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قانون أساسي عدد  11لسنة  2021مؤرخ في  24مارس  2021يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة اﻷوزون المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر .(1) 2016
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة اﻷوزون
المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر  ،2016والملحق بهذا القانون اﻷساسي.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  24مارس .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  9مارس .2021

قانـون أساسي عدد  12لسنة  2021مؤرخ في  24مارس  2021يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ،المعتمد بناغويا في  29أكتوبر  ،2010والملحق بهذا القانون اﻷساسي.
ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  24مارس .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  9مارس .2021
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أمر رئاسي عــــدد  25لسنة  2021مؤرخ في  24مارس
 2021يتعلق بدعوة الناخبين لﻼنتخابات البلدية الجزئية في
بلديتي ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة .2021
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في
 20ديسمبر  2012المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته ،وخاصة الفقرة  5من
الفصل  3منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في 26
ماي  2014المتعلق باﻻنتخابات واﻻستفتاء ،كما تم تنقيحه
بالقانون اﻷساسي عدد  7لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري
 2017وخاصة الفصلين  49سادس عشر و 103مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات عدد  3لسنة
 2021المؤرخ في  16مارس  2021المتعلق بروزنامة اﻻنتخابات
البلدية الجزئية في بلدية ساقية الداير لسنة ،2021
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات عدد  4لسنة
 2021المؤرخ في  16مارس  2021المتعلق بروزنامة اﻻنتخابات
البلدية الجزئية في بلدية عين الصبح الناظور لسنة .2021

أمر رئاسي عدد  26لسنة  2021مؤرخ في  24مارس 2021
يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة اﻷوزون
المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر .2016
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  2021المؤرخ في 24
مارس  2021المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة
اﻷوزون المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر ،2016
وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة اﻷوزون المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر .2016
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية
إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة
اﻷوزون المعتمد بكيغالي في  15أكتوبر .2016
الفصــل  2ـ
للجمهورية التونسية.

ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي

تونس في  24مارس .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يدعى الناخبون بالدائرة اﻻنتخابية ساقية الداير
من وﻻية صفاقس والدائرة اﻻنتخابية عين الصبح الناظور من
وﻻية جندوبة ﻻنتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكل من ساقية
الداير وعين الصبح الناظور ،يوم اﻷحد  06جوان .2021
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات اﻷمن الداخلي
المسجلون بالدائرتين اﻻنتخابيتين المعنيتين ﻻنتخاب أعضاء
المجلسين البلديين المذكورين ،يوم السبت  05جوان .2021
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  24مارس .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
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أمر رئاسي عدد  27لسنة  2021مؤرخ في  24مارس 2021
يتعلق بالمصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة
عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصلين  67و 77منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  12لسنة  2021المؤرخ في 24
مارس  2021المتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي،
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وعلى القانون عدد  29لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل
 2016المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

بمقتضى أمر حكومي عدد  168لسنة  2021مؤرخ في 18
مارس .2021

وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق
باتفاقية التنوع البيولوجي ،المعتمد بناغويا في  29أكتوبر
.2010

يكلف السيد محمد العمايري ،أستاذ أول مميز درجة
استثنائية ،بمهام مدير معهد القيادة اﻹدارية بالمدرسة الوطنية
لﻺدارة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول :تتم المصادقة على بروتوكول ناغويا بشأن
الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي،
المعتمد بناغويا في  29أكتوبر .2010
الفصــل  2ـ
للجمهورية التونسية.

ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي

تونس في  24مارس .2021
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

بمقتضى أمر حكومي عدد  169لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
تكلف السيدة منال حمودي ،مراقب عام للمصالح العمومية،
بمهام رئيس وحدة التصرف حسب اﻷهداف لتنفيذ استراتيجية
إصﻼح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة.
طبقا لمقتضيات الفصل  7من اﻷمر الحكومي عدد  618لسنة
 2018المؤرخ في  26جويلية  ،2018تنتفع المعنية باﻷمر برتبة
وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 1
لسنة  2021مؤرخ في  18مارس .2021
يجدد تجمد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة للمدعو نور
الدين بن عمر بن علي بن تونس ،ابن الشعﻼء بنت محمد بن
عامر ،مولود في  ،1975/11/16قاطن جميلة بنقردان مدنين،
تونسي الجنسية ،ب ت وعدد 639٭٭٭٭٭ ،لمدة ستة أشهر
قابلة للتجديد.

بمقتضى أمر حكومي عدد  165لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد محمد تريكي ،أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  166لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد امحمد المحجوب ،مستشار المصالح العمومية،
مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  167لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد أمين بن عمر ،متصرف رئيس ،مكلفا بمأمورية
بديوان رئيس الحكومة.
صفحــة 718

بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 2
لسنة  2021مؤرخ في  18مارس .2021
يجدد تجمد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة
للمدعو " "Ahmad Rosarioوسابقا يحمل اسم
" ،"Musica Ben Akram Rosarioمولود في
 ،1982/05/08إيطالي الجنسية ،صاحب جوازي سفر على
التوالي عدد  YB4943279وعدد  ،YB6930830لمدة ستة
أشهر قابلة للتجديد.
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اﻹرهاب عدد 3
لسنة  2021مؤرخ في  18مارس .2021
تجمد اﻷموال والموارد اﻻقتصادية الراجعة للمدعو فيصل بن
محمد الصالح بن الصادق بن سالم ،مولود في ،1967/09/14
قاطن  23نهج الشهيد البرقاوي الزهروني تونس ،تونسي
الجنسية ،ب ت وعدد 337٭٭٭٭٭ ،لمدة ستة أشهر قابلة
للتجديد.
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بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في  26مارس .2021
يعين السادة اﻵتي ذكرهم رؤساء أقسام للتعليم الجامعي بإدارة التعليم الجامعي باﻷكاديمية العسكرية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة

اﻻسم واللقب

القسم

فتحي العلوي

أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري

اﻹلكتروميكانيك

آزر معزون

مساعد للتعليم العالي العسكري

كل اﻷسلحة

لمين كاروس

مساعد للتعليم العالي العسكري

تقنيات اﻷسلحة

بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في  15مارس .2021
يسمى السيدات والسادة اﻵتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي لمركز البحوث العسكرية:
نور الدين بو اﻷجفان

 :المدير العلمي لمركز البحوث العسكرية،

العميد طبيب إيهاب اللبان

 :رئيس مخبر بحث،

العقيد صيدلي فاروق برق الليل

 :رئيس مخبر بحث،

سمير نجيم

 :رئيس مخبر بحث،

العميد طبيب أسنان محمد بسام ختاش

 :رئيس وحدة بحث،

العميد طبيب ماهر الباجي

 :رئيس وحدة بحث ،عضو

المقدم طبيب فائدة العجيلي

 :رئيس وحدة بحث،

نجيبة فريخة مريصة

 :رئيس وحدة بحث،

عدنان بورحلة

 :رئيس وحدة بحث،

العقيد زهير بن رابح

 :ممثل عن أعوان البحث،

أحمد سيالة

 :ممثل عن أعوان البحث،

النقيب حمزة العوسجي

 :ممثل عن أعوان البحث،

محمد عادل العليمي

 :شخصية علمية من الوسط الجامعي والبحث،

عادل غزال

 :شخصية علمية من الوسط الجامعي والبحث،

عدنان عبد الغني

 :شخصية علمية من الوسط الجامعي والبحث،

المقدم ميمون الحامدي

 :شخصية علمية من الوسط الجامعي والبحث،
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بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  17مارس .2021
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  13مارس .2021
نقلت المعتمدتان اﻵتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 4
مارس :2021
ـ وفاء بنعريف معتمدة بنزرت الشمالية وﻻية بنزرت إلى
معتمدية جومين بنفس الوﻻية.

يكلف السيد محمد علي الساسي ،متصرف مستشار ،بمهام
كاهية مدير المعدات والتزويد بإدارة اﻹمكانات العامة باﻹدارة
العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية
التحتية.

ـ سامية بوعﻼق معتمدة جومين وﻻية بنزرت إلى معتمدية
بنزرت الشمالية بنفس الوﻻية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  12مارس .2021

تقبل استقالة السيد سفيان جبار من مهام معتمد بمعتمدية
طبربة وﻻية منوبة ابتداء من  8مارس .2021

تكلف السيدة سهام المولهي ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  13مارس .2021

مصلحة متابعة تنفيذ الميزانية بإدارة التخطيط وتقديرات الميزانية
باﻹدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين اﻹطارات بوزارة التجهيز
واﻹسكان والبنية التحتية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  12مارس .2021
تكلف السيدة منية السهيلي حرم الطرخاني ،متصرف رئيس،
بمهام كاهية مدير التعاون بإدارة التخطيط وتقديرات الميزانية
باﻹدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين اﻹطارات بوزارة التجهيز
واﻹسكان والبنية التحتية.

مؤرخ في  17مارس .2021

يكلف السيد كمال بالحاج يحي ،تقني رئيس بمهام رئيس
مصلحة التنظيم واﻷساليب بإدارة المعدات باﻹدارة العامة للجسور
والطرقات بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  12مارس .2021
تكلف السيدة أسماء بن عياد ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام كاهية مدير اﻹشراف على المؤسسات بإدارة الصفقات
والمؤسسات التابعة للوزارة باﻹدارة العامة للتخطيط والتعاون
وتكوين اﻹطارات بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية.
بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  12مارس .2021
تكلف السيدة سعاد المرابط ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام كاهية مدير التخطيط وتقديرات الميزانية بإدارة التخطيط
وتقديرات الميزانية باﻹدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين
اﻹطارات بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية.
صفحــة 720

مؤرخ في  17مارس .2021

يكلف السيد سمير الحناشي ،تقني رئيس ،بمهام رئيس مصلحة
المراجعات العامة بإدارة المعدات باﻹدارة العامة للجسور
والطرقات بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واﻹسكان والبنية التحتية
مؤرخ في  17مارس .2021

تكلف السيدة مريم إبراهم ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة بوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع تطوير
التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز واﻹسكان والبنية
التحتية ابتداء من  1مارس .2021
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بمقتضى أمر حكومي عدد  170لسنة  2021مؤرخ في 22
مارس .2021
يسمى السيد هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية
للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من  17ديسمبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  171لسنة  2021مؤرخ في 22
مارس .2021
يسمى السيد عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما
للمؤسسة التونسية لﻸنشطة البترولية وذلك ابتداء من 17
ديسمبر .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  172لسنة  2021مؤرخ في 22
مارس .2021
تسمى السيدة فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة
التونسية لصناعات التكرير وذلك ابتداء من  18ديسمبر .2020
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في
 26مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء في المادة
التأديبية.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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 القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  183لسنة  2020المؤرخ في 28
أفريل  2020المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي وبضبط مشموﻻتها والهياكل الراجعة لها بالنظر،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  219لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلق بتكليف السيد محسن منصوري ،مراقب عام
للمصالح العمومية ،بوظائف رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم
واﻻنتقال الطاقي ابتداء من  1مارس ،2020
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  220لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلق بتسمية السيد محسن منصوري ،مراقب
عام للمصالح العمومية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة
والمناجم واﻻنتقال الطاقي ابتداء من  1مارس ،2020
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  539لسنة  2020المؤرخ في 3
أوت  2020المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي،
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  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ طبقا لمقتضيات الفصل  51من القانون عدد
 83لسنة  1997المؤرخ في  20ديسمبر  1997المنقح والمتمم
للقانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر 1983
المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية وعمﻼ بأحكام
اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان 1975
المشار إليه أعﻼه يفوض وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
)قسم الطاقة( للسيد محسن منصوري ،رئيس ديوان ،حق إمضاء
تقارير اﻹحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء
قرارات العزل التي ﻻ تتخذ إﻻ من قبل وزير الصناعة والطاقة
والمناجم بالنيابة.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  15فيفري .2021
تونس في  26مارس .2021
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وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

صفحـة 721

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في
 26مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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 القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  183لسنة  2020المؤرخ في 28
أفريل  2020المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي وبضبط مشموﻻتها والهياكل الراجعة لها بالنظر،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  219لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلق بتكليف السيد محسن منصوري ،مراقب عام
للمصالح العمومية ،بوظائف رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم
واﻻنتقال الطاقي ابتداء من  1مارس ،2020
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  220لسنة  2020المؤرخ في 24
أفريل  2020المتعلق بتسمية السيد محسن منصوري ،مراقب
عام للمصالح العمومية ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة
والمناجم واﻻنتقال الطاقي ابتداء من  1مارس ،2020
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  539لسنة  2020المؤرخ في 3
أوت  2020المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي،
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  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل اﻷول من
اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان  1975المشار
إليه أعﻼه ،يرخص للسيد محسن منصوري ،رئيس ديوان بوزارة
الصناعة والطاقة والمناجم )قسم الطاقة( ليمضي بالنيابة عن وزير
الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق
مشموﻻت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
صفحــة 722

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  15فيفري .2021
تونس في  26مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في
 26مارس  2021يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
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 القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  183لسنة  2020المؤرخ في 28
أفريل  2020المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي وبضبط مشموﻻتها والهياكل الراجعة لها بالنظر،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  539لسنة  2020المؤرخ في 3
أوت  2020المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي،
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  125لسنة  2021المؤرخ في 15
فيفري  2021المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات
بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في  21أوت  2017المتعلق بتسمية
السيد جمال درعي ،متصرف رئيس ،بوظائف مدير الشؤون
اﻹدارية والمالية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
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قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة اﻷولى
من الفصل اﻷول من اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في
 17جوان  1975المشار إليه أعﻼه ،يرخص للسيد جمال درعي،
متصرف عام ،مدير الشؤون اﻹدارية والمالية ،ليمضي بالنيابة عن
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة )قسم الطاقة( جميع
الوثائق الداخلة في نطاق مشموﻻت أنظاره باستثناء القرارات ذات
الصبغة الترتيبية.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
مؤرخ في  26مارس .2021
تسمى السيدة ندى اﻷشعل حرم التايب ،مديرة عامة للبنية
التحتية الصناعية والتكنولوجية ،رئيسة لبرنامج الصناعة الراجع
بالنظر لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثﻼث سنوات
قابلة للتجديد.
تسند للسيدة ندى اﻷشعل حرم التايب رئيسة برنامج الصناعة
صفة آمر بالصرف مساعد.

الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  15فيفري .2021
تونس في  26مارس .2021

وزير الصناعة والطاقة والمناجم
بالنيابة
محمد بوسعيد

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
مؤرخ في  26مارس .2021
يكلف السيد رياض الزعلوني ،مهندس رئيس ،بوظائف مدير
البنية التحتية للجودة باﻹدارة العامة للبنية التحتية الصناعية
والتكنولوجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
مؤرخ في  26مارس .2021
يكلف السيد معز رمضان ،متفقد مركزي للشؤون اﻻقتصادية،
بخطة رئيس مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة
باﻹدارة الفرعية لصرف منح اﻻستثمارات ذات اﻷولوية والخدمات
المتصلة بالصناعة ،بإدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح
بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
مؤرخ في  26مارس .2021
يسمى السيد بلحسن شيبوب ،مدير عام الكهرباء واﻻنتقال
الطاقي ،رئيسا لبرنامج الطاقة والطاقات المتجددة الراجع بالنظر
لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثﻼث سنوات قابلة
للتجديد.
تسند للسيد بلحسن شيبوب رئيس برنامج الطاقة والطاقات
المتجددة صفة آمر بالصرف مساعد.
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بمقتضى أمر حكومي عدد  173لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
تسمى السيدة سعيدة حشيشة ،متفقد رئيس للمراقبة
اﻻقتصادية ،مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية
الصادرات.
بمقتضى أمر حكومي عدد  174لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد سمير عزي ،متصرف رئيس درجة ثانية بمركز
النهوض بالصادرات ،مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية
الصادرات.
بمقتضى أمر حكومي عدد  175لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد نبيل الجوادي متفقد رئيس للمراقبة اﻻقتصادية،
مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
بمقتضى أمر حكومي عدد  176لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
يسمى السيد حمادي الطرابلسي ،محافظ شرطة من الصنف
اﻷعلى ،ملحقا بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات لتسيير
مكتب الشؤون العامة.
بمقتضى أمر حكومي عدد  177لسنة  2021مؤرخ في 24
مارس .2021
تنهى تسمية السيد ياسر بن خليفة ،متفقد رئيس للمراقبة
اﻻقتصادية ،بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية
الصادرات.
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بمقتضى أمر حكومي عدد  178لسنة  2021مؤرخ في 22
مارس .2021
يسمى الدكتور محمد مقداد ،متفقد عام للصحة العمومية،
مديرا عاما للمركب الصحي بجبل الوسط ،ابتداء من  10مارس
.2021
قرار من وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار ووزير
الصحة مؤرخ في  22مارس  2021يتعلق بضبط التعريفة
المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات اﻻستعمال العﻼجي بعنوان
تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
إن وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار ووزير الصحة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  26لسنة  1982المؤرخ في  17مارس
 1982المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن خاصة
الفصل  7منه،
وعلى اﻷمر عدد  18لسنة  1998المؤرخ في  5جانفي
 1998المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك
مشموﻻتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى اﻷمر عدد  1733لسنة  2002المؤرخ في  29جويلية
 2002المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية
ومشموﻻتها وطرق تسييرها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في  24ماي 1990
المتعلق بضبط قائمة مشتقات الدم البشري والمائع الدموي ذات
اﻻستعمال العﻼجي،
وعلى قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في
 22فيفري  2008المتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم
مواد الدم ذات اﻻستعمال العﻼجي بعنوان تكييفها وتحليلها
والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
قررا ما يلي:

ـ مركز فردي من الصفيحات البشرية 550 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض 50 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي 10 :دنانير،
٭ الزيادة عندما يكون مشععا 20 :دينارا،
ـ مائع دموي بشري طازج مجمد:
٭ مستحضر من تبرع بالدم الكامل 20 :دينارا،
٭ مستحضر من فصادة البﻼزما 100 :دينارا،
٭ خال من الزﻻليات القرية 10 :دنانير،
ـ رسابة قرية بشرية مجمدة:
٭ الوحدة الدولية 0,200 :دينار.
الفصل  2ـ يسلم الدم البشري الكامل مجانا.
الفصل  3ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية ووزير
الصحة العمومية المؤرخ في  22فيفري  ،2008المشار إليه أعﻼه.
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  22مارس .2021

الفصل اﻷول ـ تضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم
ذات اﻻستعمال العﻼجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها
وكذلك صنع مشتقاتها ،كما يلي:
ـ مركز كريات حمر بشري 16 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون مصنفا )العامل الريصي وكال10 :
دنانير،
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٭ الزيادة عندما يكون مصنفا )غير العامل الريصي وكال(5 :
دنانير لكل مستضد،
٭ الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض 40 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي 20 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون مجزءا 36 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون مجمدا 30 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون خال من الفيروس المضخم للخﻼيا:
 40دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون مشععا 20 :دينارا،
٭ الزيادة لمركز كريات حمر مستحضر من فصادة الخﻼيا:
 25دينارا،
ـ مركز مشترك من الصفيحات البشرية 10 :دنانير،
٭ الزيادة لمجموعة مركزات مشتركة من الصفيحات البشرية:
 6دنانير لكل مركّز،
٭ الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض 50 :دينارا،
٭ الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي 10 :دنانير،
٭ الزيادة عندما يكون مشععا 20 :دينارا،

وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم
اﻻستثمار
علي الكعلي

اطلع عليه
رئيس الحكومة

وزير الصحة

فوزي مهدي

هشام مشيشي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  26مارس 2021

عـــدد 28

قرار من وزير الصحة مؤرخ في  10مارس  2021يتعلق
بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصحة،
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 القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2015المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
الرتبة

اﻻسم واللقب

وعلى اﻷمر عدد  793لسنة  1981المؤرخ في  9جوان
 1981المتعلق بتنظيم مصالح اﻹدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر
عدد  746لسنة  2006المؤرخ في  13مارس  2006واﻷمر عدد
 3017لسنة  2007المؤرخ في  27نوفمبر ،2007
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى آخر وضعية إدارية للمعنيين باﻷمر.
قرر ما يلي :
تطبيقا ﻷحكام الفقرة الفرعية  2من الفقرة اﻷولى من الفصل
اﻷول من اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 ،1975يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية بوزارة
الصحة اﻵتي ذكرهم ،أن يمضوا نيابة عن وزير الصحة جميع
الوثائق الداخلة في حدود مشموﻻتهم باستثناء النصوص ذات
الصبغة الترتيبية.
الخطة الوظيفية

تاريخ المفعول

فيصل بن صالح

أستاذ استشفائي جامعي في الطب

مدير عام الصحة

ابتداء من  4سبتمبر 2020

أحﻼم قزارة

طبيب رئيس للصحة العمومية

مدير الرعاية الصحية اﻷساسية

ابتداء من  24ديسمبر 2020

لطفي بن حمودة

متفقد مركزي للصحة العمومية

مدير الطب المدرسي والجامعي

ابتداء من  24ديسمبر 2020

سفيان مناعي

طبيب الصحة العمومية

مدير الدراسات والتخطيط

ابتداء من  9نوفمبر 2020

الفصل  2ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية
المشار إليهم أعﻼه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي
"أ" و "ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء
بها الفصل  2من اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في 17
جوان .1975
الفصل  3ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  10مارس .2021

وزير الصحة

فوزي مهدي

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
تكلف اﻵنسة حياة كمون ،فني سام رئيس أول للصحة
العمومية ،بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات
الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية باﻹدارة
الجهوية للصحة ببنزرت.
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
يكلف السيد عبد الكريم غربي ،متصرف رئيس للصحة
العمومية ،بمهام مدير مجمع الصحة اﻷساسية بسيدي بوزيد
)مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة(.
عمﻼ بأحكام اﻷمر عدد  1130لسنة  1981المؤرخ في غرة
سبتمبر  1981يتمتع المعني باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات المخولة
لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
يكلف السيد قيس عبد اللطيف ،تقني رئيس ،بمهام كاهية
مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنابل.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
يكلف السيد محمد الطاهر برشون ،متصرف رئيس ،بمهام
كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021

تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية
للسيد جﻼل الدين دربالي ،مهندس أشغال ،رئيس مصلحة الصيانة
والسﻼمة وحفظ الصحة باﻹدارة الفرعية للتموين والخدمات
المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

تسمى السيدة هالة المنزلي عضوا ممثﻼ عن الطرف النقابي
اﻷكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا
عن السيد حمزة خليل ،وذلك ابتداء من  19جانفي .2021

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية
للسيد محمد غوائدية ،متصرف مستشار للصحة العمومية ،رئيس
مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة باﻹدارة الفرعية للمصالح
المشتركة باﻹدارة الجهوية للصحة بقفصة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
تكلف السيدة فاتن قايدي ،متصرف مستشار للصحة العمومية،
بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي باﻹدارة الفرعية للشؤون
العامة بالمستشفى الجهوي بباجة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
تكلف السيدة فدوى بوستة ،متصرف مستشار للمصالح
الثقافية ،بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز واﻵﻻت والصيانة
بمجمع الصحة اﻷساسية بمدنين )مؤسسة استشفائية من صنف
"أ" بوزارة الصحة(.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
تكلف السيدة آمنة الزريبي ،ممرض رئيس للصحة العمومية،
بمهام رئيس مصلحة اﻹعﻼم والبرامج الصحية باﻹدارة الفرعية
للصحة اﻷساسية بإدارة الصحة الوقائية باﻹدارة الجهوية للصحة
بسليانة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  16مارس .2021
يكلف السيد محمد عطافي ،محلل مركزي ،بمهام رئيس
مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب اﻷهداف لتنفيذ
مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط اﻻول الممول من قبل
اﻹتحاد اﻷوروبي بوزارة الصحة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021
يسمى الدكتور خليل النوري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة
مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور حسيب
كسكاس ،وذلك ابتداء من  9فيفري .2021
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بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021
يسمى الدكتور الطيب شلوف عضوا ممثﻼ عن وزارة الصحة
بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي لﻸمراض الرئوية
بأريانة عوضا عن الدكتور عبد اللطيف جامعي ،وذلك ابتداء من
 16ديسمبر .2020
يرأس مجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي لﻸمراض
الرئوية بأريانة الدكتور الطيب شلوف.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021
يسمى السيد رؤوف بولعراس عضوا ممثﻼ عن الطرف النقابي
اﻷكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي
لﻸمراض الرئوية بأريانة ،وذلك ابتداء من  9ديسمبر .2020
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021
تسمى اﻷستاذة فاطمة شرميطي عضوا ممثﻼ عن عميد كلية
الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي لﻸمراض
الرئوية بأريانة عوضا عن اﻷستاذة ليلى الفقيه ،وذلك ابتداء من
 28سبتمبر .2020
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في  26مارس .2021
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي
لﻸمراض الرئوية بأريانة ،وذلك ابتداء من  20نوفمبر :2020
ـ الدكتورة فاطمة طريطر :رئيس اللجنة الطبية،
ـ الدكتورة أنياس الحمزاوي :طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة ليلى دويك الغربي :طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور رفيق بوجدارية :طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة سمية بن سعد :ممثلة عن اﻷطباء اﻷساتذة
المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور شاكر جابر :ممثل عن اﻷطباء المساعدين
اﻻستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد شكري الحدوشي :ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي
المباشرين بالمستشفى.
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بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  22فيفري .2021
يكلف السيد كريم ابن الغارات ،متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي ،بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا القيروان.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  10فيفري .2021
يكلف السيدان اﻵتي ذكرهما بخطة كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة القيروان
طبقا لبيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

المؤسسة

الرتبة

عبد العزيز الخليفي

متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

عز الدين الحسيني

متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان

بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  16مارس .2021
تكلف السيدة مريم بوثوري ،متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي ،بمهام كاهية مدير برامج البحث اﻻستراتيجي والتجديد بإدارة
البرامج الوطنية للبحث باﻹدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  4مارس .2021
يكلف السيد الطيب القطاري ،متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي ،بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  10فيفري .2021
تكلف اﻹطارات اﻵتي ذكرها بخطط وظيفية بمؤسسات خدمات جامعية راجعة بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال طبقا لبيانات
الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

الرتبة

المؤسسة

الخطة الوظيفية

المنح واﻻمتيازات

أحمد بوذينة

متصرف مستشار للتعليم
العالي والبحث العلمي

الحي الجامعي ببرج
السدرية-سليمان

مدير مؤسسة خدمات
جامعية صنف )أ(

كاهية مدير إدارة
مركزية

أحﻼم الحناشي

متصرف مستشار للتعليم
العالي والبحث العلمي

الحي الجامعي بأريانة

مدير مساعد بمؤسسة
خدمات جامعية صنف )أ(

رئيس مصلحة إدارة
مركزية

سعيد التليلي

فني سام رئيس للصحة
العمومية

الحي الجامعي ببن
عروس

مدير مساعد بمؤسسة
خدمات جامعية صنف )أ(

رئيس مصلحة إدارة
مركزية
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بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  10فيفري .2021
تسند الدرجة اﻻستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رضا مبارك ،متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي ،مكلف
بمهام رئيس مصلحة مكتب العﻼقات مع المواطن باﻹدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في  10مارس .2021
يسمى اﻷساتذة المحاضرون اﻵتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

مركز العمل

المادة

تاريخ التسمية

فتحي بن سﻼمة

المعهد الوطني للصحة العمومية
)وزارة الصحة(

علوم التغذية

 9جوان 2020

بسام جوادي

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

خولة خوالدية حرم بن
يوسف
كريم حصني
ناجية الزغﻼمي
سالم القهوي

المعهد الوطني للبحث والتحليل
الفيزيائي الكيميائي
الهندسة البيولوجية
مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

هيثم الصغير

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا
النووية

عبد العزيز القﻼل

مركز البحث في الرقميات بصفاقس

معالجة اﻹشارة والصورة

مليكة بلحسن

المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا
البحار

بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية

إبتسام الحمروني

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

 24جوان 2020

 26جوان 2020

سهام شعيرات

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه
ببرج السدرية

الهندسة المائية

 30جوان 2020

هيكل الجﻼصي

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا
النووية

الفيزياء

 19جويلية 2020

منية عﻼل حرم العاصمي

مستشفى الرابطة بتونس )وزارة
الصحة(

البيولوجيا الجزيئية والخلوية

 21جويلية 2020

سماح عيادي

المعهد الوطني للبحث والتحليل
الفيزيائي الكيميائي

الكيمياء

 25جويلية 2020

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه
ببرج السدرية

العلوم الجيولوجية

 15أوت 2020

الطاهر زواغي
عمارة المسروحي
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بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة وكبار السن مؤرخ في
 26مارس .2021
بمقتضى أمر حكومي عدد  179لسنة  2021مؤرخ في 22
مارس .2021
ينهى تكليف السيد مصطفى كريم بوعمود ،بمهام مدير عام
الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من  20فيفري
.2021

ينهى تكليف السيد منجي إبراهيمي ،أستاذ مميز شباب
وطفولة ،بمهام رئيس مصلحة الشؤون اﻹدارية والمالية باﻹدارة
الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة
واﻷسرة بقفصة ابتداء من  1مارس .2021

بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة واﻹدماج المهني
بالنيابة مؤرخ في  10مارس .2021
يسمى الفنيون السامون
المشترك للفنيين السامين
والرياضة( اﻵتي ذكرهم في
العمومية وذلك ابتداء من 25

الرؤساء للصحة العمومية بالسلك
للصحة العمومية )قسم الشباب
رتبة فني سام رئيس أول للصحة
فيفري :2021

 -محمد هﻼل،

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
تكلف السيدة نجود غابري ،متصرف عام ،بمهام كاتب عام من
الدرجة الرابعة ببلدية المكناسي.

 إكرام بزراتي، -لطفي المهذبي،

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

 -رضا الحبيبي.

يكلف السيد حسن بنضافية ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب
عام من الدرجة الرابعة ببلدية العﻼ.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة وكبار السن مؤرخ في
 26مارس .2021
يكلف السيد محمد خميرة ،مندوب حماية طفولة رتبة أولى،
بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة واﻷسرة ببن عروس ابتداء من
 22فيفري .2021
يتمتع المعني باﻷمر بالمنح واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير
إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة واﻷسرة وكبار السن مؤرخ في
 26مارس .2021
تكلف السيدة أسماء القفصي ،متصرف مستشار ،بمهام رئيس
مصلحة الشؤون اﻹدارية والمالية باﻹدارة الفرعية للمصالح
المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة واﻷسرة بسوسة
ابتداء من  1مارس .2021
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد جﻼل الشوشاني ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب
عام من الدرجة الرابعة ببلدية خنيس ابتداء من غرة ديسمبر
.2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد محمد البجاوي ،متصرف رئيس ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية جومين.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد أحمد مرايحي ،متصرف رئيس ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية قلعة اﻷندلس.
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

يكلف السيد أحمد الصالحي ،مهندس أول ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية تﻼبت ابتداء من غرة ماي .2020

يكلف السيد مروان عواني ،أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية باطن الغزال ابتداء من
غرة سبتمبر .2020

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد عزوز عزوز ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية السواسي.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد زهير عجبوني ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب
عام من الدرجة الثالثة ببلدية منزل المهيري.

تكلف السيدة بثينة بوخداجة حرم اليانوبلي ،مهندس رئيس،
بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية مرناق.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

يكلف السيد اﻷسعد الصليعي ،متفقد مركزي للمراقبة
اﻻقتصادية ،بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزوة ابتداء
من غرة فيفري .2020

يكلف السيد رضوان الطيمومي ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب
عام من الدرجة الثالثة ببلدية كسرى ابتداء من غرة نوفمبر
.2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
تكلف السيدة جميلة القروي ،مهندس معماري أول ،بمهام
كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية التﻼلسة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد نورالدين الورديان ،متصرف مستشار ،بمهام
كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية عوسجة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد عياد الغزواني ،أستاذ مميز للمدارس اﻻبتدائية،
بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الجواودة ابتداء من 6
أفريل .2020
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد أسامة كحيلة ،متصرف مستشار ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الثالثة ببلدية مطماطة القديمة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ

في  22فيفري .2021

يكلف السيد كريم بن ناجي ،متصرف ،بمهام كاتب عام من
الدرجة الثالثة ببلدية هبيرة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد كمال المحفوظي ،متصرف مستشار للداخلية،
بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية فندق الجديد – سلتان
ابتداء من غرة أفريل .2020
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021

يكلف السيد محمد اﻷزهر التليلي ،متصرف مستشار
للداخلية ،بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية قلعة سنان
ابتداء من غرة أكتوبر .2020

يكلف السيد محمد علي بن تمسك ،مهندس عام ،بمهام مدير
اﻹيكولوجيا واﻷوساط الطبيعية باﻹدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد رشيد سعفي ،متصرف للتربية ،بمهام كاتب عام
من الدرجة الثانية ببلدية منزل الحبيب ابتداء من غرة سبتمبر
.2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد بدرالدين السحباني ،متصرف رئيس للداخلية،
بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الخمايرية ابتداء من
غرة أكتوبر .2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد عبد الكريم المبروك ،متصرف مستشار للتربية،
بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية شربان ابتداء من غرة
نوفمبر .2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد فتحي العوادي ،أستاذ تعليم ثانوي مميز ،بمهام
كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الزعفران – دير الكاف ابتداء
من غرة فيفري .2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  22فيفري .2021
يكلف السيد لطفي المهذبي ،متصرف للتعليم العالي والبحث
العلمي ،بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية القريمات هيشر
ابتداء من غرة أفريل .2020
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
تكلف السيدة عواطف العربي حرم المسعي ،مهندس عام،
بمهام مديرة جودة الحياة باﻹدارة العامة للبيئة وجودة الحياة
بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
يكلف السيد ماهر بن سالم ،مهندس معماري عام ،بمهام مدير
مكلف باﻹشراف الفني على البرنامج الوطني لنظافة المحيط
وجمالية البيئة بوحدة التصرف حسب اﻷهداف بوزارة الشؤون
المحلية والبيئة ﻹنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية
البيئة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عمﻼ بأحكام الفصل  5من اﻷمر الحكومي عدد  264لسنة
 2018المؤرخ في  12مارس  2018تسند للمعني باﻷمر خطة
وامتيازات مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
يكلف السيد هيثم نصري ،مهندس رئيس ،بمهام كاهية مدير
نوعية الهواء والطاقات النظيفة بإدارة البيئة الصناعية باﻹدارة
العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
يكلف السيد عبد الكريم المقدم ،مهندس رئيس ،بمهام كاهية
مدير المنتزهات الحضرية وجمالية المدن بإدارة جودة الحياة،
باﻹدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية
والبيئة.
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بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
تكلف السيدة هادية الطرابلسي حرم التركي ،مهندس أول،
بمهام خبير جهوي للبيئة بوﻻية منوبة التابعة لﻺدارة الجهوية
للساحل الشمالي بتونس بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عمﻼ بأحكام الفصل  8من اﻷمر عدد  1636لسنة 1994
المؤرخ في أول أوت  1994تتمتع المعنية باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  15مارس .2021
تسمى المتصرف رئيس في الوثائق واﻷرشيف اﻵتي ذكرها
ابتداء من  18سبتمبر  2020في رتبة متصرف عام في الوثائق
واﻷرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق واﻷرشيف لفائدة مركز
التكوين ودعم الﻼمركزية - :لمياء الشاهد.

صفحــة 732

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  16مارس .2021
يكلف السيد سامي محمدي ،مستشار المصالح العمومية
وكاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة ،بمهام رئيس برنامج
القيادة والمساندة ابتداء من  4ديسمبر .2020
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ
في  16مارس .2021
يكلف السيد فيصل القزاز ،متصرف عام للداخلية مدير عام
اﻹدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية ،بمهام رئيس
برنامج الشؤون المحلية ابتداء من  8سبتمبر .2020
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قرار الهيئة العليا المستقلّة لﻼنتخابات عدد  3لسنة  2021مؤرخ في  16مارس  2021يتعلّق بروزنامة اﻻنتخابات البلدية الجزئية
في بلدية ساقية الداير لسنة .2021
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات،
بعد اﻻطّﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في  20ديسمبر  2012المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لﻼنتخابات ،وعلى جميع
النّصوص التّي نقّحته أو تممته ،وخاصة الفقرة  5من الفصل  3منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في  26ماي  2014المتعلّق باﻻنتخابات واﻻستفتاء ،وعلى جميع النصوص التي
نقّحته وتممته ،وخاصة الفصل  49سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد  6لسنة  2017المؤرخ في  11أفريل  2017المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين لﻼنتخابات واﻻستفتاء،
وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل  24منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار روزنامة اﻻنتخابات البلدية الجزئية لسنة  2021في بلدية ساقية الداير من وﻻية صفاقس.
الفصل  2ـ تُقدم الترشحات لدى مقر اﻹدارة الفرعية لﻼنتخابات صفاقس  ،1وذلك انطﻼقا من يوم الخميس  8أفريل  2021على الساعة
الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس  15أفريل  2021على الساعة السادسة مساء .ويتم اﻹعﻼن عن القائمات المقبولة للمترشحين في
أجل أقصاه يوم اﻷحد  18أفريل .2021
يتم اﻹعﻼن عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم اﻷربعاء  19ماي .2021
الفصل  3ـ يت م قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت  8ماي .2021
الفصل  4ـ تنطلق الحملة اﻻنتخابية يوم اﻻثنين  24ماي  2021على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة  4جوان  2021على الساعة
منتصف الليل.
الفصل  5ـ تُوافق فترة الصمت اﻻنتخابي يوم السبت  5جوان  2021ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع
بالدائرة اﻻنتخابية.
الفصل  6ـ يتم اﻻقتراع يوم اﻷحد  6جوان  ،2021ويقترع اﻷمنيون والعسكريون يوم السبت  5جوان .2021
الفصل  7ـ يتم التصريح بالنتائج اﻷولية في أجل أقصاه يوم اﻷربعاء  9جوان  .2021وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون اﻹعﻼن عن
النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت  10جويلية .2021
الفصل  8ـ بغض النظر عن مطالب اﻻعتماد الجديدة ،تُعتبر كافة بطاقات اعتماد المﻼحظين والصحفيين المسندة بمناسبة اﻻنتخابات
البلدية ليوم  6ماي  2018صالحة لمﻼحظة وتغطية اﻻنتخابات البلدية الجزئية في بلدية ساقية الداير لسنة .2021
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اﻹلكتروني للهيئة.
تونس في  16مارس .2021
رئيس الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات
نبيل بفون
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قرار الهيئة العليا المستقلّة لﻼنتخابات عدد  4لسنة  2021مؤرخ في  16مارس  2021يتعلّق بروزنامة اﻻنتخابات البلدية الجزئية
في بلدية عين الصبح الناظور لسنة .2021
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات،
بعد اﻻطّﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في  20ديسمبر  2012المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لﻼنتخابات ،وعلى جميع
النّصوص التّي نقّحته أو تممته ،وخاصة الفقرة  5من الفصل  3منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في  26ماي  2014المتعلّق باﻻنتخابات واﻻستفتاء ،وعلى جميع النصوص التي
نقّحته وتممته ،وخاصة الفصل  49سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد  6لسنة  2017المؤرخ في  11أفريل  2017المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين لﻼنتخابات واﻻستفتاء،
وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل  24منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار روزنامة اﻻنتخابات البلدية الجزئية لسنة  2021في بلدية عين الصبح الناظور من وﻻية جندوبة.
الفصل  2ـ تُقدم الترشحات لدى مقر اﻹدارة الفرعية لﻼنتخابات بجندوبة ،وذلك انطﻼقا من يوم الخميس  8أفريل  2021على الساعة
الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس  15أفريل  2021على الساعة السادسة مساء .ويتم اﻹعﻼن عن القائمات المقبولة للمترشحين في
أجل أقصاه يوم اﻷحد  18أفريل .2021
يتم اﻹعﻼن عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم اﻷربعاء  19ماي .2021
الفصل  3ـ يت م قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت  8ماي .2021
الفصل  4ـ تنطلق الحملة اﻻنتخابية يوم اﻻثنين  24ماي  2021على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة  4جوان  2021على الساعة
منتصف الليل.
الفصل  5ـ تُوافق فترة الصمت اﻻنتخابي يوم السبت  5جوان  2021ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع
بالدائرة اﻻنتخابية.
الفصل  6ـ يتم اﻻقتراع يوم اﻷحد  6جوان  ،2021ويقترع اﻷمنيون والعسكريون يوم السبت  5جوان .2021
الفصل  7ـ يتم التصريح بالنتائج اﻷولية في أجل أقصاه يوم اﻷربعاء  9جوان  .2021وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون اﻹعﻼن عن
النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت  10جويلية .2021
الفصل  8ـ بغض النظر عن مطالب اﻻعتماد الجديدة ،تُعتبر كافة بطاقات اعتماد المﻼحظين والصحفيين المسندة بمناسبة اﻻنتخابات
البلدية ليوم  6ماي  2018صالحة لمﻼحظة وتغطية اﻻنتخابات البلدية الجزئية في بلدية عين الصبح الناظور لسنة .2021
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اﻹلكتروني للهيئة.
تونس في  16مارس .2021

رئيس الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات
نبيل بفون
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