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قانون أساسي عدد  34لسنة  2020مؤرخ في  7أوت  2020يتعلق بالموافقة على اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة القارية اﻹفريقية
للتبادل الحر).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة القارية اﻹفريقية للتبادل الحر ،الموقّعة بكيغالي بتاريخ  21مارس  ،2018والملحقة بهذا
القانون اﻷساسي.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ـــــــــ ـــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  22جويلية .2020

قانون عدد  35لسنة  2020مؤرخ في  7أوت  2020يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ  18أكتوبر  2019بين
الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على عقد التمويل ،الملحق بهذا القانون ،والمبرم بتونس بتاريخ  18أكتوبر  ،2019بين الجمهورية التونسية والبنك
اﻷوروبي لﻼستثمار بمبلغ أقصى قدره  6مﻼيين ) (6.000.000أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  22جويلية .2020
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قانـون عدد  36لسنة  2020مؤرخ في  7أوت  2020يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  22أكتوبر  2018بين
الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض ،الملحقة بهذا القانون ،والمبرمة بتونس بتاريخ  22أكتوبر  2018بين الجمهورية التونسية والوكالة
الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستّة مﻼيين ) (6.000.000أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  22جويلية .2020

صفحــة 1978
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وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
أمر رئاسي عدد  74لسنة  2020مؤرخ في  7أوت 2020
يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ  18أكتوبر
 2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار
للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة
بتونس.
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  35لسنة  2020المؤرخ في  7أوت 2020
المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ  18أكتوبر 2019
بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار للمساهمة في
تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،
وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ  18أكتوبر  2019بين
الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي لﻼستثمار للمساهمة في
تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ
 18أكتوبر  2019بين الجمهورية التونسية والبنك اﻷوروبي
لﻼستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية
القديمة بتونس.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر رئاسي عدد  75لسنة  2020مؤرخ في  7أوت 2020
يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  22أكتوبر
 2018بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية
للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة
بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
عــدد 80

وعلى القانون عدد  36لسنة  2020المؤرخ في  7أوت 2020
المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ  22أكتوبر
 2018بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للمساهمة في
تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،
وعلى اتفاقية القرض المبرم بتاريخ  22أكتوبر  2018بين
الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في
تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس
بتاريخ  22أكتوبر  2018بين الجمهورية التونسية والوكالة
الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز
العمرانية القديمة بتونس.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر رئاسي عدد  76لسنة  2020مؤرخ في  7أوت 2020
يتعلق بالمصادقة على اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة القارية
اﻹفريقية للتبادل الحر.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  34لسنة  2020المؤرخ في 7
أوت  2020المتعلق بالموافقة على اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة
القارية اﻹفريقية للتبادل الحر،
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة القارية اﻹفريقية للتبادل الحر.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على اﻻتفاقية المنشئة للمنطقة
القارية اﻹفريقية للتبادل الحر.
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الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7أوت .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  14أوت  2020يتعلق
بتفـويض حق اﻹمضاء.
إن وزيرة العدل،

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  14أوت .2020
يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية لﻺدارة اﻵتي
ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من  16جويلية :2020
-

ماهر البجاوي،
ريم تقية،
حياة الجبالي،
سمر السعيدي،
لمياء الكثيري،
منى بن عليتة،
أمين الهيشري،
هدى السنوسي،
نجاح النفطي،
بلقيس جراد،
إشراق الخلفي،
زياد بورونية،
خولة الواسطي،
نهاد الحرزلي،
منى الحمدي،
نافع بن صولة،

 آمنة هند سباولجي، عزة بن عبد الباقي، صائب صواب، إيمان بن راضية،-

محمد رشيد بن عمار،
أمين البهلي،
بسام الهاني،
سناء التومي،

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
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1062لسنة  1974المؤرخ في  28نوفمبر
 1974المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة العدل،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  3152لسنة  2010المؤرخ في  1ديسمبر
 2010المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اﻹنسان وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي عدد 334
لسنة  2018المؤرخ في  6أفريل ،2018
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  395لسنة  2018المؤرخ في 23
أفريل  2018المتعلق بتنظيم اﻹدارات الجهوية لوزارة العدل
وضبط مشموﻻتها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنـة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في  14جويلية  2020المتعلق بتكليف
السيد محمد علي بن خلفة ،متصرف رئيس كتابة محكمة ،بوظائف
مدير جهوي لﻺدارة الجهوية لوزارة العدل بباجة.
قـررت ما يلــي:
الفصـل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل اﻷول
من اﻷمر المشار إليه أعﻼه عدد  384لسنة  1975المؤرخ في
 17جوان  1975يسند تفويض للسيد محمد علي بن خلفة،
متصرف رئيس كتابة محكمة ،مدير جهوي لﻺدارة الجهوية لوزارة
العدل بباجة ،ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة
بمشموﻻته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التـونسية ويجري العمل به ابتداء من  1جويلية .2020
تونـس في  14أوت .2020
وزيرة العدل

ثريا الجريبي

 أنجال بناني.صفحــة 1980
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بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  14أوت .2020
تسمى اﻹطارات العليا اﻵتي ذكرها رؤساء برامج لمهمة العدل لمدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد ابتداء من  1جانفي  2020وفقا
لبيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

الرتبة

البرنامج

الخطة الوظيفية

سعيد بن رمضان

قاض من الرتبة الثالثة

متفقد عام مساعد

العدل

إلياس الزﻻق

عميد بالحرس الوطني

رئيس الهيئة العامة للسجون واﻹصﻼح

السجون واﻹصﻼح

بلقاسم السماعيلي

مراقب عام للمصاريف العمومية

مدير عام المصالح المشتركة

القيادة والمساندة

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  14أوت .2020
تكلف السيدة رجاء العطياوي ،متصرف مستشار كتابة محكمة،
بوظائف رئيس كتابة محكمة اﻻستئناف بسليانة.
عمﻼ بأحكام الفصل  20من اﻷمر الحكومي عدد  420لسنة
 2018المؤرخ في  7ماي  ،2018تتمتع المعنية باﻷمر بخطة
كاهية مدير إدارة مركزية.

 مروى الغزواني الحزي من سوسة إلى القلعة الصغرى مرجعنظر محكمة الناحية بسوسة  2دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بها،
 ناجي سويسي من تونس إلى صيادة مرجع نظر محكمةالناحية بالمكنين دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بالمنستير.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  3أوت .2020
ينقل العدﻻن المنفذان اﻵتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  3أوت .2020
ينقل عدول اﻹشهاد اﻵتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
 جهاد المكي من أريانة إلى قابس مرجع نظر محكمة الناحيةبها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بقابس.
 فتحي علية من الوردانين إلى المنستير مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بالمنستير،
 معز قيدارة من واد الليل إلى توزر مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بتوزر،
 مديحة سعد )الزينة سابقا( من قصر هﻼل إلى المكنينمرجع نظر محكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية
بالمنستير،
 إخﻼص الزمال من نابل إلى المتلوي مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بقفصة،

 محمد المعلول من قابس إلى صفاقس مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بصفاقس،
 أسماء أبوالهناء من المتلوي إلى أريانة مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بأريانة.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  3أوت .2020
ينقل المترجمان المحلفان اﻵتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
 السيد إحسان العرفاوي المترجم المحلف في اللغةاﻻنقليزية من تونس إلى بنزرت دائرة قضاء محكمة اﻻستئناف بها،
 السيدة إسﻼم بن فرحات المترجمة المحلفة في اللغةاﻹيطالية من قابس إلى صفاقس دائرة قضاء محكمة اﻻستئناف
بها.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  14أوت .2020

 لسعد عفلي من منزل المهيري إلى القيروان مرجع نظرمحكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بالقيروان،

ينهى تكليف السيد عبد الله الهرشي ،مستشار عام للسجون

 جمال أحمر من السبيخة إلى القيروان مرجع نظر محكمةالناحية بها دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بالقيروان،

واﻹصﻼح من الصنف اﻷول ،بوظائف مدير جهوي لﻺدارة الجهوية
لوزارة العدل بالقصرين ابتداء من  1أوت  2020بطلب منه.
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بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في  29جويلية .2020
تقبل استقالة السيد عبد الحميد بن حسين شبيل ،عدل
اﻹشهاد بطبلبة دائرة قضاء المحكمة اﻻبتدائية بالمنستير ،من
مهامه ﻷسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020
تكلف السيدة دلندة التومي حرم شلغاف ،مهندس عام،
بوظائف مدير جهوي ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية بتونس
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  6جويلية .2020
ينهى تكليف السيد خالد حيوني ،متصرف رئيس للداخلية،
بمهام رئيس خلية اﻹعداد والتنسيق بمكتب النشاط الحكومي
والبرلماني بوزارة الداخلية ،برتبة وامتيازات كاهية مدير.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  11جويلية
.2020
ينهى تكليف السيد قيس بلقاسم ،مهندس رئيس ،بمهام رئيس
مصلحة اﻹذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني باﻹدارة
العامة للشؤون اﻹدارية والمالية بوزارة الداخلية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  540لسنة  2020مؤرخ في  7أوت
.2020
يسمى السيد شكري حمودة ،أستاذ استشفائي جامعي في
الطب ،مديرا عاما للهيئة الوطنية للتقييم واﻻعتماد في المجال
الصحي ،ابتداء من  13أفريل .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  541لسنة  2020مؤرخ في  7أوت
.2020
تسند للسيد ناصر زايدي ،متصرف عام للصحة العمومية،
مكلف بمهام مدير الموارد البشرية باﻹدارة العامة للمصالح
المشتركة بوزارة الصحة ،منحة التصرف اﻹداري والمالي.
بمقتضى أمر حكومي عدد  542لسنة  2020مؤرخ في  7أوت
.2020
تنهى تسمية السيد شكري حمودة ،أستاذ استشفائي جامعي
في الطب ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة ،ابتداء من
 13أفريل .2020
صفحــة 1982

عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  1017لسنة 2011
المؤرخ في  21جويلية  ،2011تتمتع المعنية باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية
بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020
يكلف السيد أحمد السقني ،متصرف رئيس ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بوظائف مدير جهوي ﻷمﻼك الدولة والشؤون
العقارية بزغوان بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من
 3أوت .2020
عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  1017لسنة 2011
المؤرخ في  21جويلية  ،2011يتمتع المعني باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020
تكلف السيدة ريم طروش حرم السنوسي ،مهندس أول،
بوظائف مدير جهوي ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020
عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  1017لسنة 2011
المؤرخ في  21جويلية  ،2011تتمتع المعنية باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020
يكلف السيد رشيد الصالحي ،متصرف رئيس ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بوظائف مدير جهوي ﻷمﻼك الدولة والشؤون
العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية
بداية من  3أوت .2020
عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  1017لسنة 2011
المؤرخ في  21جويلية  ،2011يتمتع المعني باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية.
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بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

يكلف السيد فتحي بوصيري ،مهندس رئيس ،بوظائف مدير
بوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع تسوية الوضعيات
العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة
الخاص بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت
.2020

تكلف السيدة أميرة الحبيب ،متصرف مستشار ،بوظائف مدير
بوحدة التصرف في الميزانية حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون
العقارية بداية من  3أوت .2020

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

يكلف السيد منصف المناعي ،متصرف رئيس ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بوظائف رئيس مكتب العﻼقات مع المواطن
بديوان وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت
.2020

يكلف السيد فتحي الجريء ،متصرف رئيس ﻷمﻼك الدولة
والشؤون العقارية ،بوظائف مدير اﻹدارة الفنية للعمليات العقارية
الفﻼحية باﻹدارة العامة للعقارات الفﻼحية بوزارة أمﻼك الدولة
والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020

عمﻼ بأحكام الفصل  8من اﻷمر الحكومي عدد  357لسنة
 2019المؤرخ في  21مارس  ،2019يتمتع المعني باﻷمر بمنح
وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

يكلف السيد فتحي بن ساسي ،مهندس رئيس ،بوظائف مدير
ضبط أمﻼك اﻷجانب والتصرف فيها باﻹدارة العامة ﻷمﻼك اﻷجانب
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020

يكلف السيد محمد أمين شعور ،مهندس رئيس ،بوظائف مدير
التنسيق واﻹشراف بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية
من  3أوت .2020
بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  14أوت .2020

سميت السيدة مريم باللعج حرم حمادة ،مهندس عام ،رئيس
وحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة
بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020

يكلّف السيد سامي البكري ،أستاذ أول مميز تربية بدنية،
بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة واﻷسرة بقبلي ابتداء من 27
جويلية .2020

عمﻼ بأحكام الفصل  5فقرة  1من اﻷمر الحكومي عدد 167
لسنة  2018المؤرخ في  13فيفري  ،2018تتمتع المعنية باﻷمر
بالمنح واﻻمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

عمﻼ بأحكام الفصل  2من اﻷمر عدد  4063لسنة 2013
المؤرخ في  16سبتمبر  2013يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ
في  6أوت .2020

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  14أوت .2020

يكلف السيد جمال الجﻼصي ،متصرف رئيس ،بوظائف مدير
التشريع والدراسات القانونية باﻹدارة العامة للشؤون القانونية
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية بداية من  3أوت .2020

تكلّف السيدة منال الجبالي ،مهندس أول ،بمهام كاهية مدير
بمكتب البرمجة والتخطيط بالديوان بوزارة المرأة واﻷسرة
والطفولة وكبار السن.

عــدد 80

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  14أوت 2020

صفحـة 1983

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  14أوت .2020

وعلى القانون عدد  38لسنة  2019المؤرخ في  30أفريل
 2019المتعلق بالنظام الوطني ﻻعتماد هياكل تقييم المطابقة،

يعفى السيد عادل العلوي ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية
للشباب والطفولة ،من مهامه بصفة مندوب جهوي لشؤون المرأة
واﻷسرة بقبلي ابتداء من  27جويلية .2020

وعلى اﻷمر عدد  1744لسنة  1994المؤرخ في  29أوت
 1994المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر الحكومي عدد  949لسنة 2019
المؤرخ في  29أكتوبر ،2019

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في  14أوت .2020
ينهى تكليف السيدة حياة العلوي ،أستاذ أول مميز ،بمهام
مندوب جهوي لشؤون المرأة واﻷسرة بالكاف بوزارة المرأة
واﻷسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من  16أوت .2020

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير
التجارة مؤرخ في  5أوت  2020يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير
الصناعة والتجارة المؤرخ في  19جانفي  2017المتعلق بشروط
التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العﻼمات لﻺسمنت.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير
التجارة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  117لسنة  1992المؤرخ في  7ديسمبر
 1992المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين  3و 5منه،
وعلى القانون عدد  41لسنة  1994المؤرخ في  7مارس
 1994المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9
لسنة  1999المؤرخ في  13فيفري ،1999
وعلى القانون عدد  40لسنة  1999المؤرخ في  10ماي
 1999المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون عدد  12لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري ،2008
وعلى القانون عدد  38لسنة  2009المؤرخ في  30جوان
 2009المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون
عدد  16لسنة  2016المؤرخ في  3مارس ،2016
وعلى القانون عدد  36لسنة  2015المؤرخ في  15سبتمبر
 2015المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واﻷسعار،
صفحــة 1984

وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي 1995
المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في
 13ديسمبر ،2010
وعلى اﻷمر عدد  1036لسنة  2001المؤرخ في  8ماي 2001
المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص عﻼمات
الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى اﻷمر عدد  2965لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير اﻻقتصاد الوطني المؤرخ في  18سبتمبر 1993
المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117
لسنة  1992المؤرخ في  7ديسمبر  1992المتعلق بحماية المستهلك
كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية
المؤرخ في  21جويلية ،2003
وعلى قرار وزير اﻻقتصاد الوطني المؤرخ في  30أوت 1994
المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد
والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة قرار
وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  15سبتمبر ،2005
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفﻼحة والموارد
المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا
وتكنولوجيات اﻻتصال المؤرخ في  18سبتمبر  2010المتعلق بضبط
إجراءات المراقبة الفنية اﻵلية عند التوريد،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  19جانفي 2017
المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العﻼمات
لﻺسمنت،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في  28ماي  2019المتعلق
بضبط الطرق الفنية للرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
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عـــدد 80

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27

قررا ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تعوض عبارات "أكياس من ورق" و"أكياس ورقية"
و"كيس من ورق" أينما وردت بقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ
في  19جانفي  2017المشار إليه أعﻼه بالنص الفرنسي بعبارة "أكياس
من ورق أو من بﻼستيك".
الفصل  2ـ تلغى مقتضيات الملحق عدد  4المرفق بالنص
الفرنسي لقرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  19جانفي
 2017المشار إليه أعﻼه ،وتعوض بمقتضيات الملحق عدد 4
المرفق بالنص الفرنسي لهذا القرار.
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  5أوت .2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير التجارة

محمد مسيليني

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووزير المالية ووزير الفﻼحة والصيد البحري والموارد
المائية ووزير التجارة مؤرخ في  11أوت  2020يتعلق
بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة
ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة  2020وبتحديد مدة
انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة .2020

فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرروا ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج
المعقم بالنسبة إلى سنة  2020بـ  28.8مليون لتر وتمتد فترة
ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية  31أوت .2020
الفصل  2ـ تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن
الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة  2020بالفترة الممتدة من
غرة مارس إلى  31ديسمبر.
الفصل  3ـ

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية.
تونس في  11أوت .2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

وعلى اﻷمر عدد  658لسنة  1999المؤرخ في  22مارس
 1999المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج
المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر
عدد  4031لسنة  2013المؤرخ في  20سبتمبر  2013وخاصة
الفصل اﻷول )جديد( والفصل  7مكرر منه،
نسخة مطابقة  :الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

محمد الصالح بن يوسف
وزير المالية

محمد نزار يعيش
وزير الفﻼحة والصيد البحري
والموارد المائية

أسامة الخريجي
وزير التجارة

محمد مسيليني

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية
ووزير الفﻼحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة مؤرخ في  14أوت .2020
يسمى السيد منير مخلوف متصرفا ممثﻼ للدولة لدى مجلس
إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفوﻻذ" عوضا عن
السيد إبراهيم الشبيلي.
ت د و ب )د( 0330 9061 :

تعريف اﻹمضاء  :رئيس البلدية
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