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قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في  17مارس 2021
يتعلق بإلغاء المناظرة الخارجية باﻻختبارات ﻻنتداب ملحقين
قضائيين عسكريين برتبة مﻼزم مباشر لتكوينهم بالمعهد
اﻷعلى للقضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  20لسنة  1967المؤرخ في  31ماي
 1967المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام للعسكريين ،وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47
لسنة  2009المؤرخ في  8جويلية ،2009
وعلى القانون عدد  80لسنة  1985المؤرخ في  11أوت
 1985المتعلق بإحداث المعهد اﻷعلى للقضاء ،كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون عدد  70لسنة  1992المؤرخ في  27جويلية
،1992
وعلى المرسوم عدد  70لسنة  2011المؤرخ في  29جويلية
 2011المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام اﻷساسي
الخاص بالقضاة العسكريين وخاصة الفصلين  10و 11منه،

وعلى اﻷمر عدد  428لسنة  2007المؤرخ في  6مارس
 2007المتعلق بضبط اﻹطار العام للمناظرات الخارجية
باﻻختبارات لﻼنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي
تنظمها اﻹدارات العمومية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  296لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  28لسنة  2020المؤرخ في 10
جانفي  2020المتعلق بتنظيم المعهد اﻷعلى للقضاء وضبط نظام
الدراسات والتكوين به،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في  29ديسمبر
 2017المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية
باﻻختبارات ﻻنتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة مﻼزم مباشر
لتكوينهم بالمعهد اﻷعلى للقضاء،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في  31ديسمبر
 2019المتعلق بفتح مناظرة خارجية باﻻختبارات ﻻنتداب ملحقين
قضائيين عسكريين برتبة مﻼزم مباشر لتكوينهم بالمعهد اﻷعلى
للقضاء.
قرر ما يلي:

وعلى اﻷمر عدد  380لسنة  1972المؤرخ في  6ديسمبر
 1972المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص للعسكريين وخاصة
الفصل  4منه ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
اﻷمر الحكومي عدد  369لسنة  2020المؤرخ في  23جوان
،2020

الفصل اﻷول ـ تلغى المناظرة الخارجية باﻻختبارات ﻻنتداب
ملحقين قضائيين عسكريين برتبة مﻼزم مباشر المفتوحة بوزارة
الدفاع الوطني بمقتضى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31
ديسمبر .2019

وعلى اﻷمر عدد  671لسنة  1975المؤرخ في  25سبتمبر
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزير الدفاع الوطني،

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

وعلى اﻷمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى
وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من
المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل
التكوين لﻼنتداب في القطاع العمومي،
عــدد 27

تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه

وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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قرار من وزيرة العدل بالنيابة مؤرخ في  17مارس 2021
يتعلق بالتسجيل العقاري اﻹجباري بوﻻية قابس.
إن وزيرة العدل بالنيابة،
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،
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  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  124لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلق بتكليف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة
بالوظيفة العمومية بممارسة مهام وزير العدل بالنيابة.
قررت ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يجرى ابتداء من أول جويلية  2021بواسطة
المسح العقاري اﻹجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة
وغير المبنية الكائنة بعمادة قصر بني عيسى ،معتمدية مطماطة
القديمة ،وﻻية قابس.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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وزيرة العدل بالنيابة

حسناء بن سليمان

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج مؤرخ في  17مارس  2021يتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني
رئيس بالسلك التقني المشترك لﻺدارات العمومية بوزارة
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلّق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  821لسنة  1999المؤرخ في  12أفريل
 1999المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك لﻺدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  114لسنة  2009المؤرخ في 21
جانفي  2009واﻷمر الحكومي عدد  1239لسنة  2019المؤرخ
في  26ديسمبر ،2019
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  298لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لﻺدارات
العمومية التقنيون اﻷول المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس
) (5سنوات أقدمية على اﻷقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة
الترشحات.
الفصل  2ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه بقرار
من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل  3ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار
إليها أعﻼه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل
اﻹداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
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ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اﻹدارة أو من
ينوبه،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خﻼل
الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو شهادة
تثبت خلو الملف اﻹداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب
لﻼنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين
المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼل السنتين السابقتين لتاريخ ختم
قائمة الترشحات،
ـ تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده
المترشح يتضمن اﻷنشطة واﻷعمال التي قام بها خﻼل السنتين
السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها
وتحسينها ،ويكون هذا التقرير مصحوبا بمﻼحظات الرئيس
المباشر للمترشح.
الفصل  4ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ
ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليﻼ
على معرفة تاريخ اﻹرسال.
الفصل  5ـ تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها
أعﻼه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج ،وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم
حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا ﻷحكام هذا القرار،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل  6ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى
المترشح يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين ) (20يعبر عن أداء
العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه
لعمله.
الفصل  7ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه
تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ اﻷقدمية العامة )الضارب ،(0.5
ـ اﻷقدمية في الرتبة )الضارب ،(1
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب لﻼنتداب في
الرتبة الحالية للمترشح )الضارب ،(0.5
ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼل
السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات )الضارب ،(0.5
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ـ السيرة والمواظبة خﻼل الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم
قائمة الترشحات )الضارب ،(0.5
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه
بالفصل  6أعﻼه )الضارب ،(0.5
ـ تقرير النشاط المشار إليه بالفصل  3أعﻼه )الضارب .(1.5
يسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين
).(20
الفصل  8ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه
ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع اﻷعداد
المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط تكون اﻷولوية ﻷقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه
اﻷقدمية تعطى اﻷولوية ﻷكبرهم سنا.
الفصل  9ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك
التقني المشترك لﻺدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الخارجية
والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل  10ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي

هشام مشيشي

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج مؤرخ في  17مارس  2021يتعلق بفتح مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني
المشترك لﻺدارات العمومية بعنوان سنة .2020
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلّق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  821لسنة  1999المؤرخ في  12أفريل
 1999المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك لﻺدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  114لسنة  2009المؤرخ في 21
جانفي  2009واﻷمر الحكومي عدد  1239لسنة  2019المؤرخ
في  26ديسمبر ،2019
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج المؤرخ في  17مارس  2021المتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك
التقني المشترك لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج يوم  20ماي  2021واﻷيام الموالية مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني
المشترك لﻺدارات العمومية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثﻼث )(3
خطط.
الفصل  3ـ تختم قائمة الترشحات يوم  19أفريل .2021
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

بالرائد الرسمي للجمهورية

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية المراقبون الماليون
للشؤون الخارجية المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس )(5
سنوات أقدمية على اﻷقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة
الترشحات.
الفصل  2ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها
أعﻼه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،

وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي

هشام مشيشي

ـ تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل  3ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار
إليها أعﻼه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل
اﻹداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج مؤرخ في  17مارس  2021يتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق
مالي للشؤون الخارجية.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلّق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  1079لسنة  1991المؤرخ في  22جويلية
 1991المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك اﻷعوان
اﻹداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته،،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  298لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون الخارجية،

ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس اﻹدارة أو من
ينوبه،
ـ نسخة من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خﻼل
الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو شهادة
تثبت خلو الملف اﻹداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب
لﻼنتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين
المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼل السنتين السابقتين لتاريخ ختم
قائمة الترشحات.
الفصل  4ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ
ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليﻼ
على معرفة تاريخ اﻹرسال.
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الفصل  5ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي إلى
المترشح يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين ) (20يعبر عن أداء
العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه
لعمله.
الفصل  6ـ تضبط لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج،

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج مؤرخ في  17مارس  2021يتعلق بفتح مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون
الخارجية بعنوان سنة .2020
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

الفصل  7ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعﻼه
تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلّق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب
لﻼنتداب في رتبة المترشح )ضارب ،(1

وعلى اﻷمر عدد  1079لسنة  1991المؤرخ في  22جويلية
 1991المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك اﻷعوان
اﻹداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته،،

ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة
خﻼل الخمس سنوات اﻷخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات
)الضارب ،(0.5

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

ـ اﻷقدمية العامة للمترشح )ضارب ،(1
ـ اﻷقدمية في الرتبة للمترشح )ضارب ،(1.5

ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل اﻹدارة خﻼل
السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات )ضارب ،(0.5

ـ العدد التقييمي الخاص بالمناظرة المسند من طرف الرئيس
المباشر للعون والذي يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته
واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله )الضارب ،(0.5
يسند لكل مقياس عدد يتراوح بين الصفر ) (0والعشرين
).(20
الفصل  8ـ إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس
المجموع من النقاط تكون اﻷولوية ﻷقدمهم في الرتبة وإذا تساوت
هذه اﻷقدمية تعطى اﻷولوية ﻷكبرهم سنا.
الفصل  9ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في
المناظرة المشار إليها أعﻼه من قبل وزير الشؤون الخارجية
والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل  10ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين
بالخارج المؤرخ في  17مارس  2021المتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون
الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج يوم  17ماي  2021واﻷيام الموالية مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق مالي للشؤون الخارجية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
).(2
الفصل  3ـ تختم قائمة الترشحات يوم  15أفريل .2021
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

بالرائد الرسمي للجمهورية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي

هشام مشيشي
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أمـر حكومي عـدد  157لسنة  2021مؤرخ في  22مارس
 2021يتعلق بالمصادقة على القائمة اﻻسمية للشهداء
والجرحى من أعوان قوات اﻷمن الداخلي التابعين لوزارتي
الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء
واجبهم المهني خﻼل أحداث الثورة.
إن رئيس الحكومــة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت
 1982المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام لقوات اﻷمن
الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  50لسنة  2013المؤرخ في  19ديسمبر 2013
المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن اﻷضرار الناتجة ﻷعوان
قوات اﻷمن الداخلي عن حوادث الشغل واﻷمراض المهنية،
وعلى القانون عدد  51لسنة  2001المؤرخ في  3ماي
 2001المتعلق بإطارات وأعوان السجون واﻹصﻼح،
وعلى اﻷمر عدد  1062لسنة  1974المؤرخ في  28نوفمبر
 1974المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة العدل،
وعلى اﻷمر عدد  342لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الداخلية كما تم تنقيحه
باﻷمر عدد  1454لسنة  2001المؤرخ في  15جوان ،2001
وعلى اﻷمر عدد  1160لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك اﻷمن
الوطني والشرطة الوطنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص
الﻼحقة وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  108لسنة  2019المؤرخ
في  2أفريل ،2019
وعلى اﻷمر عدد  1162لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة
اﻷمر الحكومي عدد  110لسنة  2019المؤرخ في  2أفريل
،2019
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وعلى اﻷمر عدد  1164لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة
اﻷمر الحكومي عدد  109لسنة  2019المؤرخ في  2أفريل
،2019
وعلى اﻷمر عدد  1167لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك إطارات
وأعوان السجون واﻹصﻼح وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو
تممته وخاصة اﻷمر عدد  383لسنة  2012المؤرخ في  5ماي
،2012
وعلى اﻷمـر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمـر الحكومي عدد  1لسنة  2021المؤرخ في 6
جانفي  2021المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى اﻷمـر الحكومي عدد  2لسنة  2021المؤرخ في 6
جانفي  2021المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة
الداخلية،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصـه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على القائمة اﻹسمية الملحقة
بهذا اﻷمر الحكومي للشهداء والجرحى من أعوان قوات اﻷمن
الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا
أو أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار
أداء واجبهم المهني خﻼل أحداث الثورة ابتداء من  17ديسمبر
 2010وإلى غاية  28فيفري  2011وذلك من أجل حماية اﻷفراد
والممتلكات العامة والخاصة والمساهمة الفعالة في استتباب اﻷمن
واستقرار البﻼد.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  22مارس .2021
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جدول في الشهداء والجرحى من أعوان قوات اﻷمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل
)اﻷمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون واﻹصﻼح(
الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار آداء واجبهم المهني خﻼل أحداث الثورة
السلك

الشهداء

الجرحى

اﻷمن الوطني

6

14

الحرس الوطني

3

07

الحماية المدنية

1

11

السجون واﻹصﻼح

2

05

المجموع

12

37

القائمة اﻻسمية

للشهداء والجرحى من أعوان قوات اﻷمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار آداء
واجبهم المهني خﻼل أحداث الثورة.
)حسب الترتيب اﻷبجدي(
الشهداء من أعوان قوات اﻷمن الداخلي التابعة لوزارتي الداخلية والعدل
)اﻷمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون واﻹصﻼح(
شهداء اﻷمن الوطني
اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻻستشهاد

الرتبة

الرتبة بعد التنفيل

حاتــــم

الـموفق

مـحمـــد

26266788

*****654

17/01/2011

محافظ شرطة عام
من صنف 1

محافظ شرطة عام من
صنف1
) 8درجات استثنائية في
مســتــوى التأجير(

جمال الدين

العقربي

عـــلي

67183816

*****614

16/01/2011

نـقــــــــيب

رائد

محمد صالح

الشابي

ابراهيم

45975774

*****738

15/01/2011

ناظر أمن أول

مﻼزم

عـــــادل

بن عمـــار

مقداد

67142588

*****958

16/01/2011

ضابط شرطة
مساعد

ضابط شرطة

عباس

البوغانمي

مــــحمد

2286580188

*****696

16/01/2011

حافظ أمن مستجد

ناظر أمن مساعد

هيكل

بن عباس

الصادق

78025483

*****847

09/02/2011

ناظر أمن مساعد

ناظر أمن
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شهداء الحرس الوطني
تاريخ

الرتبة

الرتبة بعد التنفيل

اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

عريف أول

وكيل

صابر

الغيضاوي

محمد

0056458949

*****244

15/01/2011

رائد

محمد

بوفريخة

محمود

0025576371

*****090

15/01/2011

مﻼزم

مﻼزم

محمد

الرزقي

يونس

0056458949

*****244

16/01/2011

وكيل

اﻻستشهاد

شهداء الحماية المدنية
اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻻستشهاد

الرتبة

الرتبة بعد التنفيل

سامي

يوسف

عبد السﻼم

66927774

*****229

15/01/2011

وكيل

وكيل أول

صفحــة 698
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شهداء السجون واﻹصﻼح

اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

تاريخ

اﻻستشهاد

الرتبة

الرتبة بعد
التنفيل

أمين

قرامي

حسن

94259647

*****983

17/01/2011

عريف

عريف أول

هشام

محيمدي

حمادي

96558244

*****493

15/01/2011

عريف

عريف أول

الجرحى من أعوان قوات اﻷمن الداخلي التابعة لوزارتي الداخلية والعدل
)اﻷمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون واﻹصﻼح(

جرحى اﻷمن الوطني
اﻻسم

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الوحيد

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻹصابة

الرتبة

الرتبة الحالية

التيجاني

قرواشي

محمد

101878288

*****832

15/01/2011

ناظر أمن مساعد

نقيب

الفاضل

المالكي

الضاوي

48660048

*****793

15/01/2011

محافظ شرطة أول محافظ شرطة عام صنف 1

جمال الدين

الوسﻼتي

حمة

45154914

*****247

15/01/2011

محافظ شرطة أول محافظ شرطة عام صنف 2

اﻹداري

خليل

المقدم

حسين

101881726

*****703

16/01/2011

حافظ أمن

ناظر أمن

سامي

الذوادي

الهادي

69200810

*****580

16/01/2011

ناظر أمن مساعد

نقيب

عرفات

سليم

صالح

77983350

*****356

16/01/2011

حافظ أمن

مﻼزم

عدنان

بن العربي

الهادي

43117005

*****068

15/01/2011

ضابط شرطة

محافظ شرطة أعلى

فتحي

السماعلي

ابراهيم

43180053

*****101

15/01/2011

ناظر أمن أول

مﻼزم 2015

فتحي

العمامري

رشيد

31193681

*****673

13/01/2011

ناظر أمن أول

رائد 2012

محرز

مسعودي
)الحبوبي
سابقا(

محمد

50096658

*****556

15/01/2011

ضابط شرطة أول

محافظ شرطة أعلى

محمد

الهذلي

نبيل

2286558667

*****748

16/01/2011

حافظ أمن مستجد

ناظر أمن

مــراد

العجمي

علي

48585377

*****844

16/01/2011

محافظ شرطة

محافظ شرطة عام صنف 1

معز

المساحلي

صالح

86759729

*****603

12/01/2011

حافظ أمن

ناظر أمن أول

منجي

السكوحي

علي

53872786

*****128

16/01/2011

ناظر أمن

رائد
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جرحى الحرس الوطني
اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻹصابة

الرتبة

الرتبة الحالية

المولدي

الدريدي

عمار

0069030149

*****094

16/01/2011

وكيل

نقيب

بلقاسم

المباركي

يوسف

0068968212

*****365

15/01/2011

عريف أول

نقيب

جوهر

الخياط

الهادي

0058673175

*****330

15/01/2011

وكيل

نقيب

خالد

صنديد

الهادي

0033144795

*****374

16/01/2011

مﻼزم

متقاعد

رضا

السردوك

محمد

0067160877

*****746

12/01/2011

وكيل

نقيب

مرشد

فريخة

عبد المجيد

0045192502

*****809

15/01/2011

وكيل أول

مقدم

نافع

كمون

محمد

0055321019

*****973

15/01/2011

وكيل

رائد

جرحى الحماية المدنية
اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻹصابة

الرتبة

الرتبة الحالية

سالم

العرضاوي

صالح

51354527

*****519

15/01/2011

رقيب صنف أعلى

نقيب

سهيل

العذاري

حسن

89820683

*****783

15/01/2011

عريف

وكيل أول

طارق

الجﻼلي

محمـد

64651914

*****449

15/01/2011

رائد

عميد

طارق

بن سعيد

محمـد

66823704

*****704

15/01/2011

وكيل

مﻼزم أول

عامر

العطاوي

البشير

73065248

*****720

15/01/2011

عريف

نقيب

عبد الفتاح

عبروق

العجمي

54210367

*****848

15/01/2011

وكيل أول

رائد

عثمان

عيسى

المولدي

58811706

*****938

15/01/2011

عريف أول

نقيب

فوزي

عمر

الهادي

45148648

*****639

15/01/2011

عريف أول

نقيب

كمال

بلحوش

محمـد

71233564

*****341

15/01/2011

وكيل

نقيب

ناجي

سالم

محمـد

53203284

*****217

15/01/2011

رقيب صنف أعلى

نقيب

وجدي

الماي

الحبيب

97615241

*****533

15/01/2011

عريف

وكيل أول

جرحى السجون واﻹصﻼح
اﻻسم اﻹداري

اللقب

اسم اﻷب

الرقم الموحد

المنتصر

النويوي

صالح

0048244766

15/01/2011 *****175

أنيس

المانع

يوسف

0023998608

15/01/2011 *****274

عريف

محمد الهادي

محيمدي

عمار

2286847950

15/01/2011 *****834

عريف

محمد رضا

الناصف

عبد السﻼم

0011842585

 14/01/2011 *****558منشط من الصنف الثاني

مهدي

الشاوش

محمد

0089781984

صفحــة 700

ر,ب,ت,و

تاريخ اﻹصابة

16/01/2011 *****047
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الرتبة

الرتبة بعد التنفيل

وكيل أول

مﻼزم
عريف أول
عريف أول

نقيب

رائد
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بمقتضى أمر حكومي عدد  162لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
بمقتضى أمر حكومي عدد  158لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
يكلف السيد يحي الشمﻼلي ،متفقد عام للمصالح المالية،
بمهام مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة اﻻقتصاد
والمالية ودعم اﻻستثمار.
بمقتضى أمر حكومي عدد  159لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
تكلف السيدة إبتسام بن علجية حرم بن حمودة ،متفقد عام
للمصالح المالية ،بمهام مدير عام الموارد والتوازنات بوزارة
اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار.
بمقتضى أمر حكومي عدد  160لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
يكلف السيد سامي البوبكري ،مستشار المصالح المالية من
الدرجة اﻷولى ،بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح
الخارجية لﻺدارة العامة لﻸداءات بوزارة اﻻقتصاد والمالية ودعم
اﻻستثمار.
عمﻼ بأحكام الفصل ) 25رابعا( من اﻷمر عدد  94لسنة
 2008المؤرخ في  16جانفي  2008كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر الحكومي عدد  1156لسنة  2017المؤرخ في  27أكتوبر
 ،2017ينتفع المعني باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات المخولة لمدير عام
إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  161لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
يكلف السيد نور الدين بوقربة ،مستشار المصالح المالية من
الدرجة اﻷولى ،بمهام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات
الجبائية باﻹدارة العامة لﻸداءات بوزارة اﻻقتصاد والمالية ودعم
اﻻستثمار.
عمﻼ بأحكام الفقرة  1من الفصل  19من اﻷمر عدد 556
لسنة  1991المؤرخ في  23أفريل  1991كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر الحكومي عدد  1155لسنة  2017المؤرخ في  27أكتوبر
 ،2017ينتفع المعني باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات المخولة لمدير عام
إدارة مركزية.
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يكلف السيد سمير المسعدي ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام رئيس وحدة المراقبة الوطنية واﻷبحاث الجبائية باﻹدارة
العامة لﻸداءات بوزارة اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار.
عمﻼ بأحكام الفقرة  5من الفصل  19من اﻷمر عدد  556لسنة
 1991المؤرخ في  23أفريل  1991كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر
عدد  1198لسنة  2007المؤرخ في  14ماي  ،2007ينتفع المعني
باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  163لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
تكلف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي ،مستشار المصالح
العمومية ،بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة اﻷداءات بالمصالح
الخارجية لﻺدارة العامة لﻸداءات بوزارة اﻻقتصاد والمالية ودعم
اﻻستثمار.
عمﻼ بأحكام الفصل  9من اﻷمر الحكومي عدد  1156لسنة
 2017المؤرخ في  27أكتوبر  2017كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر عدد  94لسنة  2008المؤرخ في  16جانفي  ،2008تنتفع
المعنية باﻷمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  164لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021
يكلف السيد سمير بن خليفة ،مستشار المصالح المالية من
الدرجة اﻷولى ،بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة اﻷداءات
بالمصالح الخارجية لﻺدارة العامة لﻸداءات بوزارة اﻻقتصاد
والمالية ودعم اﻻستثمار.
عمﻼ بأحكام الفصل  9من اﻷمر الحكومي عدد  1156لسنة
 2017المؤرخ في  27أكتوبر  2017كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر عدد  94لسنة  2008المؤرخ في  16جانفي  ،2008ينتفع
المعني باﻷمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في
 17مارس  2021يتعلق بإحداث مجمع الصيانة والتصرف
بالمنطقة الصناعية ببوحجر من وﻻية المنستير.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
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وعلى القانون عدد  16لسنة  1994المؤرخ في  31جانفي
 1994المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل
 7منه،
وعلى اﻷمر عدد  1635لسنة  1994المؤرخ في أول أوت
 1994المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق
الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها وخاصة الفصول  5و 6و7
منه،
وعلى اﻷمر عدد  2000لسنة  1994المؤرخ في  26سبتمبر
 1994المتعلق بضبط النظام اﻷساسي النموذجي لمجامع الصيانة
والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
وعلى المطلب المقدم من قبل الشاغلين والمستغلين وأصحاب
العقارات بالمنطقة الصناعية ببوحجر من وﻻية المنستير،
وعلى مكتوب والي المنستير المؤرخ في  30نوفمبر .2020
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يحدث مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة
الصناعية ببوحجر من وﻻية المنستير ،طبقا لمقتضيات الفصل 7
من القانون عدد  16لسنة  1994المؤرخ في  31جانفي .1994
وتضبط حدود المنطقة الصناعية المذكورة طبقا لمثال التقسيم
الخاص بالمنطقة الصناعية ببوحجر من وﻻية المنستير الملحق
بهذا القرار.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  17مارس .2021
اطلع عليه
رئيس الحكومة

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

هشام مشيشي

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  198لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلّق بتسمية السيد كمال الوسﻼتي ،مهندس عام،
رئيسا لديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيد كمال الوسﻼتي ،مهندس عام ،رئيس ديوان وزير الصناعة
والطاقة والمناجم بالنيابة )قسم الصناعة( ،ليمضي نيابة عن وزير
الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق
مشموﻻت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك
ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
صفحــة 702
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قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،

وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010

وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  487لسنة  2020المؤرخ في 23
جويلية  2020المتعلّق بتكليف السيد إبراهيم الشبيلي بمهام
مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة،

وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  134لسنة  2019المؤرخ في 7
فيفري  2019المتعلّق بتكليف السيدة مليكة مهنّي حرم كريط
بمهام مدير عام النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيد إبراهيم الشبيلي ،مهندس عام ،مدير عام المصالح المشتركة
)قسم الصناعة( ،ليمضي نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشموﻻت أنظاره باستثناء
القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من  16فيفري
.2021

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،

قرر ما يلي:
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
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قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيدة مليكة مهني حرم كريط ،مدير عام النهوض بالمؤسسات
الصغرى والمتوسطة ) قسم الصناعة( ،لتمضي نيابة عن وزير
الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق
مشموﻻت أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك
ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيدة ندى اﻷشعل حرم التايب ،مهندس عام ،مديرة عامة للبنية
التحتية الصناعية والتكنولوجية )قسم الصناعة(  ،لتمضي نيابة عن
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في
نطاق مشموﻻت أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية
وذلك ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،

وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010

وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  490لسنة  2020المؤرخ في 23
جويلية  2020المتعلق بتكليف السيدة ندى اﻷشعل حرم التايب،
مهندس عام ،بمهام مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية
والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
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وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  489لسنة  2020المؤرخ في 23
جويلية  2020المتعلّق بتكليف السيدة فاطمة شيبوب ولدت
ثابت ،بمهام مدير عام اﻹشراف على المنشآت بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيدة فاطمة شيبوب ولدت ثابت ،متفقد عام للشؤون
اﻻقتصادية ،مدير عام اﻹشراف على المنشـآت )قسم الصناعة(،
لتمضي نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل
الوثائق الداخلة في نطاق مشموﻻت أنظارها باستثناء القرارات
ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
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وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  488لسنة  2020المؤرخ في 23
جويلية  2020المتعلق بتكليف السيدة سنية الجﻼصي حرم بن عمار،
مستشار المصالح العمومية ،بمهام مديرة عامة للخلية المركزية
للحوكمة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في
 15فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية
الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيدة سنية الجﻼصي حرم بن عمار ،مستشار المصالح العمومية،
مدير عام الخلية المركزية للحوكمة )قسم الصناعة( ،لتمضي نيابة
عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة
في نطاق مشموﻻت أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة
الترتيبية وذلك ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021
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وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد
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قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المؤرخ في  1سبتمبر  2020المتعلق بتكليف السيدة حنان
القرقوري حرم ذياب ،متصرف رئيس ،بوظائف مديرة الشؤون
اﻹدارية والمالية باﻹدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 28
ديسمبر  2020المتعلق بتسمية السيدة حنان القرقوري حرم
ذياب في رتبة متصرف عام.
صفحــة 706

قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيدة حنان القرقوري حرم ذياب ،متصرف عام ،مديرة الشؤون
اﻹدارية والمالية )قسم الصناعة( ،لتمضي نيابة عن وزير الصناعة
والطاقة والمناجم بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشموﻻت
أنظارها )الشؤون اﻹدارية والمالية( باستثناء القرارات ذات الصبغة
الترتيبية وذلك ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  3مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 3
مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ
في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر عدد  2947لسنة  2014المؤرخ في  7أوت
 2014المتعلق بتكليف السيد محمد العبيدي العبيدي ،مهندس
عام ،بوظائف مدير السﻼمة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  123لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلّق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة
اﻷولى من الفصل اﻷول من اﻷمـــر المشار إليه أعﻼه عدد 384
لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  ،1975يسند تفويض إلى
السيد محمد العبيدي العبيدي ،مدير السﻼمة )قسم الصناعة(،
ليمضي نيابة عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة كل
الوثائق الداخلة في نطاق مشموﻻت أنظاره باستثناء القرارات ذات
الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من  16فيفري .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  3مارس .2021
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

وعلى القانون عدد  75لسنة  1985المؤرخ في  20جويلية
 1985المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني ،وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 49
لسنة  2010المؤرخ في  1نوفمبر ،2010
وعلى القانون عدد  32لسنة  2002المؤرخ في  12مارس
 2002المتعلق بنظام الضمان اﻻجتماعي لبعض اﻷصناف من العملة
في القطاعين الفﻼحي وغير الفﻼحي ،كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقانون عدد  43لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007
وعلى القانون عدد  104لسنة  2002المؤرخ في 30
ديسمبر  2002المتعلق بنظام الضمان اﻻجتماعي للفنانين
والمبدعين والمثقفين ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43
لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007
وعلى القانون عدد  71لسنة  2004المؤرخ في  2أوت
 2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ،كما تم تنقيحه
بالقانون عدد  47لسنة  2017المؤرخ في  15جوان ،2017
وعلى اﻷمر عدد  499لسنة  1974المؤرخ في  27أفريل
 1974المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد
وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفﻼحي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  2148لسنة
 2007المؤرخ في  21أوت ،2007
وعلى اﻷمر عدد  796لسنة  1974المؤرخ في  20أوت
 1974المتعلق بتنظيم أساليب تكفل الضمان اﻻجتماعي باﻷمراض
الطويلة المدى،

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  15مارس 2021
يتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر اﻹقليمي للجان الطبية
الجهوية واللجنة الطبية المركزية لﻸمراض طويلة اﻷمد
والعجز واﻹرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين
على المرض وتعيين أعضائها.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  51لسنة
 2007المؤرخ في  23جويلية ،2007
وعلى القانون عدد  33لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء
بعد وفاة من يهمه اﻷمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة
من يهمه اﻷمر وذلك في الميدان غير الفﻼحي،
وعلى القانون عدد  6لسنة  1981المؤرخ في  12فيفري
 1981المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي في القطاع
الفﻼحي ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
القانون عدد  43لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007
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وعلى اﻷمر عدد  107لسنة  1989المؤرخ في  10جانفي
 1989المتعلق بسحب أنظمة الضمان اﻻجتماعي على العملة
التونسيين بالخارج ،كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد 604
لسنة  1991المؤرخ في  30أفريل ،1991
وعلى اﻷمر عدد  1155لسنة  1993المؤرخ في  17ماي
 1993المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى اﻷمر عدد  1166لسنة  1995المؤرخ في  3جويلية
 1995المتعلق بنظام الضمان اﻻجتماعي للعملة غير اﻷجراء في
القطاعين الفﻼحي وغير الفﻼحي ،وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  172لسنة  2008المؤرخ في
 22جانفي ،2008
وعلى اﻷمر عدد  2978لسنة  2005المؤرخ في  8نوفمبر
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الشؤون اﻻجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد
 634لسنة  2012المؤرخ في  8جوان ،2012
وعلى اﻷمر عدد  3031لسنة  2005المؤرخ في  21نوفمبر
 2005المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية
المنصوص عليها بالقانون عدد  71لسنة  2004المؤرخ في 2
أوت  2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  899لسنة  2016المؤرخ في 19
جويلية  2016المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي،

أوﻻ :اللجنة الطبية بتونس:
ـ الدكتور الهادي الصالحي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  747لسنة  2018المؤرخ في 7
سبتمبر  2018المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني
للتأمين على المرض،

ـ الدكتورة عفاف حمدي ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  340لسنة  2019المؤرخ في 21
مارس  2019المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  972لسنة  2019المؤرخ في 28
أكتوبر  2019المتعلق بضبط أساليب التكفل باﻷمراض طويلة
اﻷمد وتركيبة ومشموﻻت وطرق سير اللجان الطبية لﻸمراض
طويلة اﻷمد والعجز واﻹرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني
للتأمين على المرض وخاصة الفصلين 5و 9منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يحدد عدد اللجان الطبية الجهوية لﻸمراض
طويلة اﻷمد والعجز واﻹرهاق الجسماني المبكر المنصوص عليها
بالفصل  2من اﻷمر الحكومي عدد  972لسنة  2019المؤرخ في
 28أكتوبر  2019المشار إليه أعﻼه بعشرة ،تنتصب اﻷولى
بتونس والثانية بجندوبة والثالثة بنابل والرابعة بسوسة والخامسة
بالمنستير والسادسة بالقصرين والسابعة بصفاقس والثامنة بقابس
والتاسعة بمدنين والعاشرة بقفصة.
الفصل  2ـ يحدد مرجع النظر اﻹقليمي لكل من اللجان الطبية
الجهوية المذكورة بالفصل اﻷول من هذا القرار كما يلي:
 1ـ اللجنة الطبية بتونس تغطي وﻻيات تونس وبن عروس
وأريانة ومنوبة وبنزرت.
 2ـ اللجنة الطبية بجندوبة تغطي وﻻيات جندوبة وباجة
والكاف وسليانة.
 3ـ اللجنة الطبية بنابل تغطي وﻻيتي نابل وزغوان.
 4ـ اللجنة الطبية بسوسة تغطي وﻻيتي سوسة والقيروان.
 5ـ اللجنة الطبية بالمنستير تغطي وﻻيتي المنستير
والمهدية.
 6اللجنة الطبية بالقصرين تغطي وﻻيتي القصرين وسيدي
بوزيد.
 7ـ اللجنة الطبية بصفاقس تغطي وﻻية صفاقس.
 8ـ اللجنة الطبية بقابس تغطي وﻻيتي قابس وقبلي.
 9ـ اللجنة الطبية بمدنين تغطي وﻻيتي مدنين وتطاوين.
 10ـ اللجنة الطبية بقفصة تغطي وﻻيتي قفصة وتوزر.
الفصل  3ـ يعين اﻷطباء المذكورين فيما يلي ،باللجان الطبية
الجهوية اﻵتي ذكرها:
صفحــة 708

ـ الدكتورة لمياء شطورو ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتورة درة كنو ،ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة نائلة بن سليمان ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة وفاء سجيل ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.
ثانيا :اللجنة الطبية بجندوبة:

ـ الدكتور عبد الحق عطياوي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة هاجر فرشيشي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،
ـ الدكتورة هبة كتار ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على
المرض :عضو،
ـ الدكتورة مفيدة بالناصف ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة سوسن البطي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتور عادل بن حسونة ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.
ثالثا :اللجنة الطبية بنابل:
ـ الدكتور هيثم معيريش ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة سندة معالي ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
ـ الدكتورة سماح مامي ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتورة عواطف بالحاج عمر ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة ريم الغرياني ،ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة رجاء التومي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.
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سابعا :اللجنة الطبية بصفاقس:

رابعا :اللجنة الطبية بسوسة:
ـ الدكتورة آسية بن سعد ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،

ـ الدكتورة أحﻼم مصمودي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،

ـ الدكتور وليد عمار ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،

ـ الدكتورة سلمى كشو ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،

ـ الدكتورة ريم بالحاج فرج ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،

ـ الدكتور زهير شيحى ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،

ـ الدكتورة سهير بوراوي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور رياض عباس ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتورة سلوى عبد العاطي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور سمير شنيور ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور رياض كريم ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

ـ الدكتور توفيق بوعصيدة ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

ـ الدكتورة كوثر بلخيرية ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،

ـ الدكتور عادل مجيد ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،

ـ الدكتورة خديجة حاج رمضان ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،

ـ الدكتورة رانيا قزبار شباني ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،

ـ الدكتورة هاجر صالح ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،

ـ الدكتورة إيمان حليم ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،

ـ الدكتورة سهير بوراوي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور هيثم رحومة ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتورة سلوى عبد العاطي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور وليد شبشوب ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتورة رغدة بلقاسم ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

ـ الدكتورة إيمان سعدة ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

ـ الدكتورة آمال بوعوني ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،

ـ الدكتور عبد الله سعداوي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،

ـ الدكتور الهادي بوعافي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،

ـ الدكتورة فاطمة حجاجي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض:عضو،

ـ الدكتور عامر بوبكر ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،

ـ الدكتور خير الدين دخيل ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،

ـ الدكتورة إيناس رضاونية ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتور هيثم رحومة ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،

ـ الدكتورة تركية ديناري ،ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

ـ الدكتور وليد شبشوب ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة لطيفة ثابت ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.

خامسا :اللجنة الطبية بالمنستير:

سادسا :اللجنة الطبية بالقصرين:
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ثامنا :اللجنة الطبية بقابس:

تاسعا :اللجنة الطبية بمدنين:
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عاشرا :اللجنة الطبية بقفصة:
ـ الدكتور شوقي بن يحيا ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة وفاء دحماني بالليل ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،
ـ الدكتور أنيس الرشيد ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتورة إيناس رضاونية ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة تركية ديناري ،ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتور فريد حميدة ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.
الفصل  4ـ يحدد مقر اللجنة الطبية المركزية لﻸمراض طويلة
اﻷمد والعجز واﻹرهاق الجسماني المبكر المنصوص عليها بالفصل
 6من اﻷمر الحكومي عدد  972لسنة  2019المؤرخ في 28
أكتوبر 2019المشار إليه أعﻼه بتونس وتتكون من اﻷعضاء اﻵتي
ذكرهم:
ـ الدكتور سامي بن عبد الفتاح ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،
ـ الدكتور جمال غريسي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
ـ الدكتور رؤوف بن يونس ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،
ـ الدكتورة أميرة حورية ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتور وليد باشا ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتور فيصل منيف ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة منى خراز ،ممثلة عن اﻹدارة العامة للضمان
اﻻجتماعي :عضو،
ـ الدكتورة ضحى الرزقي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو.
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  15مارس .2021
وزير الشؤون اﻻجتماعية

اطلع عليه
رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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محمد الطرابلسي

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  15مارس 2021
يتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية
لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  28لسنة  1994المؤرخ في  21فيفري
 1994المتعلق بالتعويض عن اﻷضرار الحاصلة بسبب حوادث
الشغل واﻷمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد
 103لسنة  1995المؤرخ في  27نوفمبر  1995وخاصة الفصل
 38منه،
وعلى القانون عدد  71لسنة  2004المؤرخ في  2أوت
 2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه
بالقانون عدد  47لسنة  2017المؤرخ في  15جوان ،2017
وعلى اﻷمر عدد  1155لسنة  1993المؤرخ في  17ماي
 1993المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى اﻷمر عدد  242لسنة  1995المؤرخ في  13فيفري
 1995المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد
نسبة العجز المستمر عن العمل وخاصة الفصل  2منه،
وعلى اﻷمر عدد  2978لسنة  2005المؤرخ في  8نوفمبر
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الشؤون اﻻجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد
 634لسنة  2012المؤرخ في  8جوان ،2012
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  340لسنة  2019المؤرخ في 21
مارس  2019المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون اﻻجتماعية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في  24سبتمبر
 2019المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الترابي للجان الطبية
لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل وتعيين أعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يحدد عدد اللجان الطبية المؤهلة لتحديد
نسبة العجز المستمر عن العمل الناتج عن حوادث الشغل
واﻷمراض المهنية المنصوص عليها بالفصل  2من اﻷمر عدد
 242لسنة  1995المؤرخ في  13فيفري  1995المشار إليه
أعﻼه بثﻼثة عشر ،تنتصب اﻷولى بتونس والثانية ببن عروس
والثالثة بأريانة والرابعة بنابل والخامسة بجندوبة والسادسة
بسوسة والسابعة بالمنستير والثامنة بالقصرين والتاسعة بصفاقس
 1والعاشرة بصفاقس  2والحادية عشر بقابس والثانية عشر
بمدنين والثالثة عشر بالمتلوي.
الفصل  2ـ يحدد مرجع النظر الترابي لكل من اللجان الطبية
المذكورة بالفصل اﻷول من هذا القرار كما يلي:
 1ـ اللجنة الطبية بتونس تغطي وﻻية تونس.
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 2ـ اللجنة الطبية ببن عروس تغطي وﻻية بن عروس.
 3ـ اللجنة الطبية بأريانة تغطي وﻻيات أريانة ومنوبة وبنزرت.
 4ـ اللجنة الطبية بنابل تغطي وﻻيتي نابل وزغوان.
 5ـ اللجنة الطبية بجندوبة تغطي وﻻيات جندوبة وباجة
والكاف وسليانة.
 6ـ اللجنة الطبية بسوسة تغطي وﻻيتي سوسة والقيروان.
 7ـ اللجنة الطبية بالمنستير تغطي وﻻيتي المنستير والمهدية.
 8ـ اللجنة الطبية بالقصرين تغطي وﻻيتي القصرين وسيدي
بوزيد.
 9ـ اللجنة الطبية بصفاقس  1تغطي وﻻية صفاقس.
 10ـ اللجنة الطبية بصفاقس  2تغطي وﻻية صفاقس.
 11ـ اللجنة الطبية بقابس تغطي وﻻيتي قابس وقبلي.
 12ـ اللجنة الطبية بمدنين تغطي وﻻيتي مدنين وتطاوين.
 13ـ اللجنة الطبية بالمتلوي تغطي وﻻيتي قفصة وتوزر.
الفصل  3ـ يعين اﻷطباء المذكورين فيما يلي ،باللجان الطبية
اﻵتي ذكرها:
أوﻻ :اللجنة الطبية بتونس:
ـ الدكتور منجي الحمدوني ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،
ـ الدكتور رياض قيسي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتور نزار العذاري ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتور كمال لحمر ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة ماجدة باني ساطوري ،ممثلة عن معهد الصحة
والسﻼمة المهنية :عضو،
ثانيا :اللجنة الطبية ببن عروس:
ـ الدكتور جمال غريسي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة فدوة كدوس ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
 الدكتورة سعيدة ونيش ،ممثلة عن وزارة الصحة :عضو،ـ الدكتورة سهام التونكتي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة كوثر حجيج ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
ثالثا :اللجنة الطبية بأريانة:
ـ الدكتور محمد منصف الليلي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة سنية الزواري ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
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ـ الدكتور عبد المجيد بن جماعة ،ممثﻼ عن وزارة الصحة:
عضو،
ـ الدكتورة نادية المﻼيكي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة سنية الفهري ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
رابعا :اللجنة الطبية بنابل:
ـ الدكتورة بسمة برينيس ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور هيثم معيرش ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
ـ الدكتور خالد بشير ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتورة رجاء التومي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتور سامي النكاع ،ممثﻼ عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
خامسا :اللجنة الطبية بجندوبة:
ـ الدكتور أكرم اليعﻼوي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور صابر الجباري ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتور جمال العريبي ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتورة حنان باﻷشعر ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة عواطف الفرشيشي ،ممثلة عن معهد الصحة
والسﻼمة المهنية :عضو.
سادسا :اللجنة الطبية بسوسة:
ـ الدكتورة هدى كمون ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور سامي شقرون ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
ـ الدكتور نجيب مريزق ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتورة حياة بوبكر ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتور محمد العكروت ،ممثﻼ عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
سابعا :اللجنة الطبية بالمنستير:
ـ الدكتور عادل قعليش ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة كوثر بالخيرية ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتور محمد عدنان الحنشي ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
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ـ الدكتورة حنان المزابي ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة لمياء بوزقرو ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية:عضو.
ثامنا :اللجنة الطبية بالقصرين:
ـ الدكتور عامر بوبكري ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور جنيدي مﻼوحي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،
ـ الدكتور منصف المحمدي ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتور صالح كشبوري ،ممثﻼ عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
تاسعا :اللجنة الطبية بصفاقس :1
ـ الدكتور لطفي التريكي ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة ليلى ذويب ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتورة كوثر الجمل الحمامي ،ممثلة عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتور توفيق بوعصيدة ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة منيرة حجاجي ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
عاشرا :اللجنة الطبية بصفاقس :2
ـ الدكتورة منى لوكيل ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور عادل بن جماعة ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :عضو،
ـ الدكتور سمير معتوق ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتور واصف القرمازي ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة ندى القطي ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
أحد عشر :اللجنة الطبية بقابس:
ـ الدكتورة سنية قزبار ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
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ـ الدكتورة لطيفة الراجحي ،ممثلة عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض:عضو،
ـ الدكتور رياض الشاوش ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتورة إيمان سعدة ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة نسرين غليس ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
إثنا عشر :اللجنة الطبية بمدنين:
ـ الدكتور عادل مجيد ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :رئيس،
ـ الدكتور فتحي الهوش ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض:عضو،
ـ الدكتور جمال الدين الحمدي ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتورة لطيفة ثابت ،ممثلة عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة فاطمة الدغاري ،ممثلة عن معهد الصحة والسﻼمة
المهنية :عضو.
ثﻼثة عشر :اللجنة الطبية بالمتلوي:
ـ الدكتور شوقي بن يحيى ،ممثﻼ عن الصندوق الوطني
للتأمين على المرض :رئيس،
ـ الدكتورة وفى دهماني ،ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين
على المرض :عضو،
ـ الدكتور زياد الرحال ،ممثﻼ عن وزارة الصحة :عضو،
ـ الدكتور فريد حميدة ،ممثﻼ عن اﻹدارة العامة لتفقد طب
الشغل والسﻼمة المهنية :عضو،
ـ الدكتورة سماح قسنطيني بوعصيدة ،ممثلة عن معهد الصحة
والسﻼمة المهنية :عضو.
الفصل  4ـ تلغى مقتضيات قرار وزير الشؤون اﻻجتماعية
المؤرخ في  24سبتمبر  2019المتعلق بضبط مقرات ومرجع
النظر الترابي للجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن
العمل وتعيين أعضائها.
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  15مارس .2021
وزير الشؤون اﻻجتماعية

اطلع عليه

محمد الطرابلسي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

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  23مارس "2021

