
 
 
 
 
  

 
  

  

 
 
 

   
 
 

  املحـتــــوى
  القوانيــــــن    

  
يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة  2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 17قانـــون أساسي عدد 

  .....2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17االنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 
يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي  2014 جوان 12رخ في  مؤ2014 لسنــة 18قانـــون عدد 

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق 
  ................................................بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي  2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 19قانـــون عدد 
ن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية إلنجاز دراسة مساعدة تتعلق بي

  ............................بمشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفصة وقابس
يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي  2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 20قانـــون عدد 

ية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهور
  ...................مخصصة لمشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفصة وقابس

يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي  2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 21قانـــون عدد 
 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية

  ...مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس
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  األوامـــر والقــرارات
  

  املاليةاالقتصاد ووزارة 
 يتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في 2014 جوان 6 من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في قرار

  .....................................رة االقتصاد والماليةمطالب االسترجاعات ورفع التقادم بوزا
  

  وزارة الفالحة
 بفتح عمليات التنظيم العقاري ببعض تعلق ت2014 جوان 6ة في  من وزير الفالحة مؤرخاتقرار

  ..................... ................................  السقوية العمومية بوالية قبلياطقمنال
 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 

  ..............  من معتمدية مارث بوالية قابس3لسقوية العمومية بواحة كتانة العقاري بالمنطقة ا
 يتعلق بالمصادقة على تعديل مثال إعادة التنظيم 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 

من ) المنطقة الفرعية الخليدية قسط ثاني تكملة(العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق 
  .......................... ................................ روسمعتمدية مرناق بوالية بن ع

 يتعلق بإحداث اللجان اإلدارية المتناصفة 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
  .......................... ................................ باإلدارات المركزية لوزارة الفالحة

  
   واالتصال والبحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات  التعليم العاليوزارة

ات يتعلق بممارسة أنشطة الدراس 2014 ماي 19 مؤرخ في 2014 لسنة 2152أمر عدد 
  ........................وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  ............................... عضوين بمجلس مؤسسة المركز الوطني لإلعالميةتسمية
  ....................... عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتيةتسمية

  
  الصحةوزارة

ط االتفاقية  يتعلق بضب2014 جوان 6مؤرخ في االقتصاد والمالية ووزير الصحة قرار من وزير 
  ............................................اإلطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية

  ................. عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال الصحيتسمية
  ......................... عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس ألمراض العيونتسمية
  .............................. عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهديةتسمية

  
  وزارة النقل

  ..........................س إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ متصرف بمجلتسمية
  .......................... متصرف بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للرصد الجويتسمية

  
  والتهيئة الرتابية والتنمية املستدامة التجهيز وزارة

 يتعلق 2014  جوان6 قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الصحة مؤرخ في
لوجوبية التي تتضمنها االتفاقية المبرمة بين المؤسسة الصحية ومؤسسة التصرف في بضبط المقتضيات ا

  ........ ................................ ................................ نفايات األنشطة الصحية
  ................................... متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنىتسمية
  ....................ف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسيةر متصتسمية

  
  وزارة الشباب والرياضة واملرأة واألسرة 

  .................................... عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضةةتسمي
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 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 17قانـــون أساسي عدد 

 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة االنتقالية وبقضايا مرتبطة 2014
  ).1(2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17بالفترة الممتدة بين 

  باسم الشعب،
  ،د مصادقة المجلس الوطني التأسيسيبعو

  : يصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي نصه
ال تخضع للمؤاخذة الجزائية األفعال التي تم  ـ الفصل األول

رة الممتدة بين إنجاحها في الفتلقيام بها من أجل تحقيق الثورة وا
  .2011 فيفري 28 و2010 ديسمبر 17

بالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل و
 يتمّتع دة المحددة،كاب أحد تلك األفعال المذكورة في المارت

بالعفو التشريعي العام و يسّلم الوكالء العامون لمحاكم االستئناف 
  .كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض

تعتبر االعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء  ـ 2الفصل 
 3على معنى الفصلين الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة 

 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53 من القانون األساسي عدد 8و
  . المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و تنظيمها2013ديسمبر 

في صورة إحالة هيئة الحقيقة و الكرامة ملفات إلى  ـ 3الفصل 
 53 من القانون األساسي عدد 42النيابة العمومية عمال بالفصل 

 المتعلق بإرساء 2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013لسنة 
تنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر والعدالة االنتقالية 

 من نفس القانون 8القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 
  . األساسي

بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها 
  .طور الذي تكون فيهتكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان ال

يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر  ـ 4الفصل 
من تاريخ هذا القانون إصدار األوامر المنصوص عليها بالقانون 

 2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53األساسي عدد 
  .تنظيمهاعلق بإرساء العدالة االنتقالية والمت

 الرسمي للجمهورية التونسية ينشر هذا القانون األساسي بالرائد
  .وينّفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــ ـــــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1(

 2دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014جوان 

 يتعلق 2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 18قانـــون عدد 
بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية 
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح 

  .)1(قرض لفائدة الجمهورية التونسية
  باسم الشعب،

  د مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،بعو
 : صدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصهي

فصل وحيد ـ تمت المصادقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا 
 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية 2014 ماي 4القانون، والمبرم في 

التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح 
دوالر أمريكي لفائدة الجمهورية ) 100.000.000 (قرض بقيمة مائة مليون

  .التونسية

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينّفذ كقانون 
  .من قوانين الدولة

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
   :ةاألعمال التحضيري) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 ماي
  

ــون عدد   يتعلق 2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 19قانـ
بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية 
وحكومة الجمهورية الفرنسية إلنجاز دراسة مساعدة تتعلق 

  .)1(جديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفصة وقابسبمشروع ت
    باسم الشعب،

  .د مصادقة المجلس الوطني التأسيسيبعو
  : يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

تمت المصادقة على البروتوكول المالي بين  ـ فصل وحيد
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق 

سة مساعدة تتعلق بمشروع تجديد السكة الحديدية بإنجاز درا
بين صفاقس وقفصة وقابس، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس 

  .2013 جويلية 4في 
ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
   :األعمال التحضيرية) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 ماي

  القــوانيــن
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ينّفذ ائد الرسمي للجمهورية التونسية وينشر هذا القانون بالر
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي

  
 يتعلق 2014 جوان 12 مؤرخ في 2014 لسنــة 20قانـــون عدد 

نسية بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التو
وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية 
مخصصة لمشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس 

  .)1(وقفصة وقابس
  باسم الشعب،

  .جلس الوطني التأسيسيبعد مصادقة المو
 : يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه

تمت المصادقة على البروتوكول المالي بين  ـ فصل وحيد
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق 
بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تجديد السكة الحديدية 
بين صفاقس وقفصة وقابس، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس 

  .2013 جويلية 4في 
ينّفذ ائد الرسمي للجمهورية التونسية وينشر هذا القانون بالر

  .وانين الدولةكقانون من ق
  .2014 جوان 12تونس في 

  الجمهوريةرئيس 
  محمد المنصف المرزوقي

ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ
   :األعمال التحضيرية) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
  .2014 ماي

  

 يتعلق 2014جوان  12 مؤرخ في 2014 لسنــة 21قانـــون عدد 

بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية 
وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية 
مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة لشبكة السكك 

  .)1(الحديدية السريعة لمدينة تونس

  ،باسم الشعب

  .د مصادقة المجلس الوطني التأسيسيبعو

 : رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصهيصدر 

تمت المصادقة على البروتوكول المالي بين  ـ فصل وحيد

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق 
بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع التزود بوحدات متحركة 
لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس، الملحق بهذا 

  .2013 جويلية 4انون والمبرم بتونس في الق

ينّفذ ائد الرسمي للجمهورية التونسية وينشر هذا القانون بالر
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2014 جوان 12تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي
  
ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ

   :األعمال التحضيرية) 1(

 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسي مجلسالمداولة 
  .2014 ماي
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 املاليةاالقتصاد و وزارة

  
 يتعلق 2014 جوان 6 من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في قرار

بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب االسترجاعات ورفع 
  .التقادم بوزارة االقتصاد والمالية

  االقتصاد والمالية،إن وزير 

 المؤرخ 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
   المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،2011 ديسمبر 16في 

 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون األساسي للميزانية عدد 
 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون األساسي 1967 ديسمبر 8

  ،2004 ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42عدد 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 54النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 
  ،2008 جوان 2 المؤرخ في 2008

 1975 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي 

  نقحته أو تممته،

 مارس 22 المؤرخ في 1999 لسنة 630وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية 1999

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2013 جانفي 22 المؤرخ في 2013 لسنة 1219

 1991 أفريل 23 المؤرخ في  1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 
نقحته أو تممته المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي 

  .2011 أكتوبر 7 المؤرخ في 2011 لسنة 2856وخاصة األمر عدد 

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تحدث بوزارة االقتصاد والمالية لجنة استشارية قارة 
توكل إليها مهمة النظر في المطالب المقدمة من األشخاص الطبيعيين 

مؤسسات العمومية أو المعنويين والمحاسبين العموميين والوزارات وال
  : المتعلقة بــوة اإلدارية أو غير اإلدارية ذات الصبغ

ـ استرجاع المستحقات المالية التي حولت إلى موارد الميزانية 
  العامة للدولة مع مراعاة األحكام والتراتيب الخاصة،

ـ رفع التقادم عن المستحقات المالية طبقا لمقتضيات الفصل 
  مية، من مجلة المحاسبة العمو50

ـ تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات بالنسبة آلمري الصرف 
 من مجلة 132والمحاسبين العموميين طبقا لمقتضيات الفصل 

المحاسبة العمومية وتسوية مبالغ بطاقات اإليداع المفقودة بعد 
  خالصها،

ـ وتبدي اللجنة رأيها في المطالب الكتابية الواردة عليها وبالحجج 
  .نونيةوالمؤيدات القا

 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل األول من هذا 2الفصل 
  :القرار من األعضاء اآلتي ذكرهم 

المالية أو من االقتصاد وـ المكلف بوحدة الشؤون القانونية بوزارة 
  ،)رئيسا(يمثله، 

  ،)عضو(ـ المكلف بمكتب العالقات مع المواطن أو من يمثله، 

محاسبة العمومية واالستخالص، ـ ممثل عن اإلدارة العامة لل
  ،)عضو(

  ،)عضو(ـ ممثل عن األمين العام للمصاريف، 

  ،)عضو(ـ ممثل عن أمين المال العام للبالد التونسية، 

  ،)عضو(ـ ممثل عن اإلدارة العامة للديوانة، 

  ، )عضو غير قار(ـ ممثل عن اإلدارة العامة لألداءات، 

بالملفات موضوع جدول ـ ممثل عن الوزارات واإلدارات المعنية 
  ،  )عضو غير قار(أعمال اللجنة، 

ـ ممثل عن أمين المصاريف لدى الوزارة المعنية بالملفات 
  ،  )عضو غير قار(موضوع جدول أعمال اللجنة، 

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره 
  .للمشاركة في أعمال اللجنة بصفة استشارية

  .نة القارين بمقرر من وزير االقتصاد والماليةويتم تعيين أعضاء اللج

 ـ وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة 3الفصل 
لذلك وال يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور أغلبية 

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء . األعضاء القارين
 بعد استدعاء ثان مهما كان عدد أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية

وتبدي رأيها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . األعضاء الحاضرين
  .وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا

  : ـ تكون للجنة كتابة قارة تتولى خاصة 4الفصل 

ـ قبول المطالب الواردة على الوزارة وتضمينها بدفتر معد للغرض 
  قها وعرضها على اللجنة،وحفظ وثائ

  األوامـر والقـرارات
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  ـ إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة،

ـ استدعاء أعضاء اللجنة قبل أسبوع من التاريخ المحدد لجلسة 
  عملها،

ـ إحالة قرارات االسترجاع بعد اإلمضاء عليها من قبل وزير 
االقتصاد والمالية أو من يفوضه إلى اإلدارة العامة للشؤون المالية 

ات بوزارة االقتصاد والمالية التي تتولى صرف والتجهيزات والمعد
  المبالغ لفائدة المستحقين،

  ـ إحالة قرارات رفع التقادم إلى الوزارات المعنية،

ـ إحالة قرارات الترخيص لتعويض وثائق اإلثبات إلى آمري 
  .الصرف أو المحاسبين العموميين المعنيين

حررها  ـ تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات ت5الفصل 
  .كتابة اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الحاضرين

 ـ يتولى رئيس اللجنة إعداد مشاريع قرارات االسترجاع 6الفصل 
أو رفع التقادم أو تعويض وثائق اإلثبات وعرضها على وزير االقتصاد 

  .والمالية أو من يفوضه لإلمضاء

 شروط  ـ تتولى اللجنة إعداد دليل إجراءات يضبط بدقة7الفصل 
وإجراءات تقديم ودراسة مطالب االسترجاع ومطالب تعويض وثائق 

  .إثبات تأدية النفقات وخاصة البيانات والوثائق الالزمة في الغرض

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية8الفصل 

 .2014  جوان6تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  اطلع عليه

  يس الحكومةرئ

  مهدي جمعة

  

  

  الفالحةوزارة

  
 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 

 بأم قالم من معتمدية سوق التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية
  .األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

ي  المؤرخ ف2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
ية كما هو منقح المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العموم

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد 
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29نون عدد بالقا
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
تي قبلي الجنوبية  سقوية عمومية بمعتمديالمتعلق بإحداث مناطق

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
بأم قالم من معتمدية سوق مية التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمو

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014جانفي 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةير وز

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
معتمدية  من 2 بالدبابشة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية

  .سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6عدد  التأسيسي القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014
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 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 بالمناطق السقوية العمومية كما  المتعلق باإلصالح الزراعي1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 كما هو منقح ومتمم  المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية 2بالدبابشة ي بالمنطقة السقوية العمومية التنظيم العقار

 المؤرخ 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .يةهذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 من معتمدية 1التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالدبابشة 

  .سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانونطالع على  االبعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح 

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد 
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
ث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم  المتعلق بإحدا1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 جانفي 7 المؤرخ في 2014نة  لس27وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي 2014

  الجنوبية وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

لقرار عمليات الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا ا
 من معتمدية 1بالدبابشة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 المؤرخ 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .ائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا القرار الذي ينشر بالر

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي حامد 

  . قبليمن معتمدية قبلي الجنوبية بوالية

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014
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 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح 

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد 
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 في  المؤرخ1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

   السقوية،العمومية

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

تتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات الفصل األول ـ تف
دية مبسيدي حامد من معتالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد بوالية قبلي قبلي الجنوبية 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7المؤرخ في 

 بتنفيذ  ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 من معتمدية ةبالبرغوثيالعمومية  السقوية التنظيم العقاري بالمنطقة
  .قبلي الجنوبية بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح 

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد 
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17ى القانون عدد وعل
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
اإلصالح الزراعي بالمناطق  المتعلق بتغيير تسمية وكالة 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  .مة الحكوالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
دية م من معتبالبرغوثيةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد قبلي الجنوبية بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7المؤرخ في 

ام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ  ـ مدير ع2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
  من بالمنشيةلمنطقة السقوية العمومية عمليات التنظيم العقاري با

  .معتمدية سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4ي عدد النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساس
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014
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 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية سوق بالمنشيةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد األحد بوالية قبلي 
  .عاله المشار إليه أ2014جانفي 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

يات  يتعلق بفتح عمل2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 من معتمدية بالطباقةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4وآخرها القانون األساسي عدد النصوص التي نقحته أو تممته 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31المؤرخ في  1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية سوق بالطباقةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014في جان

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014ن  جوا6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
من الشمالية بأم الصمعة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .معتمدية سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
جميع  وعلى  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014



  48عـــدد   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1626صفحــة 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فري في

   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
  ، منه13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي 2014

  ي،الجنوبية وسوق األحد من والية قبل

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من بأم الصمعة الشماليةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 لسنة 27دثة باألمر عدد المحمعتمدية سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  دي جمعةمه

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 من معتمدية سوق ي ببشرالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية

  .األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقتم  المتعلق بالتنظي2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9د هو منقح ومتمم بالقانون عد
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
نوبية المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الج

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية سوق ببشريالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد والية قبلي األحد ب
  . المشار إليه أعاله2014جانفي 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 من معتمدية سوق بنقةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقتلمتعلق بالتنظيم  ا2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014



  1627صفحـة   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   48عــدد 

 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح 

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9مم بالقانون عدد ومت
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
مديتي قبلي الجنوبية المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعت

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
ة سوق  من معتمديبنقةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014جانفي 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  علاألسعد األش

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببوعبد الله من معتمدية 

  .سوق األحد بوالية قبلي

  إن وزير الفالحة،

 في  المؤرخ2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 وعلى  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 4جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 1963 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
ومية كما هو منقح المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العم

 1971 فيفري 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد 
 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30وبالقانون عدد 

   منه،16الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29قانون عدد بال
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
طق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية المتعلق بإحداث منا

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية ببوعبد اللهمومية التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية الع

 المؤرخ 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
بشوشة عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  . من معتمدية سوق األحد بوالية قبلينقة

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6سي عدد  التأسيالقانون االطالع على بعد
 وعلى  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 4جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 



  48عـــدد   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1628صفحــة 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
اعي بالمناطق السقوية العمومية كما  المتعلق باإلصالح الزر1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
حية كما هو منقح ومتمم  المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفال1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014ي  جانف7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية بشوشة نقةقاري بالمنطقة السقوية العمومية التنظيم الع

 المؤرخ 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .سيةهذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التون

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 ببورزينعمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .قبليمعتمدية قبلي الجنوبية بوالية من 

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانونالطالع على  ابعد
  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16في 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
اث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم  المتعلق بإحد1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014سنة  ل27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

القرار عمليات الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا 
ببورزين من معتمدية قبلي التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد  بوالية قبلي الجنوبية
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .رائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا القرار الذي ينشر بال

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح عمليات 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
معتمدية قبلي من من بكلواالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .بليالجنوبية بوالية ق

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16في 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 



  1629صفحـة   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   48عــدد 

 ماي 27 المؤرخ في 1963سنة  ل18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16ي  المؤرخ ف1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 وخاصة 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
   منه،13الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  لسقوية،العمومية ا

 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي 2014

  الجنوبية وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

ح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات الفصل األول ـ تفتت
معتمدية قبلي من من بكلواالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 المؤرخ في 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد الجنوبية بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7

يذ  ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنف2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 بغليسيةعمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .من معتمدية قبلي الجنوبية بوالية قبلية القدار

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16في 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17ى القانون عدد وعل
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح 1977

 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29ومتمم بالقانون عدد 
   منه،13 وخاصة الفصل 2000

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
اإلصالح الزراعي بالمناطق  المتعلق بتغيير تسمية وكالة 1999

  العمومية السقوية،

 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي 2014

  الجنوبية وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  .مة الحكوالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
من معتمدية القدارة  بغليسيةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 المؤرخ 2014 لسنة 27قبلي الجنوبية بوالية قبلي المحدثة باألمر عدد 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

دير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ  ـ م2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
بأوالد ري بالمنطقة السقوية العمومية عمليات التنظيم العقا

  . من معتمدية سوق األحد بوالية قبليالتواتي

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16في 

نون األساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القا
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 



  48عـــدد   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1630صفحــة 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6في  المؤرخ 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري 
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح 1977

 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29ومتمم بالقانون عدد 
   منه،13 وخاصة الفصل 2000

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي 2014

  الجنوبية وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من معتمدية بأوالد التواتيالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 المؤرخ 2014 لسنة 27المحدثة باألمر عدد سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7في 

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بفتح 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
بزاوية عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  .من معتمدية سوق األحد بوالية قبليالحرث الشمالية 

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
ع  وعلى جمي للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي عدد 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 16 المؤرخ في 1971 لسنة 9هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971 فيفري
   منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح 1977

 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29ومتمم بالقانون عدد 
   منه،13 وخاصة الفصل 2000

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877على األمر عدد و
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 27وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي قبلي الجنوبية 

  وسوق األحد من والية قبلي،

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  . الحكومةالمتعلق بتسمية أعضاء

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات 
 من بزاوية الحرث الشماليةالتنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

 لسنة 27ثة باألمر عدد المحدمعتمدية سوق األحد بوالية قبلي 
  . المشار إليه أعاله2014 جانفي 7 المؤرخ في 2014

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  ي جمعةمهد

  

يتعلق بالمصادقة  2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة 

  . من معتمدية مارث بوالية قابس3كتانة 

  إن وزير الفالحة، 

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 كما تم  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4وآخرها القانون األساسي عدد تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014



  1631صفحـة   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   48عــدد 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية 1963

 المؤرخ في 1971 لسنة 9ومتمم بالقانون عدد كما هو منقح 
 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971 فيفري 16

   منه،16 وخاصة الفصل 2000 مارس 6

 1977 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 29المتعلق بإحداث وكالة عقارية فالحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 

   منه،14 و13 وخاصة الفصلين 2000 مارس 6المؤرخ في  2000لسنة 

 1999 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

 2001 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  حة، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفال

 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 977وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة 2001

بالنظر في الشكايات والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم 
  األراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية،

 22خ في  المؤر2008 لسنة 4115وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية 2008ديسمبر 

  ببعض معتمديات واليتي قابس وقبلي،
 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   الحكومة،المتعلق بتسمية أعضاء

 المتعلق بفتح عمليات 2009 أفريل 30وعلى القرار المؤرخ في 
 من معتمدية 3ة العمومية بواحة كتانة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوي

   مارث بوالية قابس،

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعاله المكلفة بالنظر في الشكايات 
والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم األراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة 

  .2012 جوان 21العقارية الفالحية المجتمعة بمقر والية قابس بتاريخ 

   :رر ما يلي ق

الفصل األول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار 
والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

  . من معتمدية مارث بوالية قابس3بواحة كتانة 

 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم 2الفصل 
لرهن والكراءات بجميع أنواعها األمر  وتحول االمتيازات وعقود ا

المتعلقة بقطع األرض التي سلط عليها التنظيم العقاري وال تزال 
 القطع الجديدة التي تحصل إلىنافذة عند تطبيق ذلك التنظيم 

   .عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري

 ـ  يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين 3الفصل 
صلية وقطعة األرض المسندة في نطاق إعادة قطعة األرض األ

ويعتبر . التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفالحية
الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف 
رهن من الدرجة المناسبة على قطعة األرض المسندة توثقة 

  .لخالص هذا الفارق

لفالحية مكلف بتنفيذ  ـ مدير عام الوكالة العقارية ا4الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

يتعلق بالمصادقة  2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
نطقة السقوية العمومية تعديل مثال إعادة التنظيم العقاري بالمعلى 

من معتمدية ) المنطقة الفرعية الخليدية قسط ثاني تكملة(بمرناق 
  .مرناق بوالية بن عروس

  إن وزير الفالحة، 

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد
 كما تم  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4 بالنصوص الالحقة وآخرها القانون األساسي عدد تنقيحه وإتمامه
 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية 1963

 المؤرخ في 1971 لسنة 9كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 
 المؤرخ في 2000 لسنة 30نون عدد  وبالقا1971 فيفري 16

   منه،16 وخاصة الفصل 2000 مارس 6

 1977 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
المتعلق بإحداث وكالة عقارية فالحية كما هو منقح ومتمم بالقانون 

 وخاصة الفصلين 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29عدد 
   منه،14 و13

 1999 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877د وعلى األمر عد
المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي في المناطق العمومية 

  السقوية،

 2001 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة، 

 2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 977وعلى األمر عدد 
لق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في المتع

الشكايات والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم األراضي الكائنة 
  بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية،

 2002 ماي 14 المؤرخ في 2002 لسنة 1103وعلى األمر عدد 
معتمدية مرناق  بمرناق من  سقوية عموميةةطقالمتعلق بإحداث من

   بن عروس،بوالية



  48عـــدد   2014 جوان 17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1632صفحــة 

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   الحكومة،المتعلق بتسمية أعضاء

 المتعلق بفتح عمليات 2002 أوت 30وعلى القرار المؤرخ في 
بمرناق من معتمدية مرناق التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية 

    بن عروس،بوالية

 المتلعق بالمصادقة على مثال 2009 سبتمبر 3قرار المؤرخ في وعلى ال
المنطقة الفرعية (إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمرناق 

  من معتمدية مرناق بوالية بن عروس، )"قسط ثاني تكملة"الخليدية 

 المكلفة بالنظر في أعاله إليهاوعلى رأي اللجنة المشار 
 بمثال إعادة تنظيم األراضي الكائنة المتعلقةحظات الشكايات والمال

ة بن  بمقر واليلة العقارية الفالحية المجتمعةبدوائر تدخل الوكا
  .2013 ديسمبر 13عروس بتاريخ 

   :قرر ما يلي 
الفصل األول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار 

طقة السقوية التنظيم العقاري بالمنبتعديل مثال إعادة والمتعلق 
") قسط ثاني تكملة"المنطقة الفرعية الخليدية (العمومية بمرناق 

  .من معتمدية مرناق بوالية بن عروس

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 2الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  عد األشعلاألس

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

 يتعلق بإحداث 2014 جوان 6قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 
 .اللجان اإلدارية المتناصفة باإلدارات المركزية لوزارة الفالحة

  إن وزير الفالحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
ق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما  المتعل2011 ديسمبر 16في 

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ في 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد ب و2014 فيفري 3
  ،2014 فيفري 5

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القانون عدد و
ام ألعوان الدولة والجماعات  المتعلق بضبط النظام األساسي الع1983

 وعلى جميع ،المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 2011 لسنة 89المرسوم عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23المؤرخ في 

 ديسمبر 21 المؤرخ في 1983 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
 األطباء البياطرة  المتعلق بضبط النظام األساسي لسلك1983

 المؤرخ 1998 لسنة 967األمر عدد ب كما تم تنقيحهالمتفقدين 
 المؤرخ في 1999 لسنة 1448 واألمر عدد 1998 أفريل 27في 
  ،1999 جوان 21

 ديسمبر 21 المؤرخ في 1983 لسنة 1217وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي لسلك األطباء البياطرة 1983

ين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد االستشفائي
  ،1999 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1450

 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية 1990

وخاصة األمر وتممته المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2012 نوفمبر 27 المؤرخ في 2012نة  لس2937عدد 

 1998 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
داري المشترك لإلدارات المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإل

العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2012 أكتوبر 10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362

 1998 جوان 22 المؤرخ في 1998 لسنة 1334وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين 
  لمؤسسات التعليم العالي الفالحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
 النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة  المتعلق بضبط1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 فيفري 15 المؤرخ في 1999 لسنة 365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي 1999

وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 
  ،2009 جانفي 21 المؤرخ في 2009 لسنة 112

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999

 810في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
  ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003لسنة 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 819وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 1999

لمهندسي اإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 113وتممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
بط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني  المتعلق بض1999

المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114وتممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009جانفي 
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 نوفمبر 8 المؤرخ في 1999 لسنة 2488وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين1999

  في علم طبقات األرض،

 1999 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك المكتبات والتوثيق 

  باإلدارات العمومية،

 جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 230وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان اإلطارات 2000

  المشتركة للمخبر،

 أكتوبر 14 المؤرخ في 2003 لسنة 2102وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك الباحثين 2003

  الفالحيين،

 سبتمبر 12 المؤرخ في 2006نة  لس2453وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك األطباء 2006

  البياطرة الصحيين،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 2006 لسنة 3153وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المهندسين 2006

  المكونين في الفالحة والصيد البحري،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 2006 لسنة 3156وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المكونين في 2006

  الفالحة والصيد البحري،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 2006 لسنة 3159وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المرشدين 2006

  التربويين،
 نوفمبر 30مؤرخ في  ال2006 لسنة 3162وعلى األمر عدد 

سي الخاص بسلك القيمين العاملين المتعلق بضبط النظام األسا 2006
 البحري التابعين والصيدبمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفالحة 

  لوزارة الفالحة والموارد المائية،

 المتعلق 1988 ديسمبر 7وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في 
  .وان وزارة الفالحةناصفة ألصناف أعجان اإلدارية المتبإحداث الل

  :قرر ما يلي 
 لجان إدارية متناصفة باإلدارات المركزية تالفصل األول ـ أحدث

لوزارة الفالحة خاصة باألعوان المنتمين إلى الرتب التالية والرتب 
  :المعادلة لها 

 متصرف عام ـ متصرف رئيس ـ مهندس عام ـ :اللجنة األولى 
عام مكون في الفالحة والصيد البحري ـ مهندس رئيس ـ مهندس 

مهندس رئيس مكون في الفالحة والصيد البحري ـ رئيس مخبر عام ـ 
رئيس مخبر رئيس، مهندس عام في علم طبقات األرض ـ مهندس 
رئيس في علم طبقات األرض ـ محلل عام ـ محلل رئيس ـ متصرف عام 

شيف ـ حافظ في الوثائق واألرشيف ـ متصرف رئيس في الوثائق واألر
  .عام للمكتبات أو التوثيق ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

مهندس أول ـ مهندس أول متصرف مستشار ـ  :اللجنة الثانية 
ـ محلل مركزي ـ مرشد تربوي في علم طبقات األرض ـ رئيس مخبر 

أول ـ حافظ مكتبات أو توثيق ـ مهندس أول مكون في الفالحة 
 ـ تقني ئيس في الفالحة والصيد البحريون رـ مك والصيد البحري

  .رئيس

ـ  طبيب بيطري متفقد  :اللجنة الثالثة  طبيب بيطري متفقد عام
مركزي ـ طبيب بيطري متفقد جهوي ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي 
ـ  طبيب بيطري صحي  رئيس ـ طبيب بيطري صحي اختصاصي أول

ـ طبيب اختصاصي ـ طبيب بيطري صحي رئيس ـ طبيب بيطري صحي أول 
بيطري صحي ـ أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري ـ أستاذ محاضر 
مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري ـ مساعد استشفائي جامعي في 

  .الطب البيطري

مهندس أشغال ـ مهندس في علم طبقات األرض ـ  :اللجنة الرابعة 
ـ رئيس محلل ـ تقني أول ـ مكون أول في الفالحة والصيد البحري 

   .أشغال مخبر

متصرف ـ متصرف في الوثائق واألرشيف ـ قيم  :اللجنة الخامسة 
  .مرشد أول ـ مكتبي أو موثق ـ مرشد تربوي

تقني ـ واضع برامج ـ مكون في الفالحة والصيد  : اللجنة السادسة
  .البحري ـ رئيس أشغال مساعد للمخبر ـ مهندس مساعد

م مرشد ـ قيم أول ـ متصرف  ملحق إدارة ـ قي:اللجنة السابعة 
مساعد في الوثائق واألرشيف ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد ـ 

  . مرشد تربوي مساعد

  . مساعد تقني ـ تقني مخبر إعالمية ـ عون تقني:اللجنة الثامنة 

 كاتب تصرف ـ قيم ـ كاتب راقن ـ معاون مكتبي : اللجنة التاسعة
  .أو معاون موثق

 عون  راقن مساعد ـ راقن ـب إدارة ـمستكت: اللجنة العاشرة 
  .استقبال ـ مختزن مكتبات أو توثيق ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق

أستاذ التعليم العالي الفالحي ـ أستاذ : اللجنة الحادية عشر 
محاضر للتعليم العالي الفالحي ـ أستاذ مساعد للتعليم العالي 

  .الفالحي ـ مساعد للتعليم العالي الفالحي

مدير البحث الفالحي ـ أستاذ البحث : جنة الثانية عشر الل
  .الفالحي ـ مكلف بالبحث الفالحي ـ ملحق البحث الفالحي

  : اللجنة الثالثة عشر 

  .3 و2 و1عملة الوحدة األولى التي تشمل األصناف 
   :اللجنة الرابعة عشر 

  .7 و6 و5 و4عملة الوحدة الثانية التي تشمل األصناف 

  :ة عشر اللجنة الخامس

  .10 و9 و8ة الثالثة التي تشمل األصناف عملة الوحد
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 ـ يخضع تركيب اللجان اإلدارية المتناصفة المذكورة 2الفصل 
بالفصل األول إلى أحكام الفصلين الرابع والخامس من األمر عدد 

  . المشار إليه أعاله1990 أكتوبر 29 المؤرخ في 1990 لسنة 1753

ام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة  ـ ألغيت جميع األحك3الفصل 
  . المشار إليه أعاله1988 ديسمبر 7أحكام قرار الوزير األول المؤرخ في 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية4الفصل 

  .2014 جوان 6تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  

 والبحث العلمي لتعليم العالي اوزارة
  وتكنولوجيا املعلومات واالتصال

  
 يتعلق 2014 ماي 19 مؤرخ في 2014 لسنة 2152أمر عدد 

بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال 
    .تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  ن رئيس الحكومة،إ

وتكنولوجيا المعلومات باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
  واالتصال،

 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5لمؤرخ في  ا2014لسنة 

 2001 لسنة 1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون 2001 جانفي 15المؤرخ في 

 1 والقانون عدد 2002 ماي 7 المؤرخ في 2002 لسنة 46عدد 
 10 والقانون عدد 2008 جانفي 15 المؤرخ في 2008لسنة 
  ،2013 أفريل 12 المؤرخ في 2013لسنة 

 نوفمبر 29 المؤرخ في 2005 لسنة 3078وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات 2005

التقليدية وتحديد األنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة 
 المؤرخ في 2009 لسنة 439المهنية، كما وقع إتمامه باألمر عدد 

 ،2009 فيفري 16

 2006 فيفري 3 المؤرخ في 2006 لسنة 370األمر عدد وعلى 
المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة 

  حول مشاريع النصوص الترتيبية،

 ديسمبر 25 المؤرخ في 2006 لسنة 3314وعلى األمر عدد 
   المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات والمقاولة في االتصاالت،2006

 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 2638 عدد وعلى األمر
 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول 2008

 المؤرخ 2012 لسنة 2000األنترنات، كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2012 سبتمبر 18في 

 جويلية 31 المؤرخ في 2008 لسنة 2656وعلى األمر عدد 
وسحب المصادقة التي  المتعلق بضبط معايير وصيغ منح 2008

تؤهل مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة في إنجاز 
 2468الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 3105 واألمر عدد 2009 أوت 24 المؤرخ في 2009لسنة 
  ،2013 جويلية 12 المؤرخ في 2013لسنة 

 29ؤرخ في  الم2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

  وعلى رأي وزير الداخلية،

  وعلى رأي مجلس المنافسة،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .زراء وبعد إعالم رئيس الجمهوريةوعلى مداولة مجلس الو

  : يصدر األمر اآلتي نصه 

  الباب األول

  أحكام عامة

الفصل األول ـ يضبط هذا األمر شروط وإجراءات ممارسة 
األنشطة المتعلقة بالدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال 

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصال

لق بالدراسات في  ـ ال يمكن الجمع بين النشاط المتع2الفصل 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال واألنشطة المتعلقة بإدماج 

  . وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  الباب الثاني

  في ممارسة نشاط الدراسات في مجال

   تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 ـ يقصد بنشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا 3الفصل 
  :لومات واالتصال على معنى هذا األمر المع
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ـ تصميم شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتقييم كلفتها 
  التقديرية وتخطيط مراحل إنجازها ومتابعة تنفيذها،

ـ إعداد الشروط التقنية لنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
  .م عمليات االختبار لقبولها الفنيومتابعة تركيزها وتنظي

 ـ تخضع ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا 4ل الفص
المعلومات واالتصال إلى مقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه 
بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، يضبط الشروط 

  .اإلدارية والفنية العامة وااللتزامات الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط

تولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط الدراسات في  ـ ي5الفصل 
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال سحب كراس الشروط من الوزارة 
المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال أو عن طريق شبكة األنترنات 

  .أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  الباب الثالث

 وإنجاز الشبكات في مجال في ممارسة أنشطة إدماج
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  القسم األول

  ةأحكام عام

 ـ يشمل إدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا 6الفصل 
  :المعلومات واالتصال على معنى هذا األمر األنشطة التالية 

  ـ مدمج خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

  . مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصالإنجاز الشبكات العمومية فيـ 

تصنف أنشطة إدماج خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
 العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال  الشبكاتوإنجاز

بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال حسب 
  .الية الالزمةاالختصاصات باعتبار اإلمكانات البشرية والمادية والم

 ـ تخضع ممارسة كل نشاط من األنشطة المشار إليها 7الفصل 
 من هذا األمر إلى ترخيص من الوزير المكلف 6بالفصل 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها 
  . من هذا األمر14بالفصل 

سنوات بعنوان شخصي وال ) 5(تسند التراخيص لمدة خمس 
 إلى الغير إال بترخيص من الوزير المكلف ا أو إحالتها التفويت فيهيمكن

 وبنفس الشروط المتعلقة بالحصول تكنولوجيا المعلومات واالتصالب
ويتم تجديدها لنفس المدة وفق نفس شروط . على الترخيص

أشهر على ) 6(وإجراءات إسنادها بناء على طلب يتم تقديمه ستة 
  .األقل قبل انقضاء أجلها

  لقسم الثانيا

  شروط إسناد التراخيص

 ـ يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في الحصول 8الفصل 
 6على ترخيص لممارسة نشاط من األنشطة المشار إليها بالفصل 

  :من هذا األمر الشروط التالية 

  :بالنسبة للشخص الطبيعي 

ـ أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية ونقي 
ة أو مستردا لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص السوابق العدلي
  شخصا طبيعيا،

  ـ أن يكون متحصال على شهادة مهندس في االتصاالت،

ممارسة  المستوجبة لتوفير اإلمكانات البشرية والمادية والماليةـ 
  .النشاط

  :بالنسبة للشخص المعنوي 

ـ أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وأن يكون ممثله 
متمتعا بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردا القانوني 

  لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا،

ـ أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي متحصال على 
  شهادة مهندس في االتصاالت،

ـ توفير اإلمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة 
  .النشاط

 البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة كل تضبط اإلمكانات
 من هذا األمر بقرار من 6نشاط من األنشطة المشار إليها بالفصل 

  .الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال

 ـ يتضمن ملف الحصول على الترخيص وجوبا الوثائق 9الفصل 
  :التالية 

مة ومؤرخة ـ بطاقة إرشادات مسلمة من طرف اإلدارة متم
  وممضاة من قبل طالب الترخيص،

 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص 3ـ بطاقة عدد 
  المعنوي لم يمض عليها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب،

  ـ نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي،

المستوجبة  والمالية  والماديةالوثائق المثبتة لإلمكانات البشريةـ 
  .لممارسة النشاط

 ـ كل تغيير لالسم االجتماعي للشخص المعنوي أو شكله، 10الفصل 
، أو تجزئته يستوجب الحصول على ترخيص التهأو بيعه، أو إدماجه، أو إح

  .جديد وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا األمر

  القسم الثالث

  إجراءات إسناد التراخيص

بين في الحصول على ترخيص  ـ توجه مطالب الراغ11الفصل 
 من هذا األمر إلى 6لممارسة نشاط من األنشطة المشار إليها بالفصل 

الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، بواسطة رسالة مضمونة 
 أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو اإليداع  مع اإلعالم بالبلوغالوصول

  .اعمباشرة لدى هذه الوزارة مقابل وصل إيد
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 ـ تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال 12الفصل 
يوما من ) 45(إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه خمسة وأربعين 

تاريخ اتصالها بالوثائق المنصوص عليها بهذا األمر أو من تاريخ 
استكمال المعلومات المطلوبة، إما بمنح الترخيص أو الرفض مع وجوب 

  .في حالة الرفض يرجع الملف لصاحبهالتعليل، و

 ـ يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال 13الفصل 
 من هذا األمر، 14وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 

أشهر وذلك إلتمام اإلجراءات ) 6(إسناد موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة 
قة إرشادات مسلمة من قبل الالزمة للحصول على الترخيص بناء على بطا

الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال متممة ومؤرخة وممضاة 
  .  من قبل الطالب

  .ال تمكن الموافقة المبدئية من ممارسة النشاط

 المعلومات ا ـ أحدثت لدى الوزير المكلف بتكنولوجي14الفصل 
 وإنجاز واالتصال لجنة وطنية للترخيص في ممارسة أنشطة إدماج

الشبكات  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتبدي هذه اللجنة 
رأيها في كل مطالب الترخيص المعروضة عليها والراجعة لها بالنظر وفي 
كل المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات 

   .واالتصال والمتعلقة خاصة بإسناد أو سحب أو تجديد التراخيص

تتركب هذه اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات 
  :واالتصال أو من ينوبه، من األعضاء اآلتي ذكرهم 

  ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

  ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

  ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،

  ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،

  زارة المكلفة بالتجهيز،ـ ممثل عن الو

  ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات، 

  ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية،

  ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية،

  ـ ممثل عن مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت،

  ال،ـ ممثل عن مهنة نشاط إدماج خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتص

ـ ممثل عن مهنة نشاط إنجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا 
  .المعلومات واالتصال

يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات 
  .واالتصال باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية

  .يتم اقتراح ممثلي المهنة من قبل الهياكل األكثر تمثيلية

مكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا ألعمال وي
  .اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتجري مداوالتها بحضور ثلثي 
وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء األعضاء لجلسة .  أعضائها

لسة األولى، وفي يوما من تاريخ الج) 15(ثانية تعقد بعد خمسة عشر 
  .هذه الحالة تجري اللجنة مداوالتها مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

أيام ) 7(تتم دعوة أعضاء اللجنة بمراسالت توجه إليهم قبل سبعة 
  .من تاريخ اجتماع اللجنة

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي صورة 
  .التساوي يرجح صوت الرئيس

ارة االستثمار باإلدارة العامة لالقتصاد الرقمي واالستثمار تكلف إد
تكنولوجيا المعلومات واالتصال بمهام كتابة  المكلفة بوزارةالواإلحصاء ب

  .اللجنة

 ـ ال يعفي إسناد الترخيص على معنى هذا األمر من 15الفصل 
الحصول على مصادقة الوزير المكلف بالتجهيز واإلسكان للمشاركة في 

الصفقات العمومية المستوجبة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها إنجاز 
العمل والمتعلقة بأشغال الهندسة المدنية إلقامة الشبكات العمومية في 

  .مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  القسم الرابع

  المخالفات والعقوبات اإلدارية
محاضر  ـ تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا األمر ب16الفصل 

 من مجلة 79 و78يحررها األعوان المؤهلون بمقتضى أحكام الفصول 
  .االتصاالت

 ـ عند اإلخالل بالمقتضيات المنصوص عليها بكراس 17الفصل 
 من هذا األمر، يتم التنبيه على المخالف 4الشروط المشار إليه بالفصل 

ك أشهر من تاريخ تسلم التنبيه للتدار) 3(وتمكينه من مهلة بثالثة 
  . وتسوية وضعيته

وفي صورة عدم امتثاله، يتم إيقاف نشاطه بمقتضى قرار من الوزير 
المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال وال يمكنه استئناف نشاطه إال 
بعد تسوية الوضعية ويضمن ذلك في محضر معاينة يتم إعداده من قبل 

ر، يصدر  من هذا األم16األعوان المؤهلين المنصوص عليهم بالفصل 
على إثره قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

  .مواصلة النشاط
 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها 18الفصل 

بالتشريع الجاري به العمل، يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات 
 من هذا األمر، 14ل واالتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفص

  :أن يسلط على الشخص المخالف العقوبات اإلدارية التالية 

  ـ تذكير باحترام التراتيب،
  ـ السحب الوقتي للترخيص،
  .ـ السحب النهائي للترخيص

 ـ يوجه تذكير باحترام التراتيب إلى الشخص المخالف 19الفصل 
ستدعائه أمام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بعد ا

 من هذا األمر لإلدالء بمالحظاته حول ما 14اللجنة المشار إليها بالفصل 
  .نسب إليه
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يتعين على الشخص المخالف أن يتدارك المخالفات المنسوبة إليه في 
  .األجل الممنوح له بالتذكير

وبانتهاء هذا األجل، وفي صورة استمرار المخالفات، تعد المصالح 
المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال تقريرا معلال المختصة بالوزارة 

 من هذا األمر القتراح 14وتوجهه إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 
  . من هذا األمر18العقوبة المستوجبة وفقا للفصل 

 ـ في حالة التقصير الواضح أو اإلخالل الخطير في إنجاز 20الفصل 
 المعلومات المكلف بتكنولوجياألنشطة موضوع الترخيص، يمكن للوزير ا

 من هذا األمر 14واالتصال بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 
  .أن يقرر التعليق الفوري للترخيص

 معلل إلى اللجنة المشار إليها تقريريتعين في هذه الحالة إحالة 
 من هذا األمر وتسوية وضعية الشخص المخالف طبقا 14بالفصل 

من ) 1( من هذا األمر في أجل ال يتجاوز الشهر 18لمقتضيات الفصل 
  .تاريخ التعليق
 ـ يسحب الترخيص بصفة نهائية من قبل الوزير 21الفصل 

المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال بعد أخذ رأي اللجنة 
  : من هذا األمر في الحاالت التالية 14المشار إليها بالفصل 

   مؤقتين،نيـ عند تعرض الشخص المرخص له إلى سحب
  ـ عند حل أو إفالس الشخص المعنوي المرخص له،

  ـ عند إفالس الشخص الطبيعي المرخص له،
ـ عند فقدان الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي 

  .لحقوقه المدنية أو عند الحكم بإدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية

  القسم الخامس

  أحكام انتقالية

ين على ممارسي نشاط المقاولة في االتصاالت  ـ يتع22الفصل 
ونشاط مدمج خدمات الهاتف عبر بروتوكول األنترنات المرخص 
لهم في تاريخ نشر هذا األمر، خالل مدة سنة ابتداء من تاريخه، 

  .تسوية وضعيتهم طبقا ألحكامه

 ـ تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر 23الفصل 
 ديسمبر 25 المؤرخ في 2006 لسنة 3314وخاصة األمر عدد 

 أنشطة الدراسات والمقاولة في ة المتعلق بممارس2006
 لسنة 2638 من األمر عدد 13 إلى 10االتصاالت والفصول من 

 المتعلق بضبط شروط 2008 جويلية 21المؤرخ في  2008
 كما تم تنقيحه ،توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول األنترنات

  .2012 سبتمبر 18 المؤرخ في 2012 لسنة 2000باألمر عدد 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال ووزير المكلف بوزير ال ـ 24الفصل 
ما يخصه، بتنفيذ هذا ني ووزير الداخلية مكلفون، كل فيالدفاع الوط

  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ماي 19تونس في 

  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة

وتكنولوجيا  والبحث العلمي العالي التعليمقرار من وزير بمقتضى 
  .2014 جوان 9 مؤرخ فيالمعلومات واالتصال 

 محمد نوفل الفريخة عضوا ممثال للوكالة الوطنية  السيدسمي
للسالمة المعلوماتية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لإلعالمية 

  .وذلك عوضا عن السيد علي غريب

  

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا بمقتضى قرار من

  .2014جوان  9المعلومات واالتصال مؤرخ في 

 التعليم كمال السعداوي عضوا ممثال لوزارة سمي السيد
قسم (العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

بمجلس مؤسسة المركز الوطني ) تكنولوجيا المعلومات واالتصال
  .ة وذلك عوضا عن السيد منجي ثامرلإلعالمي

  

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 
  .2014جوان  9المعلومات واالتصال مؤرخ في 

سمي السيد جمال الزنكري عضوا ممثال لوزارة التعليم العالي 
قسم تكنولوجيا (والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسالمة ) ت واالتصالالمعلوما
  .المعلوماتية وذلك عوضا عن السيد فتحي الشوباني

  

  

  الصحة وزارة

  

 6مؤرخ في االقتصاد والمالية ووزير الصحة قرار من وزير 
 يتعلق بضبط االتفاقية اإلطارية للشراكة بين الهياكل 2014جوان 

  .الصحية العمومية

  ،ية ووزير الصحةل والمااالقتصادإن وزير 

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانون االطالع على بعد

 وعلى جميع  للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16
 لسنة 4 القانون األساسي عدد وخاصةتممته النصوص التي نقحته و

  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983نة  لس112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 المرسوم عدد  منهاالتي نقحته أو تممته وخاصة

  ،2011 سبتمبر 23في 
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 1991ة  جويلي29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
   منه،10 بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل المتعلق

 1976 مارس 17 المؤرخ في 1976 لسنة 245وعلى األمر عدد 
مين في الطب يصين الداخليين والمقتعلق بضبط القانون األساسي للمتربالم

 2315وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،1993 نوفمبر 10 المؤرخ في 1993لسنة 

 1980 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980 لسنة 1255وعلى األمر عدد 
 األسنان االستشفائيين الجامعيين ألطباء بضبط القانون اّألساسي المتعلق

 لسنة 235 تممته وخاصة األمر عدد أووعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2000 جانفي 31 المؤرخ في 2000

 1989 فيفري 15 المؤرخ في 1989 لسنة 296 عدد األمرى وعل
 بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي للمستشفيات وعلى المتعلق

 لسنة 316جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2001 جانفي 23 المؤرخ في 2001

 1998 ديسمبر 18في   المؤرخ1998 لسنة 2529وعلى األمر عدد 
   بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري للصحة العمومية،لمتعلقا

 2000 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688 عدد األمروعلى 
المشترك للفنيين السامين للصحة المتعلق بالنظام األساسي الخاص بالسلك 

  ،العمومية

 2000 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1690 عدد األمروعلى 
 بالنظام األساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم لقالمتع

  ،2011 جويلية 7 المؤرخ في 2011 لسنة 919 عدد باألمر وإتمامهتنقيحه 

 2000 نوفمبر 17 المؤرخ في 2000 لسنة 2825وعلى األمر عدد 
 لسنة 517المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ، 2003 مارس 10ي  المؤرخ ف2003

 المتعلق 2002 أفريل 17 المؤرخ في 2002 لسنة 846وعلى األمر عدد 
 لسنة 133 عدد باألمربضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم 

  منه،) مكرر (3 وخاصة الفصل 2010 فيفري 1 المؤرخ في 2010

 2005 ديسمبر 19 في خر المؤ2005 لسنة 3295ى األمر عدد وعل
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة االستشفائيين الجامعيين، 

 أوت 4 في خر المؤ2008 لسنة 2754 عدد باألمركما تم تنقيحه وإتمامه 
2008،  

 2005 ديسمبر 19رخ في مؤ ال2005 لسنة 3296وعلى األمر عدد 
ين، ق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة االستشفائيين الصحيالمتعل

 19المؤرخ في  2007 لسنة 2976 عدد باألمر وإتمامهكما تم تنقيحه 
  ،2007نوفمبر 

 2008 نوفمبر 10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي االستشفائي الصحي،

 2009 مارس 28 المؤرخ في 2009 لسنة 772 عدد األمروعلى 
 االستشفائي الجامعي، بالسلكلق بضبط النظام األساسي الخاص المتع

  ،2009 نوفمبر 9 المؤرخ في 2009نة  لس3353 عدد باألمرالمتمم 

 2010 جويلية 5 المؤرخ في 2010 لسنة 1668 عدد األمروعلى 
   الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،اإلدارات بضبط مشموالت المتعلق

 2010 ديسمبر 13مؤرخ في ل ا2010 لسنة 3182وعلى األمر عدد 
   االستشفائي الصحي،األسنان أطباء الخاص بسلك األساسي بضبط النظام المتعلق

 2011 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132 عدد األمروعلى 
 المؤهلة لممارسة طب اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية بضبط المتعلق

  العائلة والتخصص في الطب،

 جانفي 29 في المؤرخ 2014 لسنة 32رار الجمهوري عدد وعلى الق
   رئيس الحكومة،بتعيين المتعلق 2014

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   الحكومة،المتعلق بتسمية أعضاء

 المتعلق 1995ر األول المؤرخ في أول مارس وعلى قرار الوزي
 لفائدة متيازاتاالناد بعض  إلساألولويةبضبط المناطق الصحية ذات 

في  الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها األسالكبعض 
 تممته وخاصة أو التي نقحته صوصبعض االختصاصات وعلى جميع الن

  ،2011 أوت 8القرار المؤرخ في 

وعلى القرار المشترك من وزير المالية ووزير الصحة العمومية 
 اإلطارية بضبط االتفاقية المتعلق 2010 سبتمبر 29المؤرخ في 

  .للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية

  :قررا ما يلي 
 اإلطارية للشراكة بين الهياكل االتفاقية ـ تضبط األولالفصل 

  .الصحية العمومية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار
 أحكام القرار المشترك لوزير المالية ووزير الصحة  ـ تلغى2الفصل 

  .أعاله إليه المشار 2010 سبتمبر 29مية المؤرخ في العمو

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل 
  .2014 جوان 6تونس في 

  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة

  الصحةوزير 

  محمد الصالح بن عمار

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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  ملحق

  بين الهياكل الصحية العمومية كةارة للشاالتفاقية اإلطاري

  

  :...........................................................................................ـ بين المؤسسة العمومية للصحة 

  ،.................................................................................................ممثلة في شخص مديرها العام

  ،من جهة

  ،...............................................ممثلة في شخص مديرها السيد.....................................ـ واإلدارة الجهوية للصحة بــ

  ،...........................................ي شخص مديره السيد، ممثال ف.......................بــ.............................ـ والمستشفى

  ،...........................................ممثل في شخص مديره السيد..........................................ـ ومجمع الصحة األساسية بــ

  من جهة أخرى،

  :وبمساهمة 

  ،......................................................................، ممثلة في شخص عميدها األستاذ........................ـ كلية الطب بــ

  ،.....................................................................................كلية الصيدلة بالمنستير ممثلة في شخص عميدها األستاذوـ 

  ،................................................................................لية طب األسنان بالمنستير ممثلة في شخص عميدها األستاذـ وك

 المؤرخ في 2011 لسنة 6 التأسيسي عدد القانونعلى بعد االطالع 
ميع  وعلى ج للسلط العموميةالمؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16

 لسنة 4 القانون األساسي عدد وخاصةتممته النصوص التي نقحته و
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 1973 أوت 3 المؤرخ في 1973 لسنة 55وعلى القانون عدد 
 بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له المتعلق

 30 القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها
  ،2010 جوان 7 المؤرخ في 2010لسنة 

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ، 2013لية لسنة  بقانون الماالمتعلق 2012ديسمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص 
خ  المؤر2011 لسنة 89 المرسوم عدد  منهاالتي نقحته أو تممته وخاصة

  ،2011 سبتمبر 23في 

 1991 مارس 13 في المؤرخ 1991 لسنة 21وعلى القانون عدد 
   بممارسة مهنتي الطب وطب األسنان وتنظيمهما،المتعلق

 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 

   منه،10المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 

 1995 جوان 28ؤرخ في  الم1995 لسنة 56وعلى القانون عدد 
 بالنظام الخاص بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث المتعلق
 19قطاع العمومي، المنقح بالقانون عدد ال المهنية في واألمراضالشغل 
  ،2000 فيفري 7 في المؤرخ  2012لسنة 

 1976 مارس 17 المؤرخ في 1976 لسنة 245وعلى األمر عدد 

ساسي للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب المتعلق بضبط النظام األ
 2315وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،1993 نوفمبر 10 المؤرخ في 1993لسنة 

 1980 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980 لسنة 1255 عدد األمروعلى 
ين،  بضبط القانون األساسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيالمتعلق

 لسنة 235اصة األمر عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخ
  ،2000 جانفي 31رخ في  المؤ2000
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 1989 فيفري 15 المؤرخ في 1989 لسنة 296 عدد األمروعلى 
ات وعلى جميع  المستشفيأطباء بضبط القانون األساسي لسلك المتعلق

 2001 لسنة 316النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
   ،2001 جانفي 23في  المؤرخ

 1998 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2529وعلى األمر عدد 

  داري للصحة العمومية، النظام األساسي الخاص بالسلك اإل بضبطالمتعلق

 2000 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688وعلى األمر عدد 
ة حص للفنيين السامين للالسلك المشترك بالنظام األساسي الخاص بالمتعلق

  العمومية،

 2000 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1690وعلى األمر عدد 

 بالنظام األساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية كما تم المتعلق
  ،2011 جويلية 7 المؤرخ في 2011 لسنة 919 عدد باألمرتنقيحه وإتمامه 

 نوفمبر 17 المؤرخ في 2000 لسنة 2825 عدد األمروعلى 
 باألمر بتنظيم الدوائر الصحية، كما تم تنقيحه المتعلق 2000
  ،2003 مارس 10 المؤرخ في 2003 لسنة 517عدد 

فريل  أ17 المؤرخ في 2002 لسنة 846عدد وعلى األمر 

 بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتعلق 2002
 فيفري 1 المؤرخ في 2010 لسنة 133 عدد باألمرالمتمم 

  منه،) مكرر (3 وخاصة الفصل 2010

 ديسمبر 19 في المؤرخ 2005 لسنة 3295وعلى األمر عدد 
 بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة االستشفائيين المتعلق 2005

 2008 لسنة 2754 عدد باألمرالجامعيين، كما تم تنقيحه وتمامه 
  ،2008 أوت 4المؤرخ في 

 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005 لسنة 3296وعلى األمر عدد 
 بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة االستشفائيين المتعلق 2005

 2007 لسنة 2976الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
  ،2007 نوفمبر 19المؤرخ في 

 نوفمبر 10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد 
ص بالسلك الطبي  المتعلق بضبط النظام األساسي الخا2008

  االستشفائي الصحي،

 مارس 28 المؤرخ في 2009 لسنة 772وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك االستشفائي 2009

 9 المؤرخ في 2009 لسنة 3353 عدد باألمرالجامعي، المتمم 
  ،2009نوفمبر 

 جويلية 5 المؤرخ في 2010نة  لس1668وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط مشموالت اإلدارات الجهوية للصحة العمومية  2010

  وتنظيمها،

 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3182  عددوعلى األمر
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أطباء األسنان 2010

  االستشفائي الصحي،

 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132وعلى األمر عدد 
بط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة  المتعلق بض2011

  لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب،

 جانفي 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   رئيس الحكومة،بتعيين المتعلق 2014

 2014 فيفري 3 في المؤرخ 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   الحكومة،المتعلق بتسمية أعضاء

 المتعلق 1995 المؤرخ في أول مارس األولعلى قرار الوزير و

 إلسناد بعض امتيازات لفائدة األولويةبضبط المناطق الصحية ذات 
بعض األسالك الخاصة بوزارة الصحة العمومية الذين يعملون بها في 

 تممته أوبعض االختصاصات وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2011 أوت 8وخاصة القرار المؤرخ في 

 6وزير االقتصاد والمالية ووزير الصحة المؤرخ في قرار وعلى 
اكة بين الهياكل  بضبط االتفاقية اإلطارية للشرالمتعلق 2014جوان 

  الصحية العمومية،

سم المؤسسة العمومية اذكر (وعلى رأي كل من مجلس إدارة 
  واللجنة الطبية بها، )للصحة

  ومجلس المؤسسة به، ............ اللجنة الطبية للمستشفىرأيوعلى 

وعلى رأي رؤساء األقسام االستشفائية ورؤساء أقسام الكليات 
  المعنيين،

وفي إطار النظرة الشمولية للصحة والتفاعل والترابط بين مختلف 

  طب األسنان والصيدلة،والمؤسسات االستشفائية العمومية وكليات الطب 

ل التعاون وسعيا إلى تحسين الخدمات وتطوير وتوثيق سب
وتبادل الخبرات واالستشارات في مختلف المجاالت الصحية العالجية 

العلمي وإنجاز االختبارات، وجعل لوقائية وتطوير التكوين والبحث وا
  .جيب إلى حاجيات المرضى في الجهاتاالختصاصات الطبية تست

  : تم االتفاق على ما يلي

  األولالباب 

  أحكام عامة

طراف الممضية على هذه االتفاقية على  ـ تعمل األاألولالفصل 
 االختصاصاتتنمية الشراكة بينها في المجال االستشفائي والصحي في 

 بضبط المناطق المتعلق األولالطبية المنصوص عليها بقرار الوزير 
 لفائدة بعض األسالك تاالمتيازا إلسناد بعض األولويةية ذات الصح

  .أعالهالخاصة بوزارة الصحة، والمذكور 
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  : ـ يشمل مجال الشراكة األنشطة واألعمال التالية 2الفصل 

 ـ أنشطة التكوين والتطوير المهني المستمر لألعوان االستشفائيين 1

  والصحيين،

 ـ إسداء الخدمات العالجية والخدمات ذات الصلة من قبل فرق 2
الطب وطب األسنان والصيدلة والفرق شبه الطبية للمؤسسة العمومية 

....................ـب..........بالمستشفى.................للصحة
  ،........أو مجمع الصحة األساسية بـ/و

أو دعم فرق األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والسلك شبه الطبي 

مكانيات المتوفرة والحاجيات، ملة بالمستشفى أو المجمع، حسب اإلالعا
عني من قبل رؤساء ووفق برامج عمل تضبط بالنسبة لكل اختصاص م

األقسام االستشفائية المعنيين ضمن وثائق تلحق بهذه االتفاقية تكون 
ممضاة من قبلهم ويصادق عليها من قبل الممثلين القانونيين 

  . ةاالتفاقي على هذه الممضينأو الصحية /للمؤسسات االستشفائية و

ة نشطاء في إطار الخدمات االستعجالية أو األفل الطبي سو ـ التك3
أو مجمع /و............بـ.............المبرمجة بمرضى المستشفى

من قبل المؤسسة العمومية ...............الصحة األساسية بـ
   من هذه االتفاقية،6، ووفقا لمقتضيات الفصل ................للصحة

 األسنان وأطباء ـ تقديم اآلراء وتبادل الخبرات بين فرق األطباء 4
 للمؤسسات االستشفائية واإلدارية شبه الطبية والفنية األسالكووالصيادلة 

والصحية وكليات الطب وطب األسنان والصيادلة المعنية، والقيام 
 واإلداريةباالختبارات، والمساعدة في مختلف المجاالت الطبية والفنية 

ع الصحة أو مجم/ و.........بــ.........لفائدة األقسام المعنية بالمستشفى
  ،...................ساسية ـباأل

مي في مختلف المجاالت وتنفيذ برامج شراكة للبحث العل ـ وضع 5
ئية والصحية بين المؤسسات االستشفائية والصحية المعنية االستشفا

  .ألسنان والصيدلةاوكليات الطب وطب 

 ـ يخضع أعوان أسالك األطباء وأطباء األسنان والصيادلة 3الفصل 
 الممارســين اإلداريــة واألســالكلطبيــة واألســالك الفنيــة  اشــبه واألســالك 

لألنــشطة المندرجـــة فـــي نطــاق تطبيـــق أحكـــام هــذه االتفاقيـــة وخاصـــة     
 أحكام أنظمتهم األساسـية الخاصـة   إلى منها بالخدمات العالجية     المتعلقة
  . بها العملالجاري

  الباب الثاني

  أنشطة التكوين والتنمية المهنية المستمرة

االتفاقية أنشطة تتعلق بالتكوين ظم األطراف في هذه  ـ تن4الفصل 
تهم ا موجهة لمختلف األعوان التابعين لمؤسسالمستمرةهنية م الوالتنمية

بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال وفق برامج سنوية وصيغ يتم 
  .ضبطها مسبقا من قبلها وتلحق بهذه االتفاقية

  الباب الثالث

  الخدمات العالجية

 ـ تشمل الخدمات العالجية والخدمات ذات الصلة المعنية 5 الفصل
بهذه االتفاقية كافة مجاالت الطب واالختصاصات الطبية والجراحة 
واالختصاصات الجراحية وطب األسنان والصيدلة، موضوع الشراكة بين 

 والصيدلة المؤسسات االستشفائية والصحية وكليات الطب وطب األسنان
  .لملحقة بهذه االتفاقيةوالمحددة بالوثائق ا

مؤسسة العمومية لمعنية التابعة لل ـ تعمل الفرق ا6الفصل 
................بــ...............مستشفىولل...............للصحة

على تنظيم وتوفير ............األساسية ـبالصحة مجمع  أو/و
الخدمات العالجية المالئمة سواء منها المبرمجة أو المستعجلة 

أو المجمع المذكور، أو عند االقتضاء /و...............لمستشفىبا
ى الذين يؤمون هذا بالمؤسسة العمومية للصحة وفقا لحاجيات المرض

، وطبقا لمعايير الجودة أو المجمع/و...............المستشفى
 واعتبارا لإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة باألقسام المعنية والسالمة

طرق العمل مج والرزنامة وا للبرناقسات المشاركة، ووفلدى المؤس
بالوثائق الملحقة بهذه االتفاقية، والمذكورة المتفق عليها والمحددة 

  . أعاله2بالفصل 

  الباب الرابع

  االستشارات وتبادل الخبرات

  واالختبارات والبحث العلمي

 ـ تتولى أقسام المؤسسات االستشفائية والصحية المعنية 7الفصل 
دلة المعنية، ام كليات الطب وطب األسنان والصياالشتراك مع أقسب

تقديم  االستشارات وتبادل الخبرات بين بعضها البعض سواء بالطرق 
المباشرة أو عن طريق الوسائل الحديثة لالتصال كما تتولى إجراء 
االختبارات والبحوث العلمية والطبية لتحقيق التطور العلمي والطبي 

  .ومصلحة المرضى

ولهذا الغرض يتم وضع برامج عمل سنوية ضمن وثيقة ممضاة من 
 المعنيين ويصادق عليها الممثلون القانونيون األقسامقبل رؤساء 

  .للمؤسسات االستشفائية والصحية وعميد الكلية المعنية

  الباب الخامس

  أحكام ختامية

 ـ تعمل إدارات المؤسسات االستشفائية والصحية وكذلك 8الفصل 
ات المعنية كل فيما يخصها على توفير الوسائل البشرية والمادية الكلي

  .الضرورية لتمكين الفرق المعنية من أداء مهامها في أفضل الظروف

 ذات الصلة واإلجراءاتيتم ضبط الوسائل المحمولة على كل طرف 
بعد أخذ رأي رؤساء بوثيقة ممضاة من قبل األطراف سالفة الذكر، 

  .لحق بهذه االتفاقيةاألقسام المعنيين، ت
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الجة المرضى شفائية وصحية معت ـ تتولى كل مؤسسة اس9الفصل 
  .التراتيب الجاري بها العملوا ألنظمتهم العالجية المقبولين لديها وفق

 ـ يلتزم األطباء وأطباء األسنان والصيادلة واألعوان شبه 10الفصل 
نظمة الداخلية الطبيون وأعوان األسالك اإلدارية والفنية باحترام األ

  .لمؤسسة االستقبال

وفي صورة اإلخالل بتلك األنظمة يتولى رئيس المؤسسة المعنية 
  .إعالم نظيره كتابيا بذلك في أفضل اآلجال

إلى ة الصحة بدفع منحة خصوصية يومية  ـ تتكفل وزار11الفصل 
أعوان المؤسسات االستشفائية والصحية المشاركين في الفرق المكلفة 

 2371ماتها في إطار هذه االتفاقية وفقا ألحكام األمر عدد  خدبإسداء
 المتعلق بضبط تأجير 2001 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001لسنة 

 العمومية باإلداراتاألشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية 
 دولة والجماعات المحلية والمؤسساتوبمؤسسات تكوين أعوان ال

  .اإلداريةالعمومية ذات الصبغة 

ا تتكفل وزارة الصحة بتكاليف نقل الفرق سالفة الذكر على متن كم
  .وسائل النقل التي تضعها على ذمتهم لهذا الغرض

مجمع أو /و...............بـ..................ويتكفل المستشفى
 بمصاريف اإلقامة ألعوان المؤسسة..............ـبالصحة األساسية 

ي تقديم الخدمات العالجية االستشفائية والصحية المشاركين ف
  .والخدمات ذات الصلة لديه

أو المجمع خالص األعوان /و...................يتولى المستشفى
والمكلفين بالقيام ................التابعين للمؤسسة العمومية للصحة

أو المجمع الموجودين في .............بتعويض أعوان المستشفى
وفقا ألنظمتهم األساسية الخاصة عطلة لمدة ال تتجاوز الشهر 

  .وللتراتيب الجاري بها العمل

أو مجمع الصحة األساسية /و................ويمكن للمستشفى
، عند االقتضاء أن يتولى تأجير األعوان المشاركين في .............بــ

معهم للغرض وفقا  تبرم اتفاقياتاألنشطة العالجية لديه في إطار 
    .ة الخاصة وللتراتيب الجاري بها العملألنظمتهم األساسي

 ـ تتولى كل مؤسسة استشفائية أو صحية تغطية حوادث 12الفصل 
 أثناء قيامهم بمهامهم هااألمراض المهنية التي يتعرض لها أعوانوالشغل 

  .وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال القطاع العمومي

 المسؤولية المدنية كما تتولى كل مؤسسة إبرام عقد تأمين لتغطية
  .والمهنية ألعوانها في إطار مباشرتهم لمهامهم

 ـ يمكن في إطار هذه الشراكة إحداث مراكز تربص في 13الفصل 
الصحة األساسية أو مجمع /و...............ـب..............المستشفى

أو المجمع والمؤسسة /باالتفاق بين هذا المستشفى و...............ـب
ومكتب هيئات االختصاصات المعنية الذي ..............للصحةالعمومية 

يسهر على إحداث وتنظيم المراكز وحسن سير هذه التربصات، وفقا 
  .للتراتيب الجاري بها العمل

 االتفاقية لجنة  ـ تحدث لدى كل مؤسسة طرف في هذه14الفصل 
 لتلك المؤسسة الذي يمتابعة وتقييم تضم عالوة على الممثل القانون

  . رؤساء األقسام المعنيين بمختلف جوانب تطبيقهايتولى رئاستها

وتتولى هذه اللجنة متابعة وتقييم حسن تنفيذ االتفاقية على 

  .مستوى المؤسسة

 أشهر على األقل في موفى كل ةوتجتمع كل لجنة مرة كل ثالث
ويتم تبادل التقارير . ثالثية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها

 إليهاية وتقارير النتائج الثالثية والسنوية لألنشطة التي تم التوصل الدور
 مكتب بان علىها في اإل واللجان المذكورة، كما يتم عرضاإلداراتبين 

  .المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة

 مشتركة للجان المذكورة كلما اقتضت اجتماعاتويمكن تنظيم 

  .اقبة بوزارة الصحةرذلك بدعوة من مكتب المتابعة والمالحاجة 

 في هذه االتفاقية تبادل مذكرات األطراف ـ تتولى 15الفصل 
 وإعالمرضها ت المحتملة التي تعاإلشكالياتتوضيحية بينها لتجاوز 

  .مكتب المتابعة والمراقبة بوزارة الصحة بذلك

مضائها من قبل  هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد إ ـ تدخل16الفصل 

 من تاريخ موافقة وزارة ءوابتدا المعنية لألطرافين الممثلين القانوني
ويجري العمل بها لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا لنفس . الصحة عليها

 إنهاء العمل بها بمراسلة تترك أثرا األطرافما لم يطلب أحد  المدة،
 المدة الجارية بثالثة انقضاءل تابيا في البلوغ لألطراف األخرى قبك

 مع وجوب إعالم مكتب المتابعة والمراقبة بوزارةأشهر على األقل، 
  .الطريقة وبنفس األجلالصحة بذلك في نفس 

ــ ــ   في.....................حرر ب

  

  ـ مدير المستشفى

.............................  

ـ مدير مجمع الصحة 
  األساسية 

  ..........................ــب

 المدير العام للمؤسسة
  العمومية للصحة

........................  

  ـ المدير الجهوي للصحة

  .......................بــ

  :وبمساهمة 

  ...........................................ـ عميد كلية الطب بـ

  ...................................ـ وعميد كلية طب األسنان ـب

  .......................................ـ وعميد كلية الصيدلة ـب

  ....................ها ووافقت فياطلعت علي
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  .2014جوان  9بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 
سمي الدكتور رضا بللعج عضوا ممثال عن وزارة الدفاع الوطني 

لالعتماد في المجال الصحي عوضا  بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية
  .2014 أفريل 10داء من كتور فوزي مهدي، وذلك ابتعن الد
  

  .2014جوان  9بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 
د كلية الطب عمي ممثال عن ة فاطمة مغيث عضوا الدكتورتسمي

معهد الهادي الرايس ألمراض العيون عوضا عن بتونس بمجلس إدارة 
  .2013 سبتمبر 13األستاذ ماجد الباجي، وذلك ابتداء من 

  
  .2014جوان  9مؤرخ في الصحة قرار من وزير بمقتضى 

سمي السيد نبيل بوك علي عضوا ممثال عن وزارة االقتصاد 
والمالية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن 

  .2014 جانفي 30السيد محي الدين الذويبي، وذلك ابتداء من 
  
  

  النقلوزارة

  
  .2014جوان  9 مؤرخ في النقلبمقتضى قرار من وزير 

 حسام علوش متصرفا ممثال لوزارة الدفاع الوطني السيد سمي
بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك خلفا للسيد 

  .عادل جهان
  

  .2014جوان  9 مؤرخ في النقلبمقتضى قرار من وزير 
ة متصرفا ممثال لوزارة التجهيز والتهيئة  مصباح عبازسمي السيد

بمجلس مؤسسة المعهد ) التنمية المستدامة (الترابية والتنمية المستدامة
  .رصد الجوي، وذلك خلفا للسيد رضوان المنصوريلالوطني ل

  

  

  التجهيز والتهيئة الرتابية والتنمية املستدامة وزارة

  
المستدامة ووزير والتنمية قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية 

 الوجوبية ياتتضيتعلق بضبط المق 2014  جوان6 الصحة مؤرخ في
التي تتضمنها االتفاقية المبرمة بين المؤسسة الصحية ومؤسسة 

   .التصرف في نفايات األنشطة الصحية
  إن وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الصحة،

 المؤرخ 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
م المؤقت للسلط العمومية  المتعلق بالتنظي2011 ديسمبر 16في 

 2014 لسنة 3كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3المؤرخ في 
  ، 2014 فيفري 5المؤرخ في 

 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى القانون عدد 
 التي نقحته أو تممته المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص

  ،2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 51وخاصة المرسوم عدد 
 المتعلق 1988 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 91وعلى القانون عدد 

بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وجميع النصوص التي نقحته وتممته 
  ،2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 14وخاصة القانون عدد 

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63لى القانون عدد وع
   المتعلق بالتنظيم الصحي،1991

 1996 جوان 10 المؤرخ في 1996 لسنة 41وعلى القانون عدد 
المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه 

  ،2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 14بالقانون عدد 
 فيفري 25 المؤرخ في 1997 لسنة 12 عدد وعلى القانون

   المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن،1997
 جوان 2 المؤرخ في 1997 لسنة 37وعلى القانون عدد 

   المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،1997
 أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33وعلى القانون عدد 

يحه بالقانون عدد  المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنق2004
  ،2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 55

 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 11وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة السالمة والوقاية من أخطار الحريق 2009

  واالنفجار والفزع بالبنايات،
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 

   مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالت أنظارها، المتعلق بضبط1974
 1981 جوان 9 المؤرخ في 1981 لسنة 793وعلى األمر عدد 

المتعلق بتنظيم مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى 
 لسنة 3017جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2007 نوفمبر 27 المؤرخ في 2007
 نوفمبر 30 المؤرخ في 1981 لسنة 1634ألمر عدد وعلى ا

 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد 1981
  والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

 ديسمبر 2 المؤرخ في 1991 لسنة 1844وعلى األمر عدد 
  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمؤسسات العمومية1991

 لسنة 676للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،1993 مارس 29 المؤرخ في 1993

 أوت 31 المؤرخ في 1993 لسنة 1915وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط الهياكل واالختصاصات وكذلك المواصفات من 1993

حيث طاقة االستيعاب والمحالت والتجهيزات واألعوان بالمؤسسات 
لخاصة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الصحية ا

  ،2001 ماي 14 المؤرخ في 2001 لسنة 1082األمر عدد 
 المتعلق 1997 جويلية 7 المؤرخ في 1997 لسنة 1326وعلى األمر عدد 

  بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث،
 1998 أفريل 4 المؤرخ في 1998 لسنة 793وعلى األمر عدد 

  المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة،
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 أكتوبر 10 المؤرخ في 2000 لسنة 2339وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،2000

 سبتمبر 4 المؤرخ في 2002 لسنة 2015وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات 2002

  ستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،الم

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف 2005

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 
  الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

 أوت 22ؤرخ في  الم2005 لسنة 2317وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط 2005

  مهامها وتنظيمها اإلداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

 2006 أكتوبر 9 المؤرخ في 2006 لسنة 2687وعلى األمر عدد 
المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة 

  واستغاللها،
 جويلية 28 المؤرخ في 2008 لسنة 2745ى األمر عدد وعل
 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات األنشطة 2008

   منه،8الصحية، وخاصة الفصل 
 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014
 والمتوسطة المؤرخ وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى

 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة 2005 نوفمبر 15في 
بالصحة أو المزعجة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار 

  ،2012 أكتوبر 24وزير الصناعة المؤرخ في 

 جويلية 23وعلى قرار وزيرة البيئة ووزير الصحة مؤرخ في 
صادقة على دليل إجراءات التصرف في نفايات  المتعلق بالم2012

  .األنشطة الصحية الخطرة
  :قررا ما يلي 

  الباب األول
  أحكام عامة

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار المقتضيات الوجوبية التي يجب 
أن تتضمنها االتفاقيات المبرمة بين الهياكل والمؤسسات الصحية 

 وما شابهها ومؤسسات العمومية والخاصة وعيادات الخدمات الصحية
التعليم ومؤسسات البحث عندما تكون النفايات منتجة داخلها 
والمؤسسات التي يمارس لحسابها إطار صحي نشاطا ينتج عنه 

واألشخاص الماديون الذين يمارسون لحسابهم نفايات أنشطة صحية 
المنصوص عليها بالفصل الخاص نشاطا منتجا لنفايات أنشطة صحية 

 المؤرخ في 2008 لسنة 2745لمشار إليه أعاله عدد  من األمر ا4
 من جهة، وبين مؤسسات الخدمات المرخص لها 2008ة  جويلي28

في جمع ونقل وخزن ومعالجة وإزالة نفايات األنشطة الصحية طبقا 
 المؤرخ 1996 لسنة 41لمقتضيات القانون المشار إليه أعاله عدد 

  . من جهة أخرى1996 جوان 10في 

  انيالباب الث
  التزامات مؤسسات الخدمات

 ـ بالنسبة لشروط التسيير، يجب أن تنص االتفاقية 2الفصل 
  :على التزام مؤسسة الخدمات المرخص لها بـ 

مسك دفتر خاص بالنفايات الخطرة يتم تسليمه من قبل . 1
 من 33الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات طبقا ألحكام الفصل 

 10 المؤرخ في 1996 لسنة 41ه عدد القانون المشار إليه أعال
  .1996جوان 
ــصحية      . 2 ــشطة الــ ــات األنــ ــي نفايــ ــصرف فــ ــف بالتــ ــين مكلــ تعيــ

ــا      ــا يعادلهـ ــدس أو مـ ــهادة مهنـ ــى شـ ــحي،  (متحـــصال علـ ــدس صـ مهنـ
أو طبيـب، وإطـار ثـان    ...) أخصائي في البيئة، أخصائي في الكيمياء  

مكلف بمتابعة عمليات جمـع ونقـل وخـزن نفايـات األنـشطة الـصحية             
  .متحصال على شهادة تقني سام في حفظ الصحة أو ما يعادلها

تمكين كل األعوان المعنيين التابعين لها من تكـوين مـستمر       . 3
  .في الغرض

 ـ إرسال تقرير سداسي إلى اإلدارة الجهوية للـصحة المعنيـة    4 
  :يتضمن خاصة البيانات التالية 

 األنــشطة ـــ التغييــرات الحاصــلة خــالل عمليــات التــصرف فــي نفايــات 
  الصحية،

   أشهر،3ـ الكمية المجمعة بالطن خالل كل 
  ،...)ماء، هواء، نوعية النفايات(ـ المعطيات الفنية والتحاليل البيئية 

ـ أي تغيير أو حادث يمكن أن يؤدي إلى إخالل بالنسبة لمختلف 
  .مراحل التصرف في نفايات األنشطة الصحية

 أن تنص االتفاقية على  ـ بالنسبة للشروط الفنية، يجب3الفصل 
  :التزام مؤسسة الخدمات المرخص لها بـ 

تطبيق الشروط الفنية الخاصة المعتمدة أثناء جمع ونقل  ـ 1
والمنصوص عليها " النفايات الواخزة والقاطعة"وخزن ومعالجة وإزالة 

بدليل إجراءات التصرف في نفايات األنشطة الصحية الخطرة وذلك 
  . داخل وخارج المؤسسات والهياكل الصحيةلتفادي الجروح والعدوى

 ـ التنصيص على توقيت عمليات الجمع والنقل والخزن والمعالجة 2
وفي صورة تغيير أوقات . بالنسبة لنفايات األنشطة الصحية الخطرة

  .الرفع يتعين إعالم المؤسسة الصحية
 ـ االلتزام بتطبيق الشروط الخاصة بتكييف نفايات األنشطة 3

خطرة والمتعلقة خاصة بخصائص الحاويات وطرق استعمالها الصحية ال
  .طبقا لدليل إجراءات التصرف في نفايات األنشطة الصحية الخطرة

 ـ توفير الوسائل الضرورية للقيام بعمليات الجمع والنقل والخزن 4
والمعالجة واإلزالة لنفايات األنشطة الصحية، والتزامها بالتعهد بالصيانة 

  .المعداتوالمحافظة على 
  . ـ تجهيز وسائل النقل بمعدات للتبريد وحاويات مغلقة5
بالمسلك ) الشرطة والحرس الوطني( ـ إعالم السلط األمنية 6

  .المزمع اتباعه عند القيام بعملية النقل
  . ـ توفير التجهيزات الضرورية لتأمين عملية المتابعة7
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تي نقلت  ـ رفع نفايات األنشطة الصحية مباشرة بالحاويات ال8
بواسطتها داخليا إلى مركز الخزن النهائي والتكفل بتطهير هذه الحاويات 
بعد كل استعمال بمقر وحدة معالجة النفايات االستشفائية المرخص لها 

  .وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
 ـ مسك شهادة وقاية سارية المفعول مسلمة من طرف مصالح 9

يد استجابة بنايات المحالت الوسيطة والمستودعات الحماية المدنية تف
المركزية لمؤسسة الخدمات لقواعد السالمة والوقاية من أخطار 

  .الحريق واالنفجار والفزع
 ـ بالنسبة للشروط المتعلقة بالتصرف في النفايات، يجب 4الفصل 

  :أن تنص االتفاقية على التزام مؤسسة الخدمات المرخص لها ـب 
في نفايات األنشطة الصحية الخطرة دون مناولتها إلى التصرف  . 1

وال تتم المناولة إال . مؤسسة أخرى سواء كان ذلك كليا أو جزئيا
  .بالحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة الصحية المعنية

وجوب معالجة نفايات األنشطة الصحية وإزالتها في أجل ال  . 2
  .المعالجة ساعة من وصولها إلى وحدة 24يتجاوز 

تأمين الخدمات المتفق عليها خالل كامل مدة تنفيذ الصفقة  . 3
وتقديم ما يثبت قدراتها المالية والمادية والبشرية الضرورية لتأمين 

  .هذه الخدمات ولمواجهة أي طارئ
  . ـ تحمل مصاريف نقل وإزالة النفايات إلى المصبات المراقبة4

  الباب الثالث
  سسات الصحية العمومية والخاصةالتزامات الهياكل والمؤ

 ـ تلتزم الهياكل والمؤسـسات الـصحية العموميـة والخاصـة      5الفصل 
وعيادات الخدمات الصحية وما شابهها ومؤسـسات التعلـيم ومؤسـسات          
البحـث عنـدما تكــون النفايـات منتجـة داخلهــا والمؤسـسات التـي يمــارس       

األشخاص لحسابها إطار صحي نشاطا ينتج عنه نفايات أنشطة صحية و
المـــاديون الـــذين يمارســـون لحـــسابهم الخـــاص نـــشاطا منتجـــا لنفايـــات  

 من األمر المشار إليـه أعـاله   4عليها بالفصل  أنشطة صحية المنصوص  
  : بـ 2008 جويلية 28 المؤرخ في 2008 لسنة 2745عدد 
تــأمين عمليــات الفــرز والتكييــف والخــزن لنفايــات األنــشطة        . 1

 داخـل المؤسـسة الـصحية واحتـرام     الصحية، واسترسال مسار نقلها   
  .توقيت تواتر عملية رفع النفايات

التنصيص بصورة واضحة على بيانات وخاصـيات الحاويـات       . 2
  :المستعملة لتكييف نفايات األنشطة الصحية كما يلي 

ـ أن تحمل الحاويـات لـصيقات وأن تكـون معرفـة بـصفة واضـحة          
ــات األنـــشطة الـــصحية،    ــة نفايـ ــات "حـــسب نوعيـ ــةالنفايـ " البيولوجيـ

ــة "و ــات الكيميائيـ ــاب واالنفجـــار   "و" النفايـ ــة لاللتهـ " النفايـــات القابلـ
ــة "و ــات المعفن ــواخزة والقاطعــة  "و" النفاي ــات ال ــا لــدليل  " النفاي طبق

  إجراءات التصرف في نفايات األنشطة الصحية الخطرة،
ــ أن تحمــل   ــات ـ ــون المميــزين و  الحاوي أن تكــون معنونــة  الرمــز والل

 يحتــــوي علــــى ســــاعة وتــــاريخ تعبئــــة النفايــــات   برمــــز التعريــــف الــــذي 
ومصدرها طبقا لدليل إجـراءات التـصرف فـي نفايـات األنـشطة الـصحية         

  .الخطرة

تطبيق قواعد حفظ الصحة وإجراءات السالمة والوقاية مـن    . 3
أخطــار الحريــق واالنفجــار والفــزع المــأذون بهــا مــن طــرف مــصالح     

دعات المركزيـــة الحمايــة المدنيـــة فــي المحـــالت الوســيطة والمـــستو   
المخصــصة لخـــزن نفايــات األنـــشطة الــصحية الخطـــرة وذلــك طبقـــا     

  .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية6الفصل 

  .2014 جوان 6تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد الصالح بن عمار
  التجهيز والتهيئة الترابيةوزير 

  لمستدامةوالتنمية ا
  الهادي العربي

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

  

 التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةبمقتضى قرار من وزير 
  .2014جوان  9مؤرخ في 

فتحي بن عصمان متصرفا ممثال للشركة الوطنية سمي السيد 
نى العقارية للبالد التونسية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية للسك

  .وذلك خلفا للسيد محمد الهاشمي بسباس

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة 
  .2014جوان  9مؤرخ في 

 محمد الهاشمي بسباس متصرفا ممثال للوكالة العقارية سمي السيد
الد التونسية لوطنية العقارية للبللسكنى لدى مجلس إدارة الشركة ا

  . للسيد حسونة عبد الملكوذلك خلفا

  
  

   واملرأة واألسرة الشباب والرياضةوزارة
  

 واألسرة مؤرخ في والمرأةبمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة 
  .2014 جوان 9

علي العباسي عضوا ممثال لوزارة الشباب والرياضة سمي السيد 
 5 واألسرة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من والمرأة

  . وذلك خلفا للسيد عادل الزرمديني2014ارس م
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دخــل مـوقع الـواب الخـــاص 

باملطبعة  الرسمية للجمهورية 

التونسية يف االشتغال ابتداء من 

22 جانفي 2009 تحت العنوان 

اإللكرتوني التالي :

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا املوقع يف ثالث لغات يف آن واحد العربية واإلنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا املوقع على املحاور األساسية التالية : 

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانني وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،  -

الرائد الرسمي لإلعالنات القانونية والشرعية والعدلية،   -

الرائد الرسمي إلعالنات املحكمة العقارية،   -

املجالت القانونية.  -

كما يمكن ملستعمل املوقع أن ينتفع بخدمة إدراج 

اإلعالنات القانونية والشرعية يف أقراص مضغوطة 

من خالل استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا باملوقع.
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