطب قسم طب الرضيع
جامعي في الطب الرضيع بتونس

اﻷمر عدد  229لسنة  16جانفي 2019
 2014المؤرخ في 16
جانفي 2014

أستاذ استشفائي مستشفى "سهلول" قسم
اﻻستعجالي
جامعي في الطب بسوسة

اﻷمر عدد  1260لسنة  14أفريل 2019
 2014المؤرخ في 14
أفريل 2014

الطب اﻷمر عدد  1263لسنة  14أفريل 2019
 2014المؤرخ في 14
أفريل 2014
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اﻻسم واللقب

الرتبة

مكان التعيين

اﻷمر

القسم

تاريخ المفعول

12

ريم غشام حرم أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب بمنوبة
عطية

الرازي قسم الطب النفسي اﻷمر عدد  1801لسنة  21ماي 2019
 2014المؤرخ في  21ماي
"ب"
2014

13

هيفاء زليلة حرم أستاذ محاضر مستشفى
مبرز استشفائي بمنوبة
النهدي
جامعي في الطب

العيادات اﻷمر عدد  1899لسنة  21ماي 2019
الرازي قسم
الخارجية واﻻستعجالي  2014المؤرخ في  21ماي
2014
النفسي

14

وحيد المالكي

أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب بمنوبة

الرازي قسم الطب النفسي اﻷمر عدد  2538لسنة  3جويلية 2019
 2014المؤرخ في  3جويلية
"ث"
2014

15

كلثوم الصافي حرم أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب بتونس
القﻼل

الرابطة قسم البيولوجيا الطبية اﻷمر عدد  2541لسنة  3جويلية 2019
اختيار علم الطفيليات  2014المؤرخ في  3جويلية
2014

16

فاطمة الكرمة حرم أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم الطب الباطني
جامعي في الطب ثامر" بتونس
بوسمه

اﻷمر عدد  3077لسنة  21أوت 2019
 2014المؤرخ في  21أوت
2014

17

الطاهر قرقاح

أستاذ استشفائي مستشفى "شارل قسم طب اﻷطفال
جامعي في الطب نيكول" بتونس

اﻷمر عدد  3085لسنة  21أوت 2019
 2014المؤرخ في  21أوت
2014

18

المعز اللومي

أستاذ استشفائي مستشفى"الهادي
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس

قسم أمراض الدم

اﻷمر عدد  3257لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

19

كمال القلسي

أستاذ استشفائي مستشفى "الهادي قسم
واﻹنعاش
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس

20

محمد معالج

أستاذ استشفائي مستشفى "الهادي قسم اﻷمراض النفسية اﻷمر عدد  3259لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
"ج"
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس
2014

21

الشرفي أستاذ استشفائي مستشفى "الهادي قسم أمراض اﻷعصاب اﻷمر عدد  3260لسنة  25أوت 2019
شهناز
 2014المؤرخ في  25أوت
لﻸطفال
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس
حرم التريكي
2014

22

رياض المهيري

أستاذ استشفائي مستشفى "الهادي قسم جراحة اﻷطفال
جامعي في الطب شاكر" بصفاقس

اﻷمر عدد  3261لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

23

طارق خليف

أول المستشفى الجهوي قسم طب اﻷطفال
طبيب
بسليانة
للمستشفيات

اﻷمر عدد  3262لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014
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التخدير اﻷمر عدد  3258لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014
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اﻻسم واللقب

مكان التعيين

الرتبة

اﻷمر

القسم

تاريخ المفعول

فوزي أستاذ استشفائي مستشفى "فطومة قسم أمراض القلب اﻷمر عدد  3264لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
جامعي في الطب بورقيبة" بالمنستير "ب"
2014

24

محمد
معتوق

25

حبيب قمرة

أستاذ استشفائي مستشفى "فطومة قسم أمراض القلب اﻷمر عدد  3265لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
جامعي في الطب بورقيبة" بالمنستير "أ"
2014

26

رجاء اللبان

أستاذ استشفائي مستشفى
جامعي في الطب بمنوبة

الرازي قسم الطب النفسي اﻷمر عدد  3266لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
"ت"
2014

27

إحسان الزمال

اﻹصابات قسم جراحة اﻷعصاب
أستاذ استشفائي مركز
جامعي في الطب والحروق البليغة ببن
عروس

28

منذر مبارك

اﻹصابات قسم جراحة العظام اﻷمر عدد  3239لسنة  25أوت 2019
أستاذ استشفائي مركز
 2014المؤرخ في  25أوت
جامعي في الطب والحروق البليغة ببن والكلوميات
2014
عروس

29

اﻹصابات قسم جراحة الرأب اﻷمر عدد  3240لسنة  25أوت 2019
الهويملي أستاذ محاضر مركز
سارة
 2014المؤرخ في  25أوت
مبرز استشفائي والحروق البليغة ببن والترميم والتجميل
حرم شرف الدين
2014
جامعي في الطب عروس
الطب اﻷمر عدد  3241لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

اﻷمر عدد  3238لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

30

محسن الطرابلسي

اﻹصابات قسم
أستاذ استشفائي مركز
جامعي في الطب والحروق البليغة ببن اﻻستعجالي
عروس

31

أيوب الزغﻼمي

اﻹصابات قسم الجراحة العامة
أستاذ استشفائي مركز
جامعي في الطب والحروق البليغة ببن
عروس

اﻷمر عدد  3244لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

32

إلياس بوعجينة

أستاذ استشفائي مستشفى "فرحات قسم علم الرثية
جامعي في الطب حشاد" بسوسة

اﻷمر عدد  3248لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

33

قويدر الجريدي

أستاذ استشفائي مستشفى "فرحات قسم أمراض القلب
جامعي في الطب حشاد" بسوسة

اﻷمر عدد  3249لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

34

توفيق خلف الله

أستاذ استشفائي مستشفى "الطاهر قسم طب الشغل اﻷمر عدد  3250لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
واﻷمراض المهنية
جامعي في الطب صفر" بالمهدية
2014

35

خالد الصياحي

صفحــة 1838

طبيب
للمستشفيات

أول

المستشفى الجهوي قسم أمراض القلب
"محمد بورقيبة"
بالكاف

اﻷمر عدد  3251لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014
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اﻻسم واللقب

الرتبة

مكان التعيين

اﻷمر

القسم

تاريخ المفعول

"باستور" قسم مخبر علم اﻷمر عدد  3252لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
الفيروسات السريرية
2014

36

هندة التريكي

أستاذ استشفائي معهد
جامعي في الطب بتونس

37

حسيب كسكاس

أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم جراحة العظام اﻷمر عدد  3254لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
والكلوميات
جامعي في الطب بورقيبة" بصفاقس
2014

38

محمد هويسة

أستاذ استشفائي مستشفى "شارل قسم
واﻹنعاش
جامعي في الطب نيكول" بتونس

39

سميرة خالد

أستاذ محاضر مستشفى "شارل قسم البيولوجيا الطبية اﻷمر عدد  3237لسنة  25أوت 2019
اختيار علم الطفيليات  2014المؤرخ في  25أوت
مبرز استشفائي نيكول" بتونس
2014
جامعي في الطب

التخدير اﻷمر عدد  3236لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

40

جمال داود

أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم المعالجة باﻷشعة
جامعي في الطب بورقيبة" بصفاقس

اﻷمر عدد  3255لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

41

حاتم المصمودي

أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم علم المناعة
جامعي في الطب بورقيبة" بصفاقس

اﻷمر عدد  3253لسنة  25أوت 2019
 2014المؤرخ في  25أوت
2014

42

فاطمة مقني حرم أستاذ استشفائي مستشفى "الحبيب قسم البيولوجيا الطبية اﻷمر عدد  3256لسنة  25أوت 2019
الكيمياء  2014المؤرخ في  25أوت
اختيار
جامعي في الطب بورقيبة" بصفاقس
العيادي
2014
اﻹحيائية

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات اﻻتصال والتحول الرقمي
مؤرخ في  13جويلية .2020
تسمى السيدة روضة خليف رئيسة لبرنامج التنمية الرقمية
بمهمة تكنولوجيات اﻻتصال والتحول الرقمي ،وذلك ابتداء من 19
ماي .2020
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات اﻻتصال والتحول الرقمي
مؤرخ في  13جويلية .2020
يسمى السيد محمد اﻷمين زروق رئيسا لبرنامج القيادة
والمساندة بمهمة تكنولوجيات اﻻتصال والتحول الرقمي ،وذلك
ابتداء من  17جوان .2020
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قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  19جوان 2020
يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الشؤون المحلية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  951لسنة  2016المؤرخ في 28
جويلية  2016المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  590لسنة  2019المؤرخ في 5
جويلية  2019المتعلق بتكليف السيد سامي محمدي ،مستشار
المصالح العمومية ،بمهام كاتب عام وزارة الشؤون المحلية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  6أفريل
.2020
يكلف السيد سليم العلوي ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة الشؤون اﻻقتصادية ببلدية الكرم.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  30جوان
.2020
تكلف السيدة هيفاء بنعلي ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة اﻹشهار ببلدية صفاقس.

الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفصل  51من القانون عدد 83

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  6أفريل
.2020

للقانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر 1983

يكلف السيد مراد الهدار ،تقني أول ،بمهام رئيس مصلحة
التراخيص العمرانية ببلدية ساقية الزيت.

لسنة  1997المؤرخ في  20ديسمبر  ،1997المنقح والمتمم
المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية ،يفوض وزير
الشؤون المحلية للسيد سامي محمدي ،مستشار المصالح
العمومية ،المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون المحلية ،حق
إمضاء تقارير اﻹحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية
باستثناء عقوبة العزل.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  6أفريل
.2020
تكلف السيدة بسمة بنمصطفى ،متصرف ،بمهام متصرف
الدائرة البلدية "سيدي بولبابة" ببلدية قابس برتبة وامتيازات
رئيس مصلحة.

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  27فيفري .2020
تونس في  19جوان .2020

وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  30جوان

.2020

تكلف السيدة أسماء زعيبي ،مهندس أول ،بمهام كاهية مدير
إنشاء المناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في  6أفريل

.2020

يكلف السيد الوليد قنونو ،متصرف ،بمهام كاهية مدير النظافة
والتطهير ببلدية قابس.
صفحــة 1840

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في  6جويلية .2020

تكلف السيدة وفاء تواتي حرم مسايبي ،مهندس رئيس ،بمهام
كاهية مدير حماية المدن من الفيضانات بإدارة المياه العمرانية
بوزارة التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في  6جويلية .2020
تكلف السيدة رجاء بنزايد ،مهندس أول ،بمهام رئيس مصلحة
الدراسات باﻹدارة الفرعية لمقاومة التلوث المائي بإدارة المياه
العمرانية بوزارة التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية.
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قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـﻼحة
والصيد البحري والموارد المائية ووزير تكنولوجيات
اﻻتصال والتحول الرقمي مؤرخ في  23جويلية  2020يتعلق
بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين
بعنوان السنة الجامعية .2021/2020
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفﻼحة والصيد
البحري والموارد المائية ووزير تكنولوجيات اﻻتصال واﻻنتقال
الرقمي ،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  19لسنة  2008المؤرخ في  25فيفري
 2008المتعلق بالتعليم العالي ،وعلى جميع النصوص التي نقحته
وخاصة القانون عدد  38لسنة  2017المؤرخ في  2ماي ،2017
وعلى اﻷمر عدد  2602لسنة  1995المؤرخ في  25ديسمبر
 1995المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسة وشروط
التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس ،وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  643لسنة 2009
المؤرخ في  2مارس ،2009
وعلى اﻷمر عدد  1838لسنة  2002المؤرخ في  12أوت
 2002المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسات واﻻمتحانات
بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى اﻷمر عدد  2589لسنة  2004المؤرخ في  2نوفمبر
 2004المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل
تكوين المهندسين ،كما تم إتمامه باﻷمر عدد 2260لسنة 2009
المؤرخ في  31جويلية  2009وخاصة الفصل  5منه،
وعلى اﻷمر عدد  2716لسنة  2008المؤرخ في  4أوت
 2008المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث
وقواعد سيرها ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  827لسنة  2017المؤرخ في 28
جويلية ،2017
وعلى اﻷمر عدد  3123لسنة  2008المؤرخ في  22سبتمبر
 2008المتعلق بضبط اﻹطار العام لنظام الدراسة وشروط
التحصيل على الشهادة الوطنية لﻺجازة في مختلف مجاﻻت
التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" ،وعلى
جميع النصوص التي تممته وخاصة اﻷمر عدد  1469لسنة
 2013المؤرخ في  26أفريل ،2013
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  420لسنة  2020المؤرخ في 16
جويلية  2020المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة
بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في  11ديسمبر 1996
المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية
لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد
التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات اﻻتصال
والفﻼحة والموارد المائية المؤرخ في  21فيفري  2005المتعلق
بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل
تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها ،وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في  30أفريل ،2018
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16
فيفري  2016المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في
مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين
المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة اﻷولى
والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والفﻼحة
والموارد المائية المؤرخ في  4ماي  2016والمتعلق بضبط نظام
الدراسات واﻻمتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفﻼحة
والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات اﻻتصال
واﻻقتصاد الرقمي المؤرخ في  4أفريل  2017المتعلق بضبط
برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين
المهندسين.
قرروا ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بعـنوان السنـة الجامـعية  2021-2020أربعة ) (4مناظرات وطنية
للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء
)ر.ف( والفيزياء والكيمياء )ف.ك( والتكنولوجيا )ت( والبيولوجيا
والجيولوجيا )ب.ج(.
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم اﻷربعاء  15جويلية 2020
واﻷيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل  6من هذا
القرار.
الفصل  2ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل
مناظرة من المناظرات اﻷربعة ) (4المشار إليها بالفصل اﻷول من
هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة
طبقا للجدول التالي:
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صفحـة 1841

الـمـؤســسة

المدرسة الوطنية
للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين
ببنزرت

المدرسة الوطنية للمهندسين
بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين
بالمنستير

المدرسة الوطنية للمهندسين
بصفاقس

الشـعــبة

مناظرة
الرياضيات
والفيزياء

مناظرة
الفيزياء
والكيمياء

مناظرة
التكنولوجيا

هندسة كهربائية

30

9

17

56

هندسة ميكانيكية

28

8

18

54

هندسة صناعية

35

19

5

59

هندسة مدنية

29

16

9

54

نمذجة من أجل
الصناعة والخدمات

18

2

2

22

هندسة مائية ومحيط

6

5

5

16

تقنيات متقدمة

15

2

1

18

اتصاﻻت

28

12

7

47

إعﻼمية

28

13

7

48

هندسة صناعية

20

9

7

36

هندسة ميكانيكية

7

4

11

22

هندسة مدنية

5

3

2

10

إلكترونيك صناعية

18

18

19

55

ميكاترونيك

13

9

14

36

إعﻼمية صناعية

29

13

42

هندسة اﻻنتاجية

8

8

21

هندسة اﻻتصاﻻت
المدمجة

16

9

25

هندسة كهربائية

15

24

15

54

هندسة الطاقة

24

26

4

54

هندسة ميكانيكية

15

11

28

54

هندسة النسيج

14

29

11

54

هندسة كهربائية

25

24

20

69

هندسة كهروميكانيكية

24

15

25

64

هندسة المواد

14

15

10

39

هندسة إعﻼمية

32

24

10

66

5

هندسة بيولوجية

32

32

جيولوجيا الموارد
ومحيط

10

10

هندسة مدنية

صفحــة 1842

العدد
مناظرة البيولوجيا
الجملـة
الجملي
والجيولوجيا

12

9

12
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374

68

179

216

313

33
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الـمـؤســسة

الشـعــبة

مناظرة
الرياضيات
والفيزياء

مناظرة
الفيزياء
والكيمياء

مناظرة
التكنولوجيا

هندسة كهربائية آلية

10

13

11

34

17

17

11

32

هندسة ميكانيكية
المدرسة الوطنية للمهندسين
بقابس

كلية العلوم بتونس

هندسة مدنية

10

هندسة كيميائية
أساليب

8

24

المدرسة الوطنية
للمهندسين بتونس

المدرسة الوطنية للمهندسين
بقرطاج

المدرسة
لﻺلكترونيك
بصفاقس

الوطنية
واﻻتصاﻻت

هندسة اﻻتصاﻻت
والشبكات

10

13

9

إعــﻼمية

29

24

7

60

كيمياء تحليلية
وأدواتية

3

14

إلكترونيك

6

7

10
8

5

هندسة كهربائية

14

هندسة ميكانيكية

16

هندسة مدنية

12

13

هندسة صناعية

8

18

الهندسة في الرياضيات
التطبيقية والنمذجة

9

8

إعﻼمية

10

21

17

27

20
14

45

25

41

2

27

2

28

196

17
7

38

15

19

13

ميكاترونيك

11

14

21

46

إعﻼمية

42

29

16

87

انفوترونيك

16

14

7

37

هندسة اﻹتصاﻻت

25

20

6

51

هندسة أنظمة
اﻹلكترونيك
واﻻتصاﻻت

11

هندسة المعطيات
واﻻنظمة التقريرية

133

25

47

23

147

21

هندسة اﻷنظمة
الصناعية
واللوجستيكية

هندسة اﻹعﻼمية
الصناعية
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32
32

علوم جيولوجية

العليا

11

العدد
مناظرة البيولوجيا
الجملـة
الجملي
والجيولوجيا

15

217

49
182

22

8

3

11

22

16
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33
49

صفحـة 1843

الشـعــبة

الـمـؤســسة
المدرسة التونسية للتقنيات
المدرسة
اﻹعﻼمية

الوطنية

المدرسة العليا
وتحليل المعلومات

لعلوم
لﻺحصاء

المدرسة العليا للمواصﻼت
بتونس

الوطني
المعهد
الفﻼحية بتونس

للعلوم

المدرسة العليا للصناعات
الغذائية بتونس
المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
المدرسة
بماطر

العليا

للفﻼحة

المدرسة
بمقرن

العليا

للفﻼحة

المدرسة
بالكاف

العليا

للفﻼحة

العالي
المعهد
الفﻼحية بشط مريم

صفحــة 1844

للعلوم

مناظرة
الرياضيات
والفيزياء

مناظرة
الفيزياء
والكيمياء

مناظرة
التكنولوجيا

العدد
مناظرة البيولوجيا
الجملـة
الجملي
والجيولوجيا

30

10

10

50

50

إعﻼمية

100

40

26

166

166

إحصاء وتحليل
المعلومات

50

50

50

اتصاﻻت

100

150

150

25

25

إنتاج نباتي

15

15

حماية النباتات

10

10

إنتاج حيواني

10

10

اقتصاد فﻼحي

10

10

هندسة ريفية ،مياه
وغابات

15

15

صناعات غذائية

10

10

صيد بحري

10

10

غابات و تهيئة ترابية

10

10

الصناعات الغذائية

25

25

هندسة مائية وتهيئة

15

15

طبوغرافيا

6

4

هندسة ميكانيكية
وصناعات فﻼحية

4

4

90

25

30
20

10

30

22

إنتاج حيواني وعلفي

26

26

اقتصاد ريفي

3

17

20

إنتاج فﻼحي

3

17

20

علوم فﻼحية

30

30

بستنة

20

20

إنتاج حيواني

10

10

تهيئة الفضاءات

10

10

هندسة أنظمة البستنة

10

10
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80

26

40

30

50
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مناظرة
الرياضيات
والفيزياء

الـمـؤســسة

الشـعــبة

المدرسة الوطنية للعلوم
المتقدمة
والتكنولوجيات
ببرج السدرية

تكنولوجيات متقدمة

40

هندسة الكيمياء
الصناعية والمنجمية

6

المدرسة الوطنية للمهندسين
بقفصة

مناظرة
الفيزياء
والكيمياء
16

مناظرة
التكنولوجيا

4

60

12

12

هندسة الطاقة
وتكنولوجيا البيئة

8

8

2

هندسة الكهروميكانيكية

6

5

10

1171

793

608

الجملـة

العدد
مناظرة البيولوجيا
الجملـة
الجملي
والجيولوجيا

60

30
69

18
21
339

2911

2911

الفصل  3ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل اﻷول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد
الشروط المنصوص عليها بالفصل  4من القرار المؤرخ في  21فيفري  2005المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية
للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  16فيفري  2016المشار إليه أعﻼه.
الفصل  4ـ يكون التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع اﻻلكتروني .www.cningenieur.rnu.tn
حدد التاريخ اﻷقصى بالنسبة ﻹيداع الترشحات ليوم اﻷربعاء  17جوان  2020بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد اﻵجال المحددة.
الفصل  5ـ تجرى اﻻختبارات بمراكز اﻻمتحان التالية:
العنوان

المركز
 1المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس

 ،2نهج جواهر ﻻل نهرو 1089 ،مونفلوري ،تونس

 2المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية

ص .ب 2070 ، 51 .المرسى

 3المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

المركب الجامعي بالمنار ،ص.ب  2092 ،244المنار الثاني

 4كلية العلوم بتونس

المركب الجامعي 2092 ،تونس المنار

 5المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

 7021جرزونة ،بنزرت

 6المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

المرازقة 8000 ،نابل

 7المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة

 49شارع  13أوت ،شطرانة  ،2سكرة 2036

 8المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

 9نهج الدكتور السافي ،تونس 1006

 9المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة

نهج لمين العباسي 4011 ،حمام سوسة

 10المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان

شارع أسد ابن الفرات 3100 ،القيروان

 11المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

نهج ابن الجزار 5019 ،المنستير

 12كلية العلوم بالمنستير

شارع البيئة 5000 ،المنستير

 13المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية

سيدي مسعود 5111 ،هيبون ،المهدية

 14المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

طريق منزل شاكر كلم ، 5.0ص.ب  1172صفاقس 3000

 15المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

سيدي أحمد زروق 2112 ،قفصة
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صفحـة 1845

العنوان

المركز
 16كلية العلوم بصفاقس

طريق سكرة ،كم  3.5ص.ب 1171 .صفاقس 3000

 17المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

طريق مدنين 6072 ،زريق قابس

 18مركز باريس )البعثة الجامعية والتربوية(

 ،9نهج مونتيرا 75012 ،باريس

 19مركز نواكشوط )سفارة تونس بموريتانيا(

ص.ب  631نواكشوط موريتانيا

يجتاز المترشح المسجل خﻼل السنة الجامعية  2020/2019بمؤسسة تحضيرية من بين مراكز اﻻمتحان السبعة عشر )(17
اﻷوائل اﻻختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين من بين مراكز اﻻمتحان المذكورة وتنزيل ذلك على بطاقة الترشح بالموقع اﻻلكتروني
المذكور بالفصل .4
ويبقى لﻺدارة العامة للدراسات التكنولوجية التحديد النهائي لمركز اﻻمتحان لكل مترشح.
الفصل  6ـ تضبط مدة اﻻختبارات للمناظرات اﻷربعة ) (4المشار إليها بالفصل اﻷول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب
الجدول اﻵتي:

اليوم

الساعة
)بتوقيت
تونس(

س8
اﻷربعاء  15جويلية
2020

الخميس  16جويلية
2020
الجمعة  17جويلية
2020

السبت  18جويلية
2020

صفحــة 1846

مناظرة

مناظرة

مناظرة

مناظرة

الرياضيات والفيزيـاء

الفيزياء والكيميـاء

التكنولوجيا

البيولوجيا والجيولوجيـا

)ر.ف(

)ف.ك(

)ت(

)ب.ج(

اﻻختبار

المدة

اﻻختبار

المدة

اﻻختبار

المدة

-

-

-

-

-

-

س 11

اﻻختبار

المدة

بيو كيمياء ،بيولوجيا  2س
خلوية ،علم الوراثة،
بيولوجيا نباتية ،علم
النبات ،فيزيولوجيا
نباتية

2س

س8

رياضيات I

4س

رياضيات

4س

رياضيات

4س

رياضيات

3س

س8

كيمياء ﻻ
عضوية

2س

كيمياء ﻻ
عضوية

2س

كيمياء ﻻ
عضوية

2س

كيمياء ﻻ عضوية

2س

س 11

فرنسية

2س

فرنسية

2س

فرنسية

2س

فرنسية

2س

س8

أنظمة تقنية آلية

3س

أنظمة تقنية
آلية

3س

أنظمة تقنية
آلية

3س

جيولوجيا

2س

-

-

-

-

س 11

-
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-

بيولوجيا حيوانية،
فيزيولوجيا حيوانية

2س
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الساعة

اليوم

)بتوقيت
تونس(

اﻻثنين  20جويلية
2020
الثﻼثاء  21جويلية
2020
اﻷربعاء  22جويلية
2020

مناظرة

مناظرة

مناظرة

مناظرة

الرياضيات والفيزيـاء

الفيزياء والكيميـاء

التكنولوجيا

البيولوجيا والجيولوجيـا

)ر.ف(

)ف.ك(

)ت(

)ب.ج(

اﻻختبار

المدة

اﻻختبار

المدة

اﻻختبار

المدة

اﻻختبار

المدة

س8

فيزياء

4س

فيزياء

4س

فيزياء

4س

فيزياء

3س

س8

رياضيات II

3س

كيمياء
عضوية

2س

تصميم
وصناعة
ميكانيكية

4س

كيمياء عضوية

2س

س8

اعﻼمية

2س

اعﻼمية

2س

اعﻼمية

2س

اعﻼمية

2س

س 11

انقليزية

2س

انقليزية

2س

انقليزية

2س

انقليزية

2س

الفصل  7ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  23جويلية .2020

الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي

وزير الفﻼحة والصيد البحري
والموارد المائية

أسامة الخريجي
وزير تكنولوجيات اﻻتصال والتحول الرقمي
اطلع عليه

محمد الفاضل كريم

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  11جوان .2020
يكلف السيد حسن قنيشي ،أستاذ مساعد للتعليم العالي ،بمهام
مدير التربصات بالمعهد العالي لﻺعﻼمية والتصرف بالقيروان.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  11جوان .2020
تكلف السيدة شهيرة الحجﻼوي ،أستاذ مساعد للتعليم العالي،
بمهام مدير الدراسات والتربصات ،مديرا مساعدا بالمعهد
التحضيري للدراسات العلمية والتقنية.

عــدد 72

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  11جوان .2020
تكلف السيدة حنان بن وادة حرم الجموسي ،أستاذ محاضر،
بمهام مدير الدراسات ،مديرا مساعدا ،بالمدرسة العليا للتجارة
بتونس.
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  14جويلية .2020
تلغى تسمية السيدة سنية الحكيري ،متصرف مستشار للتعليم
العالي والبحث العلمي ،في رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي
والبحث العلمي المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث
العلمي المؤرخ في  27ماي  2020المتعلق بتسمية متصرفين
رؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد  57بتاريخ  19جوان .2020
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في  14جويلية .2020
تلغى تسمية السيد كمال إبراهيم ،أستاذ محاضر ،في رتبة
أستاذ تعليم عال في مادة الرياضيات بكلية العلوم ببنزرت ابتداء
من  30جوان  2018المدرجة ضمن قرار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي المؤرخ في  22ماي  2020المتعلق بتسمية
أساتذة تعليم عال والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد  57بتاريخ  16جويلية .2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  24جويلية 2020

صفحـة 1847

صفحــة 1848

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  24جويلية 2020

عـــدد 72

نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر وﻻية تونس العاصمة يوم  24جويلية "2020

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات
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