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  .....................................................................إنهاء مهام مكلف بمأمورية
  ......................................................................إنهاء مهام مديرين عامين

  
  وزارة الرتبية

يتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المسندة  2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  308أمر عدد 
 2001 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2357للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها باألمر عدد 

  ..........................................المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس االبتدائية
  

  الصحةوزارة
  ............ ................................ ة التصرف اإلداري والماليإسناد منحأمر يتعلق ب

  ........................... ................................ تسمية رئيسي أقسام استشفائية
 يتعلق بضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف 2015 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في 

ومبالغ التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة 
  ......................................................................للطب البشري

 يتعلق بإحداث لجان حماية األشخاص 2015 جانفي 13صحة مؤرخ في قرار من وزير ال
المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري وبضبط مشموالتها 

  .............................................................وتركيبتها وطرق سيرها
يتعلق بضبط أنموذج السجل الخاص  2015 جانفي 13  قرار من وزير الصحة مؤرخ في

  ... مشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشريبالمتطوعين السليمين ال
 يتعلق بضبط أنموذج إستمارة الموافقة 2015 جانفي 13من وزير الصحة مؤرخ في  قرار

  .................الرشيدة في إطار التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري
لق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية لإلرتقاء  يتع2015جانفي  13قرار من وزير الصحة مؤرخ في 

  ............................ ................................  العموميةإلى رتبة ممرض أول للصحة
 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية لإلرتقاء 2015جانفي  13قرار من وزير الصحة مؤرخ في 

  ............................ ................................  العموميةإلى رتبة ممرض أول للصحة
بالشهادات واألعمال ارجية خ يتعلق بفتح مناظرة 2015جانفي  21قرار من وزير الصحة مؤرخ في 

  .................................................النتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية
  

  وزارة النقل
 يتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها اإلعالم 2015 جانفي 19قرار من وزير النقل مؤرخ في 

  .......................................بالرسو وطرق وآجال تقديمه بالموانئ البحرية التجارية
  

  ية املستدامةوالتهيئة الرتابية والتنم التجهيز وزارة
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  نواب الشعبجلس م
  

  .2015 جانفي 27مؤرخ في  2015لسنة  214بمقتضى أمر عدد 

 حسان الفطحلي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس  السيدسمي
  .2015 جانفي 1لك ابتداء من مجلس نواب الشعب وذ

  

  

  رئاسة الجمهورية

  

جانفي  15مؤرخ في  2015لسنة  18 عدد  رئاسيبمقتضى أمر
2015.  

 14يمنح وسام الجمهورية من الصنف األول ابتداء من يوم 
  :  لــ2015 جانفي

  : الشخصيات الوطنية

  ـ السيد حسين العباسي،

  ـ السيدة وداد بوشماوي،

  حفوظ،ـ السيد محمد فاضل م

  .ـ السيد عبد الستار بن موسى

  : الشهداء

  ـ الشهيد شكري بلعيد،

  ـ الشهيد محمد البراهمي،

  .ـ الشهيد لطفي نقض

  

جانفي  16مؤرخ في  2015لسنة  19بمقتضى أمر رئاسي عدد 
2015.  

 مستشارا لدى رئيس الجمهورية، عينت السيدة ألفة الضحاك
  .2015جانفي  1مكلفة بالتنسيق والمتابعة، ابتداء من 

  

جانفي  16مؤرخ في  2015لسنة  20بمقتضى أمر رئاسي عدد 
2015.  

 مستشارا لدى رئيس الجمهورية، عين السيد فيصل الحفيان
  .2015 جانفي 1مكلفا بمتابعة األحداث السياسية، ابتداء من 

جانفي  16مؤرخ في  2015لسنة  21بمقتضى أمر رئاسي عدد 
2015.  

مستشارا لدى رئيس الجمهورية،  عين السيد الطاهر بطيخ
  .2015 جانفي 1الضبط، ابتداء من مكتب مكلفا باإلعالمية و

  

  

 رئاسة الحكومة

  

 يتعلـق  2015 جـانفي  29 مـؤرخ فـي    2015 لـسنة    215أمر عـدد    
ــسي      ــزي التون ــك المرك ــس إدارة البن ــة مجل ــى مداول بالمــصادقة عل

   المتعلقــة بالموافقــة علــى تعــديل 2015 جــانفي 27المؤرخــة فــي
  والقاضـية بـالترفيع فـي      2014 نوفمبر   26المداولة المؤرخة في    

ــة     مبلــغ إصــدار البنــك المركــزي التونــسي للقــرض الرقــاعي باإلناب
ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية من سـبعمائة        

  . دوالر أمريكي إلى ألف مليون دوالر أمريكيمليونوخمسون 

  ،الحكومةإن رئيـس 

   من محافظ البنك المركزي الّتونسي،قتراحاب

دستور وخاصة الفقـرة األخيـرة مـن الفـصل     ال طالع علىبعد اال 
   منه،94  والفصل 65

 16 المـؤرخ فـي   2011 لـسنة  6تأسيسي عـدد    القانون  وعلى ال 
 كمـا تـم   بالتنظيم المؤقت للسلط العموميـة  المتعلق   2011ديسمبر  
ـــون بال تنقيحــه ــسنــة3ساســي عــدد  األقانــ  3مــؤرخ فــي  ال 2014  ل
ــري ــانون األساســي عــدد    2014 فيف ــسنة  4والق  المــؤرخ 2014 ل

  ،2014 فيفري 5في 
 سـبتمبر  19 المـؤرخ فـي   1958 لـسنة   90على القانون عــدد     و

ــق بإنــشاء وتنظــيم البنـــك المركــزي الّتـونــسي   1958  مثلمــا ، المتعّل
  ، منه40 وخاصة الفصل وقع تنقيحه بالّنصـوص الالحقة له

ــى ــسنة 64انون عــدد  القــوعل ــة 5 المــؤرخ فــي  1993 ل  جويلي
 بنــــشر النـــــصوص بالرائــــد الرســــمي للجمهوريـــــة    المتعلــــق  1993

   منه،2، وخاصة الفقرة األخيرة من الفصل التونسية وبنفاذها

ر ديـسمب  31 فـي   المـؤرخ 2014لـسنة   4569 عـدد  وعلـى األمـر  
 كـزي المر البنـك  إدارة مجلـس  مداولـة  علـى  المتعلـق بالمـصادقة   2014

إصدار  على بالموافقة والقاضية 2014 نوفمبر 26 في ة التونسي المؤرخ
  ،العالمية المالية بالسوق الدولة ولفائدة باإلنابة رقاعي قرض

  األوامـر والقـرارات
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وعلــى مداولــة مجلــس إدارة البنــك المركــزي التونــسي المؤرخــة    
  المتعلقـــة بالموافقـــة علـــى تعـــديل المداولـــة  2015 جـــانفي 27فـــي

  والقاضــــية بــــالترفيع فــــي مبلــــغ 2014 نــــوفمبر 26المؤرخـــة فــــي  
إصــدار البنــك المركــزي التونــسي للقــرض الرقــاعي باإلنابــة ولفائــدة    
الدولــــة التونــــسية علــــى الــــسوق الماليــــة العالميــــة مــــن ســــبعمائة         

  ريكي إلى ألف مليون دوالر أمريكي، دوالر أممليونوخمسون 

  المـاليـة،قتصاد واالوعلى رأي وزير 

  .بعد إعالم رئيس الجمهوريةراء ومداولة مجلس الوزوعلى 

  : يصدر األمر اآلتي نصـه
لـسنة   4569 عـدد  يـنقح الفـصل األول مـن األمـر    ـ  لالفصل األو

 علـى  المتعلـق بالمـصادقة   2014 ديـسمبر  31 فـي  المـؤرخ  2014
 26 فـي  التونـسي المؤرخـة   المركـزي  البنـك  إدارة مجلـس  مداولـة 
 باإلنابة رقاعي  قرضإصدار على بالموافقة والقاضية 2014 نوفمبر
  : العالمية كما يلـــــي  المالية بالسوق الدولة ولفائدة

علــى مداولــة مجلــس   المــصادقة تمــت:  )جديــد( فــصل أول"
ــي      ــة فـ ــزي التونـــسي المؤرخـ ــك المركـ   2015 جـــانفي  27إدارة البنـ

 نــوفمبر 26المتعلقــة بالموافقــة علــى تعــديل المداولــة المؤرخــة فــي  
ــالتر 2014 ــية  بــ ــزي      والقاضــ ــك المركــ ــدار البنــ ــغ إصــ ــي مبلــ فيع فــ

التونــسي للقـــرض الرقــاعي علـــى الـــسوق الماليــة العالميـــة، باإلنابـــة     
ــة التونــسية،   ــون) 750 ( مــن ســبعمائة وخمــسون  ولفائــدة الدول  ملي

   " .مليون دوالر أمريكي) 1000(دوالر أمريكي إلى ألف 
  .يدخل هذا األمر حيز التنفيذ من تاريخ إمضائه ـ 2الفصل 

 هـذا األمـر   بتنفيذ مكلف التونسي المركزي البنك محافظـ   3 الفصل
  .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي

  .2015 جانفي 29تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  216بمقتضى أمر عدد 

 كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا  السيدسمي
  .2014 أوت 14مأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من ب

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  217بمقتضى أمر عدد 

 المنصف حمدي، مراقب عام للطلب العمومي،  السيدسمي
  .مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  218بمقتضى أمر عدد 

يب الدريدي، مراقب عام للطلب العمومي،  الحب السيدسمي
  .مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  219بمقتضى أمر عدد 

 خالد الجهماني، مراقب عام للطلب العمومي،  السيدسمي
  .مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  

  .2015 يجانف 13مؤرخ في  2015لسنة  220بمقتضى أمر عدد 

 مراد القوال، مراقب عام للطلب العمومي، مكلفا  السيدسمي
  .بمأمورية بديوان رئيس الحكومة

  

  .2015 جانفي 28مؤرخ في  2015لسنة  221بمقتضى أمر عدد 

ن الرتبة الثالثة، باإلشراف  كريم المهدي، قاض م السيدكلف
 عة شؤون الجمعيات واألحزاب برئاسةباتعلى الوحدة المكلفة بم

الحكومة وتسند للمعني باألمر المنح واالمتيازات المخولة لمدير 
  .2014 أوت 14عام إدارة مركزية ابتداء من 

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  222بمقتضى أمر عدد 

أنهيت تسمية السيد نزار علية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان 
لشؤون الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة ا

  .2014االقتصادية ابتداء من أول نوفمبر 
  

   

  

  وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية العدلوزارة

  

 21مؤرخ في   وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةالعدلمن وزير قرار 
 باالختبارات النتداب بتأجيل المناظرة الخارجية يتعلق 2015جانفي 

 وحقوق اإلنسان والعدالة لعدلان للصحة العمومية بوزارة فنيين سامي
  . لفائدة هياكل السجون واإلصالحاالنتقالية

   ، وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةالعدلإن وزير 

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

 لسنة 3لقانون األساسي عدد كما تم تنقيحه وإتمامه باالعمومية 
 4القانون األساسي عدد  و2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

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

الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
تي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص ال

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
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 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688  عددوعلى األمر
ص بالسلك المشترك  المتعلق بضبط النظام األساسي الخا2000

  ن للصحة العمومية،للفنيين السامي

 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1031  عددروعلى األم
 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط 2006

كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في 
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين 

  لالنتداب في القطاع العمومي، 

 المتعلق بضبط 2004 جويلية 14ي وعلى القرار المؤرخ ف
كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات لالنتداب في رتبة فني 

  سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق اإلنسان، 

 المتعلق بفتح 2014 ديسمبر 16وعلى القرار المؤرخ في 
ن للصحة العمومية  باالختبارات النتداب فنيين ساميمناظرة خارجية

رة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية لفائدة هياكل بوزا
  .السجون واإلصالح

  : قرر ما يأتي 

الفصل األول ـ تؤجل المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 
 وحقوق اإلنسان والعدالة العدلن للصحة العمومية بوزارة فنيين سامي

 بمقتضى قرار االنتقالية لفائدة هياكل السجون واإلصالح المفتوحة
 16المؤرخ في   وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليةالعدل وزير

 واأليام 2015 مارس 12 المشار إليه أعاله إلى يوم 2014ديسمبر 
  .الموالية

  .2015 فيفري 12 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 2الفصل 

  .2015 جانفي 21تونس في 
  

  ة العدل وحقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليوزير 
  حافظ بن صالح

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة

        مهدي جمعة

  

  

  الداخليةوزارة

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  223بمقتضى أمر عدد 

 حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية،  السيدسمي
 ديسمبر 3مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 

2014.  

 ملاليةااالقتصاد و وزارة

  
  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  224بمقتضى أمر عدد 

 الفرجاني دغمان، متفقد عام للمصالح المالية،  السيدسمي
مكلفا بمأمورية بديوان وزير االقتصاد والمالية وذلك ابتداء من 

  .2014أول ديسمبر 
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  225بمقتضى أمر عدد 
ر عطا الله، متفقد رئيس للمصالح المالية،  زهي السيدسمي

  .مكلفا بمأمورية بديوان وزير االقتصاد والمالية

  
 يتعلق 2015 جانفي 19قرار من وزير االقتصاد والمالية مؤرخ في 

بنشر معدالت نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة 
  .التي تقابلها

  إن وزير االقتصاد والمالية،
 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد  بعد االطالع

ت للسلط المتعلق بالتنظيم المؤق 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
 لسنة 3 عدد وإتمامه بالقانون األساسيالعمومية كما تم تنقيحه 

  4 عدد  والقانون األساسي2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014نة لس

 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 64وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون 1999
  ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 56عدد 

 فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 462وعلى األمر عدد 
 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل 2000

   منه،5لية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل نسبة الفائدة الفع

 2000 لسنة 3وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 
 المتعلق بضبط القروض الخاضعة 2000 مارس 27المؤرخ في 

لنفس نسبة الفائدة المشطة والعموالت المصرفية التي تدخل في 
احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدالت نسب 

ئدة الفعلية على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه الفا
 المؤرخ 2013 لسنة 12بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 

  ،2013 أكتوبر 3في 

وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 
 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من 2014

  .سيقبل البنك المركزي التون

    :قرر ما يلي 
الفصل األول ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة 

 المتعلقة بكل صنف من 2014الفعلية للسداسية الثانية لسنة 
أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي 

  .2015تقابلها بعنوان السداسية األولى من سنة 
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  )%(ة الفعلية معدل نسبة الفائد  صنف المساعدات
  حدود نسبة الفائدة المشطة

  )%(التي تقابلها

  11,79  9,83   ـ إيجار مالي للمنقوالت أو العقارات1

  10,70  8,92   ـ قروض االستهالك2

  10,16  8,47   ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات3

  9,56  7,97   للبنوك ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية4

  9,76  8,14  لديون ـ إدارة ا5

  8,88  7,40   ـ قروض طويلة األجل6

  8,92  7,44   ـ قروض متوسطة األجل7

  8,41  7,01  ة األجل باستثناء المكشوفاتر ـ قروض قصي8

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2015 جانفي 19تونس في 
  وزير االقتصاد والمالية

  حكيم بن حمودة
  لع عليهاط

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

  الفالحةوزارة

  
 يتعلق 2015 جانفي 19قرار من وزير الفالحة مؤرخ في 

 والمتعلق بفتح 2014 جويلية 15بتنقيح القرار المؤرخ في 
 .2014وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 

  إن وزير الفالحة،

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

لقانون األساسي اوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 1988 لسنة 20وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 
قحتها أو  وعلى جميع النصوص التي ن1988 أفريل 13المؤرخ في 

 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 59تممتها وآخرها القانون عدد 
 المتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية في قطاع الفالحة والصيد 2009

   من هذه المجلة،163 و160البحري وخاصة الفصلين 

 فيفري 13 المؤرخ في 2001ة  لسن419وعلى األمر عدد 
  لفالحة،المتعلق بضبط مشموالت وزارة ا 2001

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

 2014 جويلية 15وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
  .2014المتعلق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 

  :قرر ما يأتي 

 15الفصل األول ـ يلغى الفصل األول من القرار المؤرخ في 
  : المشار إليه أعاله ويعوض كما يلي 2014لية جوي

يفتح موسم جني الحلفاء وجميع ) : جديد(الفصل األول 
 جويلية 1العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 

  .2015 جانفي 31 ويغلق الموسم المذكور يوم 2014

 جويلية 15 من القرار المؤرخ في 4 ـ يلغى الفصل 2الفصل 
  :المشار إليه أعاله ويعوض كما يلي  2014

تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا ) : جديد (4الفصل 
  .2015 جانفي 31فيها بالنسبة إلى البضاعة الواقع جنيها قبل 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2015 جانفي 19تونس في 
  الفالحةوزير 

  علاألسعد األش

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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  التجارة والصناعات التقليدية وزارة

  

  .2015 جانفي 21مؤرخ في  2015لسنة  226بمقتضى أمر عدد 
 عبد الله اليحياوي مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة  السيدسمي

  .2014 فيفري 1التجارة والصناعات التقليدية ابتداء من 

  
    .2015جانفي  13مؤرخ في  2015 لسنة 227بمقتضى أمر عدد 

 فوزي طالب، متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية،  كّلف السيد
بوظائف مدير الجودة والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة 

  .بقابس بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  228بمقتضى أمر عدد 
رق الجامعي، مستشار المصالح العمومية، طاكّلف السيد 

بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب األهداف لتأمين كتابة 
المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل الخدمات بوزارة 

  .التجارة والصناعات التقليدية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  229بمقتضى أمر عدد 
لمراقبة لقد مركزي متفكّلفت السيدة نوال الخالدي، 

 بإدارة األسعار ، بوظائف كاهية مدير المنافسةاالقتصادية
 باإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية بوزارة والمنافسة

  .التجارة والصناعات التقليدية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  230بمقتضى أمر عدد 

راقبة االقتصادية، مركزي للمكّلف السيد منير الجلولي، متفقد 
الداخلية بوظائف كاهية مدير النزاعات في ميادين الجودة والتجارة 

والحرف والخدمات باإلدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية 
  .والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  231بمقتضى أمر عدد 

لمراقبة لد الطيب موقو، متفقد مركزي كّلف السيد محم
 بإدارة بوظائف كاهية مدير اإلحصائيات والمتابعةاالقتصادية، 

 باإلدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية الحرف والخدمات
  .والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  232بمقتضى أمر عدد 
متفقد مركزي للمراقبة فت السيدة بسمة الجبالي، كّل

االقتصادية، بوظائف كاهية مدير النزاعات في ميادين األسعار 
واألبحاث االقتصادية باإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية 

  .بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  233بمقتضى أمر عدد 

لمراقبة لكّلف السيد رضا الحمزاوي، متفقد مركزي 

بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة االقتصادية، 
الجودة والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بقبلي بوزارة 

  .التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  234بمقتضى أمر عدد 

لمراقبة ل السيد حمادي الناعس، متفقد مركزي كّلف

بوظائف كاهية مدير المعامالت االقتصادية بإدارة االقتصادية، 
المنافسة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بصفاقس 

  .بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  235بمقتضى أمر عدد 

السيد شوقي جابلي، مستشار المصالح العمومية، كّلف 
بوظائف كاهية مدير النظام التجاري المتعدد األطراف باإلدارة 
المكلفة بالنظام التجاري المتعدد األطراف والعالقات مع المنظمة 

لعالمية للتجارة باإلدارة العامة للتعاون االقتصادي والتجاري  ا
  .ةبوزارة التجارة والصناعات التقليدي

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  236بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة سنية الماجري، متفقد مركزي للمراقبة 
بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب األهداف االقتصادية، 

لتأمين كتابة المجلس الوطني للخدمات وإنجاز برنامج تأهيل 
  .الخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  237بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد نوفل العلوي، متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية، 
بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة 
والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بتوزر بوزارة التجارة 

  .والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  238قتضى أمر عدد بم

 ،لمراقبة االقتصاديةلكّلف السيد حمادي الزياني، متفقد رئيس 

بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة 
والتجارة والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بسليانة بوزارة 

  .التجارة والصناعات التقليدية
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  239ى أمر عدد بمقتض

بوظائف رئيس مصلحة كّلفت السيدة منى الكافي، مهندس أول، 

الدراسات األولية بإدارة اإلجراءات الوقائية والحماية ضد 
الممارسات غير المشروعة عند التوريد باإلدارة العامة للتجارة 

  .يةالخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليد

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  240بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة شريفة البريكي، متفقد للمراقبة االقتصادية، 
بوظائف رئيس مصلحة النهوض واإلحاطة بالمؤسسات الحرفية 
بإدارة الحرف والخدمات باإلدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية 

  .ة والصناعات التقليديةوالحرف والخدمات بوزارة التجار

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  241بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة هادية العالقي، متفقد مركزي للمراقبة 
بوظائف رئيس مصلحة اإلجراءات الوقائية بإدارة االقتصادية، 

اإلجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند 
العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة التوريد باإلدارة 
  .والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  242بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة عائشة مستيسر النابولي، متفقد مركزي للمراقبة 
 الدراسات والتحاليل والنشر  مصلحةبوظائف رئيساالقتصادية، 

رة العامة للتجارة الخارجية بوزارة بمرصد التجارة الخارجية  باإلدا
  .التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  243بمقتضى أمر عدد 

لمراقبة ل مركزيكّلف السيد محسن بن زيد، متفقد 
بوظائف رئيس مصلحة مراقبة السوق بإدارة المنافسة  ،االقتصادية

ة للتجارة بنابل بوزارة التجارة والمراقبة االقتصادية باإلدارة الجهوي
  .والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  244بمقتضى أمر عدد 

بوظائف رئيس يمان بن عزيزة، مهندس أول، اكّلفت السيدة 
مصلحة المنافسة واألبحاث االقتصادية بإدارة المنافسة والمراقبة 

نزرت بوزارة التجارة االقتصادية باإلدارة الجهوية للتجارة بب
  .والصناعات التقليدية

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  245بمقتضى أمر عدد 
بوظائف رئيس كّلفت السيدة سلوى الفطناسي، مهندس أول، 

مصلحة المواد الكيميائية ومواد التجميل بإدارة الجودة وحماية 
حرف وال المستهلك باإلدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية

  .والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  246بمقتضى أمر عدد 

 للمراقبة مركزيكّلف السيد عبد الرحمان بن صميدة، متفقد 
بوظائف رئيس مصلحة الدراسات والمنتوجات االقتصادية، 

لمنافسة المسعرة بإدارة األسعار والمنافسة باإلدارة العامة ل
  .واألبحاث االقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  247بمقتضى أمر عدد 

بوظائف رئيس كّلفت السيدة سلوى العبيدي، مهندس أول، 
مصلحة متابعة المنتوجات الفالحية والصناعية بالمرصد الوطني 

  .والصناعات التقليديةللتزويد واألسعار بوزارة التجارة 

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  248بمقتضى أمر عدد 

بوظائف رئيس كّلف السيد خالد دراويل، مهندس أول، 
مصلحة مراقبة المواد الفالحية والغذائية بإدارة الجودة وحماية 
المستهلك باإلدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف 

  .تجارة والصناعات التقليديةوالخدمات بوزارة ال

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  249بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد حازم بن يحيى، متفقد مركزي للمراقبة 
بوظائف رئيس مصلحة الجودة بإدارة الجودة والتجارة االقتصادية، 

والخدمات باإلدارة الجهوية للتجارة بصفاقس بوزارة التجارة 
  .ليديةوالصناعات التق

  
  

   الشؤون االجتماعيةوزارة
  
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  250بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي أول، بمهام 
  .مدير مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالفحص
 2000 لسنة 1449عمال بأحكام الفصل الثاني من األمر عدد 

، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2000  جوان27المؤرخ في 
  .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  251بمقتضى أمر عدد 
كّلفت السيدة هدى يوسفي حرم المثلوثي، متصرف مستشار، 
بمهام كاهية مدير الشؤون اإلدارية والمالية بالمعهد الوطني 

  .لرعاية الطفولة

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  252ى أمر عدد بمقتض

رئيس مصلحة ، بمهام متصرف، بحلوس عبد الرحمانكّلف السيد 
  .باجةبالدفاع واإلدماج االجتماعي  والمالية بمركز اإلداريةالشؤون 

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  253بمقتضى أمر عدد 

متفقد مركزي بن سعيد، حرم كّلفت السيدة عواطف كرشيد 
 للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة

 بقسم تفقدية الشغل والمصالحة باإلدارة الجهوية للشؤون ببومهل
  . االجتماعية ببن عروس

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح ،2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .متيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزيةواال

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  254بمقتضى أمر عدد 

كّلفت اآلنسة نورة حمداني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام 
رئيس مصلحة التنمية االجتماعية بوحدة التضامن والتنمية 

ؤون االجتماعية بقسم النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية للش
  .بالمنستيراالجتماعية 

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  255بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة مريم زروق حرم القالعي، مهندس أول، بمهام 
 التنظيم بإدارةرئيس مصلحة االستغالل باإلدارة الفرعية لإلعالمية 

واألساليب واإلعالمية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة 
  . الشؤون االجتماعية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  256بمقتضى أمر عدد 

وحدة ، بمهام رئيس مهندس أول، عبدلي مراد السيدكّلف 
للشؤون االجتماعية الدراسات والتكوين واإلعالمية باإلدارة الجهوية 

  .بسيدي بوزيد بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  257بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد المنجي عباس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام 

الفرعية للشؤون باإلدارة رئيس مصلحة الشؤون المالية والمعدات 
  .اإلدارية والمالية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  258بمقتضى أمر عدد 

سيد عماد بنعرفة، متفقد شغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية كّلف ال

 لتفقدية الشغل والمصالحة بالشابة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة
  . باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بالمهدية

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل 
لمنح تمتع المعني باألمر باي ،2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  259بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة زينب بشر حرم بن منصور، متفقد مركزي 
للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة 

هوية للشؤون بمقرين بقسم تفقدية الشغل والمصالحة باإلدارة الج
  . االجتماعية ببن عروس

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل 
 باألمر بالمنح ةتمتع المعنيت ،2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  260بمقتضى أمر عدد 

ربي حرم العرفاوي، متفقد مركزي كّلفت السيدة منية الغ
للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة 

 باإلدارة الجهوية 2 تونس بباردو بقسم تفقدية الشغل والمصالحة
  . للشؤون االجتماعية بتونس

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل 
نية باألمر بالمنح  تتمتع المع،2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  261بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد صابر العش، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس 
الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة حومة السوق 

دارة الجهوية للشؤون بقسم تفقدية الشغل والمصالحة باإل
  . االجتماعية بمدنين

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 6عمال بأحكام الفصل 
تمتع المعني باألمر بالمنح ي ،2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  262بمقتضى أمر عدد 
سية السعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، كلفت اآلنسة عرو

  .بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بوزارة الشؤون االجتماعية
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  263بمقتضى أمر عدد 
 السيدتان إيمان الزهواني حرم لهويمل وحياة بن سميت

 في رتبة ،سماعيل حرم المسلمي، متفقدتين رئيستين للشغلا
  .ام للشغلمتفقد ع

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  264بمقتضى أمر عدد 

 المتفقدون المركزيون للشغل اآلتية أسماؤهم في رتبة سمي
  :  للشغل رئيسمتفقد 
  ،جملال عبد الرؤوف -
  ، محمد درين-
  ، مريم السماتي-
  ، لطفي صريح-
  ، هاجر القلمامي-
  ، طاهر الخميري-
  ، كمال بن عامر-
  ،داود ازدهار -
  ، حافظ بن حمادي-

  ، عائشة الزنايدي-
  . علية خليل-
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  265بمقتضى أمر عدد 
 في رتبة اهم اآلتية أسمائن األوال األخصائيان النفسانيانيسم

  : أخصائي نفساني رئيس بسلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية 
  ، أحمد رفيق بوكتيف-
  .تصار بن خليفة إن-
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  266بمقتضى أمر عدد 

يبقى األخصائيون االجتماعيون اآلتي ذكرهم، بحالة مباشرة إلى 
 لسنة 3256حين تسوية وضعياتهم اإلدارية وفقا ألحكام األمر عدد 

 المتعلق بضبط إجراءات 2012 ديسمبر 13 المؤرخ في 2012
سوية الوضعية اإلدارية لألعوان العموميين العودة إلى العمل وت

  :المنتفعين بالعفو العام وذلك حسب بيانات الجدول التالي 

تاريخ اإلبقاء   الرتبة  االسم واللقب
  بحالة مباشرة

محمد الصالح 
  العبيدي

أخصائي اجتماعي 
  عام

  2014أول نوفمبر 

أخصائي اجتماعي   حسن غانمي
  عام

  2014أول أوت 

أخصائي اجتماعي   يالعربي الشمانق
  أول

  2014أول جويلية 

 والبحث العلمي  التعليم العاليوزارة
  وتكنولوجيا املعلومات واالتصال

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  267بمقتضى أمر عدد 

 فائز العلوش، المحلل المركزي، بمهام كاتب عام كّلف السيد
  .رة بصفاقسلمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للتجا

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  268بمقتضى أمر عدد 

مستشار كّلفت السيدة عواطف سلطان حرم المرزوقي، 
مديرة البرامج والشراكة العلمية باإلدارة ، بمهام المصالح العمومية

  والبحث العلميالعامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي
   .تصالوتكنولوجيا المعلومات واال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  269بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد سليم المهيري، األستاذ المساعد للتعليم العالي، 
  .بمهام مدير التربصات بالمدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  270بمقتضى أمر عدد 

ألستاذ المساعد للتعليم ، امحمد وليد الصدفيكّلف السيد 
المدرسة الوطنية مديرا مساعدا ب  الدراسات،العالي، بمهام مدير

  .لعلوم اإلعالمية
  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  271بمقتضى أمر عدد 

ساعد، مكّلف مدرسو التعليم العالي اآلتي ذكرهم بمهام مدير 
لوجية طبقا مدير دراسات وتربصات بمعاهد عليا للدراسات التكنو

  : لبيانات الجدول التالي 

  الرتبة   واللقباالسم  المعهد

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بنابل

  محاضر تكنولوجي  فرح الوهابي

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بصفاقس

  تكنولوجي  أحمد الجمل

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بقفصة

  ولوجيمحاضر تكن  عباس رابح
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  الرتبة   واللقباالسم  المعهد

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بالقيروان

  محاضر تكنولوجي  أنيس الحمروني

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بالمهدية

  محاضر تكنولوجي  فؤاد المبروك

المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 

  بسيدي بوزيد

  تكنولوجي  ماجدة الصالحي

المعهد العالي 

وجية للدراسات التكنول
  بالقصرين 

  تكنولوجي  رياض بن جدو

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  272بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد محمد البرشاني، مهندس األشغال، بمهام كاتب 
  .أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم بصفاقس

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  273بمقتضى أمر عدد 

 حسناء العياري، حافظ المكتبات أو التوثيق، كّلفت اآلنسة
بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم اإلنسانية 

  .واالجتماعية بتونس

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  274بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد أحمد ناجي، المهندس األول، بمهام كاتب 

حضيري للدراسات لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد الت
  .الهندسية بنابل

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  275بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد إلياس التريكي، المتصرف المستشار، بمهام كاتب 
  .إلعالمية والملتيميديا بقابسللمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي 

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  276بمقتضى أمر عدد 

 السيد خالد الفاسي، المهندس األول، بمهام كاتب لمؤسسة كّلف

  .تعليم عال وبحث بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  277بمقتضى أمر عدد 

 بمهام كاهية المهندس الرئيس، كّلف السيد منير بن عاشور،
جودة والتقييم واالعتماد بقسم مدير التصرف في إجراءات ضمان ال

واالعتماد بوزارة المؤسسات بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة 
  . وتكنولوجيا المعلومات واالتصالوالبحث العلمي التعليم العالي 

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  278بمقتضى أمر عدد 

ية مدير كّلف السيد صابر الحجري، المحلل المركزي، بمهام كاه
 المنح والقروض واإلعانات االجتماعية بإدارة الخدمات الجامعية

 للشمال بوزارة التعليم والعمل االجتماعي بديوان الخدمات الجامعية
  . العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  279بمقتضى أمر عدد 

 بإدارة التجهيزات، بمهام كاهية مدير المتصرف، بنور بدركّلف السيد 
بوزارة التعليم  والصفقات باإلدارة العامة للبنايات والتجهيز التجهيزات

  .العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  280بمقتضى أمر عدد 

ألول للتعليم األستاذ صي اليحمدي، انكّلفت السيدة نورة البري
بالحي ) أ(الثانوي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف 

  .الجامعي بأريانة

 1995ة  لسن2281عمال بأحكام الفصل الرابع من األمر عدد 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1995 نوفمبر 13المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  281عدد بمقتضى أمر 

 نجاة سالمة، المتصرف، بوظائف مدير مساعد اآلنسةكّلفت 
  .بالحي الجامعي بالمروج) أ(بمؤسسة خدمات جامعية صنف 

 لسنة 2448من األمر عدد ) مكرر(عمال بأحكام الفصل الرابع 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2009 أوت 24 المؤرخ في 2009

  .االمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزيةو

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  282بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد حسان دربال، المتصرف المستشار، بمهام رئيس 
مصلحة اإليواء والتغذية باإلدارة الفرعية للخدمات الجامعية 

عالي والبحث بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم ال
   .العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال
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  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  283بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد فؤاد بوعفيف، المهندس األول، بمهام رئيس 
مصلحة التكوين والتفتح على المحيط باإلدارة الفرعية للبحث 

  ".الخوارزمي"والمشاريع والتكوين بمركز الحساب 

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  284بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة هاجر بوشامية حرم نقة، المكتبي أو الموثق، 
 األرشيف الوسيط بإدارة التصرف في الوثائق  مصلحةبمهام رئيس

واألرشيف باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي 
  .علومات واالتصالوالبحث العلمي وتكنولوجيا الم

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  285بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد عيسى الشيحاوي، المهندس األول، بمهام رئيس 
مصلحة التجهيزات الخاصة بالبحث العلمي باإلدارة الفرعية 
للتجهيزات بإدارة التجهيزات والصفقات باإلدارة العامة للبنايات 

تعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا والتجهيز بوزارة ال
  . المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  286بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد رضا صابر، المهندس المعماري األول، بمهام 
رئيس مصلحة الشؤون العقارية والمسح التبوغرافي والدراسات 

فرعية للبرامج والدراسات  الةالجيوتقنية ودراسات البيئة باإلدار
المعمارية والشؤون العقارية بإدارة البنايات باإلدارة العامة للبنايات 
والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 

  . المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  287بمقتضى أمر عدد 

األول، بمهام رئيس مصلحة كّلف السيد نبيل بوعافية، المهندس 
متابعة األشغال لمتابعة األشغال للوسط والجنوب باإلدارة الفرعية  

ومراقبتها بإدارة البنايات باإلدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة 
  .التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال

  

  . 2015انفي  ج13مؤرخ في  2015لسنة  288بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة هاجر العموري، مكتبي أو موثق، بمهام مدير 
مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية 

  .بتونس

 1992 لسنة 1353عمال بأحكام الفصل الثاني من األمر عدد 
 تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1992 جويلية 20المؤرخ في 

  . لرئيس مصلحة إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  289بمقتضى أمر عدد 

، المهندس األول، بمهام رئيس الخميسي سندس ة السيدتكّلف
 الفرعية لمخابر ووحدات البحث ةباإلداروحدات البحث مصلحة 

بوزارة التعليم بإدارة هياكل البحث باإلدارة العامة للبحث العلمي 
   .ي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات واالتصالالعال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  290بمقتضى أمر عدد 

، المهندس األول، بمهام بن الحاج عبد الله محمدكّلف السيد 

تعهد البنايات وصيانة التجهيزات باإلدارة الفرعية رئيس مصلحة 
باإلدارة العامة رة البنايات القتناء المباني والكراءات والصيانة بإدا

للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 
  .المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  291بمقتضى أمر عدد 

كّلفت السيدة ريم البربوشي، المهندس المعماري األول، بمهام 
متابعة  باإلدارة الفرعية للشمالرئيس مصلحة متابعة األشغال ل

األشغال ومراقبتها بإدارة البنايات باإلدارة العامة للبنايات والتجهيز 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 

  .واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  292بمقتضى أمر عدد 

 األول، كّلف السيد شوقي بن موسى، المهندس المعماري

اقتناء المباني والكراءات باإلدارة الفرعية بمهام رئيس مصلحة 

القتناء المباني والكراءات والصيانة بإدارة البنايات باإلدارة العامة 

للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا 

  .المعلومات واالتصال

  

  . 2015 جانفي 13 مؤرخ في 2015لسنة  293بمقتضى أمر عدد 

 باإلدارة العامة ، مهندس رئيس،سمي السيد لطفي المسعودي

للبنايات والتجهيز في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي 

  .اإلدارات العمومية

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  294بمقتضى أمر عدد 

رتبة سمي السادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي في 
    :مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
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  مركز العمل   واللقباالسم  ر/ع

المعهد العالي للدراسات   حافظ المفتي  1
  التكنولوجية بقفصة

  كلية العلوم بصفاقس  ماهر كريشان  2

  جامعة قفصة  رائدة حامدي  3

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات   أحمد بوعائشة  4
  سبتون

  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  إيناس الكراي  5

  مركز الحساب الخوارزمي  أحالم السوسي  6

المعهد الوطني للبحث والتحليل   شوقي بلقاسم  7
  الفيزيائي الكيميائي

منيرة شيو شيو   8
  حرم خيروني

المعهد العالي للمنظومات 
  الصناعية بقابس

  جامعة تونس  حسان حميدي  9

  اإلدارة العامة للبنايات والتجهيز  امتياز بوقمحة  10

البيوتكنولوجيا ببرج مركز   إيناس قرقوش  11
  السدرية

  جامعة صفاقس  أحمد بن عرب  12

  جامعة تونس المنار  النوري الحميدي  13

  امة للبنايات والتجهيزعاإلدارة ال  شاكر الفائدي  14

  جامعة قرطاج  رانية بنقريش  15

ــة الوط  عادل الملولي  16 ــين  المدرســ ــة للمهندســ نيــ
  بتونس

ــين     فرحات النصيبي  17 ــة للمهندســ ــة الوطنيــ المدرســ
  بتونس

مكتــــــب الدراســــــات والتخطــــــيط      لبنة السعيدي  18
  والبرمجة

  إدارة اإلعالمية  رضوان العياري  19

  كلية العلوم بصفاقس  جميل الشلي  20

معهد الوطني للبحـث والتحليـل      ال  سلوى بوعديلة  21
  الفيزيائي الكيميائي

معهد الوطني للبحـث والتحليـل      ال  أنس الكسراوي  22
  الفيزيائي الكيميائي

ــات    الهادي بنعمر  23 ــالي للدراســـــــ المعهـــــــــد العـــــــ
  التكنولوجية بنابل

  مركز العمل   واللقباالسم  ر/ع

ــيم    24 ــد الحكــــــــــــ عبــــــــــــ
  الشتاوي

  مركز الحساب الخوارزمي

  جامعة الزيتونة  محمد الشارني  25

المعهد الوطني للبحـث والتحليـل        بسمة العوسجي  26
  كيميائيالفيزيائي ال

المعهد الوطني للبحـث والتحليـل        رؤوف الجبالي  27
  الفيزيائي الكيميائي

المعهد الوطني للبحـث والتحليـل        ريم خروف  28
  الفيزيائي الكيميائي

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  295بمقتضى أمر عدد 

 في رتبة ، السيد صالح الدين بوجاه، األستاذ المحاضرسمي
عال في مادة اللغة واآلداب والحضارة العربية بكلية أستاذ تعليم 

  .2013 ديسمبر 28اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان ابتداء من 
  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  296بمقتضى أمر عدد 
 في رتبة أستاذ ،سمي السيد جمال شقير، األستاذ المحاضر

عليا للتجارة بصفاقس  تعليم عال في مادة علوم الشغل بالمدرسة ال
  .2014 أفريل 17ابتداء من 

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  297بمقتضى أمر عدد 

 ،سمي السيد عبد الله البهلول، األستاذ المساعد للتعليم العالي
في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة واآلداب والحضارة العربية بكلية 

  .2013 ديسمبر 17وان ابتداء من اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقير

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  298بمقتضى أمر عدد 

، األستاذ المساعد منية المؤخر حرم قالل ة السيدتسمي
 في رتبة أستاذ محاضر في مادة اللغة واآلداب ،للتعليم العالي

 ابتداء بتونسلعلوم اإلنسانية بالمعهد العالي ل الفرنسيةوالحضارة 
  .2014 فيفري 25ن م

  
  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  299بمقتضى أمر عدد 

 في ،سمي السيد منتج عبيدة، األستاذ المساعد للتعليم العالي
رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم االقتصادية بالمعهد العالي 

  .2014 أفريل 18للمالية والجباية بسوسة ابتداء من 
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015نة لس 300بمقتضى أمر عدد 
سمي األساتذة المساعدون للتعليم العالي اآلتي ذكرهم في 

  :رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي 
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  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب
ــة     سندة فضيلة حرم اإلمام ــوم البيولوجيـــــ ــالي للعلـــــ المعهـــــــد العـــــ

  التطبيقية بتونس
  2013 سبتمبر 29  ئية والخلويةيالجزالبيولوجيا 

ــة     كريم بن سالمة ــوم البيولوجيـــــ ــالي للعلـــــ المعهـــــــد العـــــ
  التطبيقية بتونس

  2013 سبتمبر 29  ئية والخلويةيالبيولوجيا الجز

المعهـــــد العـــــالي للتكنولوجيـــــات الطبيـــــة    الحسين خوجة الخيل
  بتونس

  2013 سبتمبر 29  ئية والخلويةيالبيولوجيا الجز

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    بيالحبيب الزري
  والطبيعيات

  2013 أكتوبر 5  الرياضيات التطبيقية

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    حسن غليلة
  والطبيعيات

  2013 أكتوبر 27  الفيزياء

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    عمر السياري
  والطبيعيات

  2013 أكتوبر 27  الفيزياء

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    عتورأمينة داود حرم بو
  والطبيعيات

  2013 أكتوبر 29  البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    شيراز الشافعي
  والطبيعيات

  2013 أكتوبر 29  البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية

كليـــــــة العلـــــــوم للرياضـــــــيات والفيزيـــــــاء    فتحي محمودي
  ياتوالطبيع

  2013 نوفمبر 12  الرياضيات

المعهـــــد العـــــالي للتكنولوجيـــــات الطبيـــــة    المنصف بوعزيز
  بتونس

  2013 نوفمبر 12  الرياضيات

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية    لطفي الخريجي
  بالمنار

  2013 نوفمبر 12  الرياضيات

ــة     عبد الحليم حراث ــوم البيولوجيـــــ ــالي للعلـــــ المعهـــــــد العـــــ
  التطبيقية بتونس

  2013 نوفمبر 14  البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية

ــصادية والتــــــصرف     فوزي دخيل ــوم االقتــــ ــة العلــــ كليــــ
  بتونس

  2013 ديسمبر 17  التسويق

  2014 جانفي 4  الهندسة المدنية  المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس  عثمان بن مكي

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  301بمقتضى أمر عدد 

لسيدان البشير بن مبروك ومحمد المنصف بوقرة شعبان، األستاذان المساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة سمي ا
  .2014 جانفي 7القانون الخاص وعلوم اإلجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  302بمقتضى أمر عدد 

  :مي األساتذة المساعدون للتعليم العالي اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي س

  تاريخ التسمية  المادة  مركز العمل  االسم واللقب

  2014 أفريل 18  العلوم االقتصادية  المدرسة العليا للتجارة بصفاقس  الهادي بن الحداد

  2014 أفريل 18  العلوم االقتصادية  بصفاقسالمدرسة العليا للتجارة   نيازي كمون

المعهد العالي للتصرف الصناعي   رياض حمزة
  بصفاقس

  2014 أفريل 18  العلوم االقتصادية

المعهد التحضيري للدراسات   محمد الوكيل
  الهندسية بصفاقس

  2014 فيفري 22  الكيمياء
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  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  303بمقتضى أمر عدد 

ستاذان المساعدان للتعليم العالي اآلتي ذكرهما في سمي األ
 2014 فيفري 22ابتداء من رتبة أستاذ محاضر في مادة الكيمياء 

  : حسب بيانات الجدول التالي 

  مركز العمل  سم واللقباال

  كلية العلوم بقابس  إبراهيم عياد

المعهد العالي للعلوم التطبيقية   حميدة التركي حرم قرمازي
  جيا بقابسوالتكنولو

  

  . 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  304بمقتضى أمر عدد 

ن و المساعدةتذا سمي األس2014 فيفري 22ابتداء من 
للتعليم العالي اآلتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر في مادة 

  :الكيمياء حسب بيانات الجدول التالي 

  مركز العمل  سم واللقباال

العالي للعلوم التطبيقية المعهد   نور الدين بلحاج طاهر
  والتكنولوجيا بالمهدية

المعهد التحضيري للدراسات   عز الدين بن سالم
  الهندسية بالمنستير

المعهد التحضيري للدراسات   سنية الذوادي
  الهندسية بالمنستير

  كلية العلوم بالمنستير  فوزي العلوي

  كلية العلوم بالمنستير  ديامنوفل بنح

  
  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  305بمقتضى أمر عدد 

أنهيت تسمية السيد مراد حدوق، بصفة مكلف بمأمورية 
بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات 

  .2014 من غرة نوفمبر ابتداء ،واالتصال
  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  306بمقتضى أمر عدد 

كي حرم كمون، أستاذ التعليم العالي، تعفى السيدة نجوى التر
من مهام مدير عام المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي 

  .2014 جوان 9الكيميائي بداية من 

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  307بمقتضى أمر عدد 

يعفى السيد وحيد قدورة، أستاذ التعليم العالي، من مهام 
ارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام للتعليم العالي بوز

   . 2014 أوت 8وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ابتداء من 

  الرتبيةوزارة

  

 يتعلق 2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  308أمر عدد 
بالترفيع في المنحة الوظيفية المسندة للمساعدين البيداغوجيين 

 2خ في  المؤر2001 لسنة 2357المنصوص عليها باألمر عدد 
  . المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس االبتدائية2001أكتوبر 

   ،إن رئيس الحكومة

  باقتراح من وزير التربية، 

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

 لسنة 3 األساسي عدد بالقانونوإتمامه لعمومية كما تم تنقيحه ا
 4القانون األساسي عدد ب و2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 ديسمبر 12 لمؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
لعام ألعوان الدولة ا المتعلق بضبط النظام األساسي 1983

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

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2357وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس االبتدائية كما 2001

 10في  المؤرخ 2013 لسنة 2908وقع تنقيحه باألمر عدد 
  ،2013جويلية 

 نوفمبر 11 المؤرخ في 2002 لسنة 2950وعلى األمر عدد 
  ، المتعلق بضبط مشموالت وزارة التربية والتكوين2002

 جانفي 20 المؤرخ في 2010ة  لسن84وعلى األمر عدد 
المتعلق بإحالة مشموالت وزارة التربية والتكوين سابقا  2010

  ة التكوين المهني والتشغيل،المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزار

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  لق بتعيين رئيس الحكومة، المتع2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014سنة  ل413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

  ،وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية

  ،يةوعلى رأي المحكمة اإلدار
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  : يصدر األمر اآلتي نصه 

 في المنحة 2015 يرّفع بداية من غرة جانفي -الفصل األول 
الوظيفية المخولة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها 

 2001 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001 لسنة 2357باألمر عدد 
  . دينارا سنويا720 دينارا إلى 540 من المشار إليه أعاله،
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 وزير التربية ووزير االقتصاد والمالية مكلفان، كل - 2الفصل 
 بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي ،فيما يخصه

  .للجمهورية التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة
  
  
 

  الصحة وزارة

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  309بمقتضى أمر عدد 

مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، مكلف لسيد ل تسند

المشتركة  للمصالح ةبمهام مدير الموارد البشرية باإلدارة العام
  .بوزارة الصحة، منحة التصرف اإلداري والمالي

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  310بمقتضى أمر عدد 

لصحة العمومية، لاري، طبيب رئيس كلف الدكتور أنور الزو
بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي 

  .لنقل الدم بقابس

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  311بمقتضى أمر عدد 

كلف الدكتور سامي فنيش، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، 

" ثامرالحبيب "بمهام رئيس قسم األمراض الجلدية بمستشفى 
  .بتونس

  

 يتعلق بضبط 2015 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في 

أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات لفائدة 
المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية أو العلمية لألدوية 

  .المعدة للطب البشري

 إن وزير الصحة،

 2011لسنة  6طالع على القانون التأسيسي عدد د االبع

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 4 والقانون األساسي عدد 2014

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
  المعطيات الشخصية، المتعلق بحماية 2004جويلية 

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

 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41وعلى المرسوم عدد 
2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق اإلدارية للهياكل العمومية، كما تم 

 11في  المؤرخ 2011 لسنة 54تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 
 ،2011جوان 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـوالت 1974

  أنظارها،

 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة 1990
 وخاصة األمر بشري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممتهللطب ال

  ،2014أكتوبر  3 المؤرخ في 2014 لسنة 3657عدد 

 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1155وعلى األمر عدد 
  المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،1993

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  سمية رئيس الحكومة، المتعلق بت2014جانفي 

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

 2001 ماي 28وزير الصحة العمومية المؤرخ في   وعلى قرار
التجارب الطبية بالمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق 

  .لمية لألدوية المعدة للطب البشريأو الع

  : ا يليقرر م

يضبط أنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ الفصل األول ـ 
التعويضات لفائدة المتطوعين السليمين في إطار التجارب الطبية 
أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة 

، 1990 لسنة 1401من األمر عدد ) جديد (3الثانية من الفصل 
 . طبقا للملحق المرفق بهذا القرارالمشار إليه أعاله، 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 

  .التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة
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 الملحق
  أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشريأنموذج العقد المتعلق بمصاريف ومبالغ التعويضات في إطار التجارب الطبية 

   
) المنتج( الوقت من الباعث وبتفويض في نفس..... ................................................بين الباحث بصفته الشخصية

  ، ............... .............................................. ومن المدير العام للمؤسسة........................يمثلهأو من 
  من جهة،    

  بصفته متطوع سليم..............................................................و
  من جهة ثانية

 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لألدوية 1990 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401بعد اإلطالع على األمر عدد 
وخاصة .............  المؤرخ في2014لسنة ........ للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عددالمعدة
  منه،) جديد (3الفصل 

العلمية لشروط المتعلق التجارب الطبية أو  المتعلق بالمصادقة على كراس ا2001 ماي 28وزير الصحة العمومية المؤرخ في   وعلى قرار
 دوية المعدة للطب البشري،لأل

  .....................................................................ي للمؤسسة العموميةوعلى موافقة اللجنة أو المجلس العلم
  ......................................وعلى موافقة لجنة حماية األشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري

  ...................................................................وعلى اإلتفاقية الممضاة بين الباحث والمنتج في إطار التجربة
  ........................................................بين..................................الممضى بتاريخ  وعلى التفويض

  .............................................................................................وبين.........................
  .............................................بين.............................................وعلى التفويض الممضى بتاريخ

  .........................................................................................................وبين..............
  ...........................................................................................................وفي إطار الّتجربة

  ..........................................................................................................اء على الموافقةوبن

  : تم اإلتفاق بين الطرفين على ما يلي 

ني في إطار التجارب الطبية  يضبط هذا العقد مصاريف ومبالغ التعويضات التي يدفعها الطرف األول في العقد للطرف الثاـ الفصل األول
  . ، المشار إليه أعاله1990 لسنة 1401 من األمر عدد 3أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري تطبيقا ألحكام الفصل 

..... ..................................التجربةفي ) الطرف الثاني............. (..تمتد مشاركة المتطوع السليم ـ 2الفصل 
  ..............................................................................إلى ...........................................من

 .يتم صرف المبالغ المشار إليها أعاله مباشرة بعد إنتهاء المشاركة في التجربة ـ 3الفصل 
  :وتكون مفصلة على النحو التالي...................(*) .تقدر المبالغ المشار إليها أعاله بـ ـ 4الفصل 

 ...........................................................................................................مصاريف تنقلـ 
 ...........................................................................................................مصاريف إقامةـ 
 ..................................................................................................تعويض خسارة مداخيلـ 
 ......................................................................................................تعويض الضغوطاتـ 
  ...........................................................................................................مصاريف أخرىـ 

  

                الباحث                                    المتطوع السليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب أن ال يتجاوز المبلغ الجملي الذي يتحصل عليه المتطوع السليم خالل إثني عشرة شهرا بعنوان تعويضات ناتجة عن المشاركة * 

  . لمختلف المهن في التجربة، مبلغا يساوي خمسة أضعاف األجر األدنى المضمون
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 يتعلق 2015 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في 
 األشخاص المشاركين في التجارب بإحداث لجان حماية

الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري وبضبط 
 .مشموالتها وتركيبتها وطرق سيرها

  إن وزير الصحة،

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

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

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،2004جويلية 

 نوفمبر 22في  المؤرخ 1985 لسنة 91وعلى القانون عدد 
 المنظم لصناعة وتسجيل األدوية المعدة للطب البشري 1985

 26 المؤرخ في 1999 لسنة 73كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
  ،1999جويلية 

 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 95وعلى القانون عدد 
   المتعلق باألرشيف،1988

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
   منه،8 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 1991

 31 المؤرخ في 1996 لسنة 6وعلى القانون التوجيهي عدد 
 المتعّلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى 1996جانفي 

  جميع الّنصوص التي نقحته أو تممته،

 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41وعلى المرسوم عدد 
لى الوثائق اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بالنفاذ إ2011

  ،2011 جوان 11 المؤرخ في 2011 لسنة 54بالمرسوم عدد 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة العموميـة ومشمـوالت 1974

  أنظارها،

 جوان 9مؤرخ في  ال1981 لسنة 793وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحـة 1981

العموميـة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر 
  ،2007 نوفمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 3017عدد 

 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401وعلى األمر عدد 
مية لألدوية  المتعلق  بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العل1990

المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3657وخاصة األمر عدد 

 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1155وعلى األمر عدد 
  المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،1993

 29خ في  المؤر2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014نة  لس413وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 2001 ماي 28وزير الصحة العمومية المؤرخ في   وعلى قرار
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية 

 .دوية المعدة للطب البشريلمية لألأو الع

  : قرر ما يلي

تحدث لدى وزارة الصحة، حسب الحاجة، لجنة الفصل األول ـ 
لجان حماية األشخاص المشاركين في "أو عدة لجان تسمى 

  ".لمية لألدوية المعدة للطب البشريالتجارب الطبية أو الع

ختصاصها الترابي بمقرر من يضبط عدد اللجان المذكورة وا
  . الصحةوزير 

ـ  يتم تقديم طلب الرأي حول مشروع تجربة طبية أو علمية 2الفصل 
من قبل الباعث أو شخص معين من قبله إلى  لألدوية المعدة للطب البشري

  حماية األشخاص المختصة بالنسبة للمكان الذي يمارس فيهلجانإحدى 
  .الباحث أو، عند االقتضاء، الباعث المنسق لنشاطه

ثل مهام كّل لجنة لحماية األشخاص المشاركين تتم ـ 3الفصل 
في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري خاصة 

  :  في

إبداء رأي معلل ومطابق، قبل كل تجربة طبية أو علمية ـ 
 لألدوية المعدة للطب البشري،

التأكد بالنظر للملف الذي اطلعت عليه خاصة من أن حماية ـ 
في التجارب الطبية مؤمنة وأن البحث مناسب وأن تقييم المشاركين 

 العالقة بين اإليجابيات والمخاطر إيجابي،

التأكد من أن المعلومات المكتوبة التي يجب على الباعث ـ 
شأن بالنسبة تقديمها كانت مالئمة وتامة وقابلة للفهم وكذلك ال

 لإلجراء المتبع للحصول على الموافقة الرشيدة للمشاركين،

قتضاء مبالغ  كيفية انتداب المشاركين وعند االالتثبت منـ 
 وطرق تعويضهم،

إبداء رأيها بشأن التعديالت المدخلة على كل مشروع تجربة ـ 
 طبية،

التأكد من أن األشخاص المشاركين في التجارب الطبية قد ـ 
 .عالمهم بكل اآلثار غير المرغوب فيها وأنهم أّكدوا مشاركتهمتم إ



  341صفحـة   2015 جانفي 30 ––ورية التونسية الرائد الرسمي للجمه  9عــدد 

مع مراعاة األحكام الواردة بنصوص أخرى خاصة، يمكن أن 
تستشار اللجنة في صورة مشروع تجربة تتضمن حفظ وإعداد 
خاليا وأنسجة مستخرجة من الجسم البشري لغايات علمية بما في 

وع، ويكون رأيها في رذلك الدم ومشتقاته وذلك ألغراض ذلك المش
 .ستشاريهذه الحالة ا
 ـ تتركب لجنة حماية األشخاص المشاركين في التجارب 4الفصل 

الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري بما في ذلك رئيسها 
  : عضوا قارا موزعين على هيئتين ) 14(من أربعة عشر 

   : الهيئة األولى ذات صبغة علمية وفنية وتتكون منـ 

جربة معمقة في التجارب  لهم اقتدار وتأربعة أشخاص* 
ثنين منهم على األقل من األطباء وشخص مقتدر في الطبية، ا

 مجال اختصاصه في اإلحصاء الحيوي أو علم الوبائيات،
 طبيب عام، * 
 صيدلي استشفائي، * 
 . للصحةممرض أو فني سام* 
  :  الهيئة الثانية ذات صبغة مجتمعية وتتكون من -

 خالقيات،ألتهما في مسائل اشخصان مؤهالن بالنظر لكفاء* 
 خصائي نفساني،  أ* 
 ، )ة( جتماعيا) ة (مرشد* 
 شخص مؤهل في المادة القانونية،* 
عن الجمعيات الممثلة لمستخدمي المنظومة  )2(ممثلين * 
 .الصحية

ويتم تعيين عضو معوض بالنسبة لكل عضو قار وذلك وفقا 
  .لنفس الشروط

مكن لرئيس اللجنة إضافة إلى ذلك دعوة شخص أو أكثر وي
بالنظر لكفاءته حسب طبيعة مشروع التجربة الطبية دون أن يكون 

  .له حق التصويت

 ـ عندما  يتعلق مشروع التجربة الطبية بأشخاص دون 5الفصل 
سن السادسة عشر، تستعين اللجنة بطبيب أطفال إذا لم تشمل 

لوب وكذلك إذا تعلق مشروع التجربة تركيبتها على االختصاص المط
بأشخاص رشداء فاقدي أهلية التصريح بالرضاء، تتولى اللجنة 
االستعانة بشخص مؤهل بالنظر لخصوصية المرض والمجموعة 

  .المعنية إذا لم تضم اللجنة ضمن تركيبتها االختصاص المذكور

يشارك المختصين المذكورين في اجتماعات اللجنة ألهداف 
  .ستشارية برأي الطبية المعنيالتجربة ا

ين انتخاب رئيس للجنة من  ـ يتولى األعضاء القار6الفصل 
قبلهم  ومن بينهم باألغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تعّذر 

قتراع، يتم  األغلبية في نهاية دورتين من االالحصول على تلك
  .انتخاب الرئيس باألغلبية النسبية

رشحين األولين في الترتيب وفي صورة تعادل األصوات بين الم
وينتخب نائب . تسند رئاسة اللجنة للمترشح األكبر سنا منهما

  .الرئيس وفقا لنفس الشروط

نتخابات بثلثي أعضاء اللجنة يضبط النصاب بالنسبة لال
  .القارين

وإذا كان الرئيس منتميا للهيئة األولى، ينتخب نائب الرئيس من 
  . بالعكسبين أعضاء الهيئة الثانية والعكس 

تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الصحة،  ـ 7الفصل 
بعد التشاور مع الهياكل والهيئات ذات النظر، لمدة ثالث سنوات 

  .قابلة للتجديد مرة واحدة

وال يمكن ألي عضو، قارا كان أو معوضا، أن ينتمي ألكثر من 
علمية لجنة لحماية األشخاص المشاركين في التجارب الطبية أو ال

  .لألدوية المعدة للطب البشري

في صورة شغور مركز عضو أو رئيس اللجنة أو نائب الرئيس 
خالل المدة النيابية يتم تعويضه وفقا لنفس شروط التسمية 

  .نتخاب لبقية المدة النيابيةواال

في صورة تغيب عضو عن اجتماعات اللجنة ألكثر  ـ 8الفصل 
، يعتبر العضو المعني مستقيال من ثالث مرات متتالية وغير مبررة

 من 6ويتولى وزير الصحة تعويضه وفقا للشروط المبينة بالفصل 
  .هذا القرار

يلتزم أعضاء اللجان ومختلف المتدخلين في  ـ 9الفصل 
أشغالها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم 

  .مشاركتهم في أعمال تلك اللجان

ة واألشخاص المدعوين بالنظر يتعين على أعضاء اللجن
تهم التصريح على الشرف، بمقتضى تصريح كتابي، بعدم لكفاء

وجود تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر مع الباعثين والباحثين 
  .في التجربة الطبية

تمارس مهام عضو لجنة حماية األشخاص  ـ 10الفصل 
  .المتطوعين للتجارب الطبية بصفة مجانية

ائمين بمهام أعضاء اللجنة المشار إليها تسند لألشخاص الق
أعاله ولغيرهم من األشخاص المشاركين في أشغالها منحة تنقل 
وإقامة وفقا للشروط المبينة بالتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة 

  .على أعوان الدولة

ال تكون مداوالت اللجنة صحيحة إال بحضور  ـ 11الفصل 
ة إلى الرئيس أو نائب الرئيس، أعضاء، على األقل، إضاف) 9(تسعة 

مؤهال موزعين على الهيئتين يكون من بينهم، على األقل، شخصا 
 أو الوبائيات وممثال، حصاء الحيويته في مجال اإلبالنظر لكفاء

  .، عن الجمعيات الممثلة لمستخدمي المنظومة الصحيةعلى األقل
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 عند غيابه نائب الرئيس الدعوةيتولى الرئيس و ـ 12الفصل 
جتماعات اللجنة وضبط جدول أعمالها وإحالته إلى األعضاء قبل ال

  .جتماعيوما، على األقل، من انعقاد اال) 15(خمسة عشر 

وال يحضر العضو المعوض . ال تكون اجتماعات اللجنة عامة
  .اجتماعات اللجنة إّال في صورة غياب العضو القار

ة لألعضاء ها باألغلبية المطلقتبدي اللجنة آراء ـ 13الفصل 
 من كال الهيئتين يعينه الحاضرين في ضوء تقرير يعده عضو

قتضاء، شخصا يتم استدعاؤه للمشاركة في  وعند اال،الرئيس
  .أعمال اللجنة

  .في صورة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

يتم التصويت باالقتراع السري بطلب من أحد األعضاء 
  . الحاضرين

شخاص المشاركين في ة حماية األ ـ تجتمع لجن14الفصل 
التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري بدعوة 

  .من رئيسها أو نائب الرئيس مرة في الشهر

تبدي اللجنة رأيا معّلال ومطابقا في ظرف خمسة  ـ 15الفصل 
ويمدد هذا .  كاماليوما بداية من توصلها بالملف) 35(وثالثين 

يوما عندما تطلب اللجنة معلومات إضافية ) 60(ن ياألجل إلى ست
  .أو عند تحوير المشروع

 تعليق هذا األجل في صورة طلب اللجنة لمعلومات ويتم
  .إضافية أو عند تعديل المشروع

يتم تعيين كتابة لكل لجنة لحماية األشخاص  ـ 16الفصل 
المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب 

  .البشري بمقتضى مقرر من وزير الصحة

  : تتمثل مهام كتابة كّل لجنة خاصة في ـ 17الفصل 

 ستالم الملفات المقدمة للجنة،تأمين اـ 
تضمين كافة المعطيات والمالحظات المتعلقة بملفات ـ 

 المعد للغرض والتنصيص به على نوع الملف سجلالتجارب في ال
 عنوان والباحث والمنتج،وعدد التسجيل الوطني الوحيد وال

 جتماعات اللجنة،ـ توجيه االستدعاءات ال
تحرير محاضر جلسات اللجنة وإعداد تقاريرها ومتابعة ـ 

 أشغالها،
حفظ ملفات وتقارير ومداوالت وآراء اللجنة في ظروف ـ 

سنة بعد ) 15( تقّل عن خمسة عشر تضمن سريتها لفترة ال
  األوان،نتهاء التجربة الطبية أو قطعها قبلا

 . رأي للجنةـ إعداد موجز من كل
تحدد طرق وآليات عمل لجان حماية األشخاص  ـ 18الفصل 

في إطار التنظيم الداخلي لكّل لجنة الذي يضبط بمقرر من وزير 
  .الصحة

 يكون  ـ يضمن محضر جلسة كل اجتماع بسجل19الفصل 
  .مرقما ومؤشرا عليه

 لجنة في ظرف كل ـ يتم توجيه نسخة من رأي 20الفصل 
  .سري لوزير الصحة في أجل أسبوع

ى يوان وزير الصحة خلية تصرف تتولتحدث بد ـ 21الفصل 
توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية المطلوبة لتمكين اللجان 
من أداء المهام المنوطة بعهدتها في أفضل الظروف واآلجال وذلك 

  .ة الصحةبالتنسيق مع كافة المصالح التابعة لوزار

ف بمأمورية بديوان وزير ف على تسيير خلية التصرف مكليشر
الصحة وتضبط تركيبة الخلية ويعين أعضاؤها بمقرر من وزير 

  .الصحة

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 22الفصل 
  .التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  كومةرئيس الح
  مهدي جمعة

  

يتعلق  2015 جانفي 13  من وزير الصحة مؤرخ فيقرار 
بضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين السليمين 
المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة 

 .للطب البشري

  إن وزير الصحة،

 2011 لسنة 6طالع على القانون التأسيسي عدد بعد اال
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011مبر  ديس16المؤرخ في 

 2014 لسنة 3تنقيحه بالقانون األساسي عدد  العمومية كما تم 
 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3المؤرخ في 

  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
  لمعطيات الشخصية، المتعلق بحماية ا2004جويلية 

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

 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41وعلى المرسوم عدد 
2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق اإلدارية للهياكل العمومية كما تم 

 11 المؤرخ في 2011 لسنة 54تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
  ،2011جوان 
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 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضـبط مهمـة وزارة الصحـة العمومـية ومشمـوالت 1974

  أنظارها،
 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لألدوية 1990
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  يالمعدة للطب البشر
  ،2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3657وخاصة األمر عدد 

 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1155وعلى األمر عدد 
  المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،1993

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  مية رئيس الحكومة، المتعلق بتس2014جانفي 

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

 2001 ماي 28وزير الصحة العمومية المؤرخ في   وعلى قرار
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية 

  .أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري

  : ا يليقرر م

يضبط أنموذج السجل الخاص بالمتطوعين الفصل األول ـ 

السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة 
 2للطب البشري، المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من الفصل 

 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401من األمر عدد ) جديد(
  . للملحق المرفق بهذا القرار، المشار إليه أعاله، طبقا1990

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة
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  ملحق

   لألدوية المعدة للطب البشريالسجل الخاص بالمتطوعين السليمين المشاركين في التجارب الطبية أو العلمية

 
I -تعريف التجربة  :  

 ....................................................................................................العنوان الكامل للتجربة 
  ..................................... ......................................................دد البروتوكول الخاص بالتجربةع

 ......................................................والتاريخ......................................................الصيغة
 ........................................................................................:.........العنوان المختصر للتجربة

 ................................................................................................مكان وتاريخ إجراء التجربة
 ................................إلى..........................................من...............................مدة التجربة

  

  

II  - أو من ينوبه) المنتج( تعريف الباعث  :  

 ....................................................................:...............................المسؤول عن التجربةـ 
 : شخص مادي *
 ..................................................................................المقر اإلجتماعي:        شخص معنوي *
 ......................................................................................إسم الشخص الذي سيتم اإلتصال بهـ 
 ..............................................................................................................رقم الهاتفـ 
 .............................................................................................................رقم الفاكسـ 
  ........................................................................................................البريد اإللكترونيـ 

III -الباحث  :  

 .......................................................................................................إسم ولقب الباحثـ 
 ...............................................................................................صفة الباحث أو إختصاصهـ 
  ................................................................................................................العنوانـ 

IV-بيانات حول الشخص المشارك في التجربة  :  

 ......................................................................................................... :اإلسم واللقب ـ 
 ................................................................................................. : تاريخ الوالدة ومكانهاـ 
 ............................................................................................................. : الجنسيةـ 
      ذكر        أنثى      الجنسـ 
 ...............................................................: .............. عدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفرـ 
 ...........................................................بتاريخ..........................................بـ) ة( المسّلمـ 
 ............................................................................................................. : العنوانـ 

  )ة( أرمل)        ة( عزباء        مطلق/أعزب)       ة( متزوج:     الوضعية العائلية

  الباعث/  إمضاء المنتج          إمضاء الباحث                       إمضاء المتطوع السليم           
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يتعلق  2015 جانفي 13من وزير الصحة مؤرخ في  قرار
ستمارة الموافقة الرشيدة في إطار التجارب ابضبط أنموذج 
  . المعدة للطب البشرية لألدويةالطبية أو العلمي

  إن وزير الصحة،

 2011 لسنة 6 القانون التأسيسي عدد ّطالع علىبعد اال
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 لسنة 3العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 4دد  والقانون األساسي ع2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014لسنة 

 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، 2004جويلية 

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

 ماي 26 المؤرخ في 2011 لسنة 41و على المرسوم عدد 
هياكل العمومية، كما  المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية لل2011

 المؤرخ في 2011 لسنة 54إتمامه بالمرسوم عدد تم تنقيحه و
  ،2011 جوان 11

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064عدد  وعلى األمر
 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالت 1974

  أنظارها،

 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1401 األمر عدد وعلى
 المتعلق  بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لألدوية 1990

المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2014 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3657وخاصة األمر عدد 

 ماي 17في  المؤرخ 1993 لسنة 1155وعلى األمر عدد 
  المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،1993

 29 المؤرخ في 2014نة  لس32وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بتعيين رئيس  الحكومة،2014جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014نة  لس413وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2014

 2001 ماي 28خ في وزير الصحة العمومية المؤر  وعلى قرار
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية 

  .أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري

  : قرر ما يلي

ستمارة الموافقة الرشيدة ايضبط أنموذج الفصل األول ـ 
 لسنة 1401من األمر عدد ) جديد (5المنصوص عليها بالفصل 

وفقا  المشار إليه أعاله 1990 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990
  .للملحق المصاحب لهذا القرار

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة
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  الملحق

 لتجارب الطبية والعلمية لألدويةأنموذج إستمارة الموافقة الرشيدة في إطار ا
  المعدة للطب البشري

 :  ـ مذكرة إعالم موجهة للمشارك 1
 .........................................................: ............................................... عنوان التجربةـ 
 ........................................................................).....................المنتج أو من يمثله(الباعث ـ 
 .....................................................................................................مكان إجراء التجربةـ 
 .........................................................................................................الطبيب الباحثـ 

  السيدة،/السيد

وقبل أن توافق على المشاركة من المهم أن تقرأ هذه اإلستمارة التي تصف . للمشاركة عن طواعية في إختبار سريري) ة(أنت مدعو
  .ات العالقة بالتجربةكما أّنه يحق لك، في كل وقت، طرح األسئلة ذ. هدف اإلختبار وطرق إجرائه

لقد وافقت السلطات ذات النظر ولجنة حماية األشخاص المشاركين في التجارب الطبية على إجراء هذه التجربة وذلك طبقا للتراتيب 
  .الجاري بها العمل

 1990 سبتمبر 3في  المؤرخ 1990 لسنة 1401سيتم إجراء هذه التجربة  طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها األمر عدد 
  .المتعلق  بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية لألدوية المعدة للطب البشري

  .إذا قررت المشاركة، فإّنه ال يمكنك المشاركة في أية تجربة أخرى بما في ذلك إستعمال عالج تجريبي وذلك طيلة فترة مشاركتك

  : التعريف بالتجربة والهدف منها

  .منهم في تونس) ........العدد(مشاركا منهم حوالي )........العدد(بة قرابة ستضم هذه التجر

  ...............................................................................................يتمثل هدف هذه التجربة في

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

  ................................................بنسبة) تم ضمك إلى مجموعة مصادفة(لقد تم تصور الدراسة بتوزيع عشوائي 

لة أكثر تفسر لك سيرورة اإلختبارات جداول ومعلومات مفص/فيما يلي جدول) ين(إذا وافقت على المشاركة في هذه التجربة، ستجد
دراستها بتأّني وال تتردد، عند الحاجة، في طلب توضيحات من الباحث، حيث باإلمكان أن ) ي(والتقييمات المجراة خالل كّل زيارة، حاول

 المكلف بالتجربة سيناقش وفي هذه الحالة، فإن الطبيب الباحث. تكشف بعض هذه اإلختبارات والتقييمات عن أمراض خفية تجهل وجودها
  .معك نتائج اإلختبارات والتقييمات المعنية

  :مثال مخطط إجراءات التجربة 

  .................................................كّل  تناول الدواء خالل التجربة

  .................................................كّل  اإلّتصال بفريق التجربة عن طريق الهاتف

  .................................................كّل  إختبار سريري

  .................................................كّل  أخذ عينات من الدم

  .................................................كّل  تحليل البول

  .................................................كّل  )لإلضافة(إختبارات أخرى 

  :مدة المشاركة في التجربة 

على األقل كما يمكن أن تتواصل مشاركتك إلى ..................................................ربة، طيلةستكون طرفا في التج
  .....................................................................................................................أجل أقصاه

  : ويمكن أن يتم أخذ هذا القرار على سبيل المثال في الحاالت التالية. باحث أن يقرر وقف مشاركتك وفقا لبروتوكول التجربةيمكن لل
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 .تفاقم مرضك خالل التجربة* 
 .ظهرت عليك بعض اآلثار الجانبية* 
 .تجربةلم تحترم إجراءات ال* 
 .تعرضت لمشاكل طبية جديدة تمثل خطرا عليك إذا واصلت متابعة إجراءات التجربة* 
 ). عند اإلقتضاء(أنت في بداية حمل * 
 .قرر الباعث وضع حد للتجربة* 

  :المشاركة عن طواعية وحقوقك كمشارك 

ّنك إذا قررت المشاركة، فإّنه سيطلب منك إمضاء غير أ. أّنك لست مجبرا بأي حال من األحوال على أن تكون طرفا في هذه التجربة
أما إذا إخترت عدم المشاركة في التجربة، فإّنه لن يكون لقرارك أي . إستمارة الموافقة الرشيدة والتي سيتم مدك بنسخة منها لإلحتفاظ بها

  .تأثير على عالجاتك الطبية الحالية أو المستقبلية

 الموعد المحدد لنهايتها، فإّنه سيطلب منك إستشارة الطبيب الباحث بهدف تقييم نهاية التجربة، وإذا قررت وضع حد لمشاركتك قبل
  .فإذا ظهرت عليك عالمات أو أعراض غير عادية عند نهاية مشاركتك، يحتمل أّنه عليك إستشارة الطبيب الباحث

لتجريبي موضوع البحث والتي بإمكانها التأثير على يمكن في بعض األحيان وخالل التجربة أن تظهر معلومات جديدة حول العالج ا
من ناحية ثانية، يطلب منك إذا كنت ترغب في . إرادتك في متابعتها، في هذه الحالة يجب على الطبيب الباحث إعالمك بها في أجل معقول

  .مضاء إستمارة موافقة رشيدة محينةفإذا قررت مواصلة التجربة، فإّنه سيطلب منك إ. مواصلة المشاركة في هذه التجربة أو إيقافها

  : المنافع والمخاطر المرتبطة بالتجربة 

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

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

  : اآلثار غير المرغوب فيها للعالج التجريبي 

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

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

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

  :البدائل العالجية 
...............................................................................................................................

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

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

  :سرية وحماية المعطيات 
الّتعريف بك لن يتم التعريف بك من خالل إسمك وال بأية طريقة أخرى تسمح ب. ستبقى هويتك ومشاركتك في هذه التجربة سرية مطلقا

  .بأي من الملفات أو النتائج أو المنشورات ذات العالقة بالتجربة
المتعلق بحماية  2004 جويلية 27 المؤرخ في 2004 لسنة 63 األساسي عدد حماية معطياتك الشخصية مؤمنة بموجب القانون

  .المعطيات الشخصية

في أّنه يمكن للخبراء المكلفين من الباعث أو من ) إلقتضاء وليك الشرعيعند ا(بإمضائك على إستمارة الموافقة الرشيدة، فإّنك ترّخص 
ينوبه وللسلط المختصة وللجنة حماية األشخاص المشاركين في التجارب الطبية، النفاذ لمعطياتك الطبية لغاية القيام بفحوصات ومراقبات 

  .غير أّنه يشترط في هذه الحالة المحافظة مطلقا على معطياتك الشخصية
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  : التعويضات والتأمين 

سيتكفل الباعث بكافة المصاريف المرتبطة بالعالج التجريبي وبإجراءات . لن يتم تحميلك أية مصاريف لمشاركتك في هذه التجربة
  .اإلختبارات المجراة خصيصا في إطار هذه التجربة

رى فيه التجربة، المرتبطة مباشرة بمشاركتك في وسيتم التكفل بمصاريف غذائك وسكنك وتنقلك بين مقر سكناك والمكان الذي ستج
  .دينار).....................المبلغ(التجربة ويجب أن ال تتجاوز قيمة هذه المصاريف 

  .وإذا لحقك ضررا مرتبطا بالتجربة، فإن ذلك الضرر سيتم تعويضه من قبل الباعث أو من ينوبه

رقم .......................أمينشركة الت(عند اإلقتضاء، . ةمرتبط مباشرة بالتجربلقد أبرم الباعث عقد تأمين لحمايتك من كّل ضرر 
  ........).......................................ينعقد التأم

  .ال يمكن أن يصرف لك أي مقابل مالي مباشر أو غير مباشر عالوة على المصاريف المشار إليها أعاله

 يمكن للباعث أن يصرف لك منحة بعنوان مشاركتك في هذه الدراسة كمقابل :لمتطوعين السليمين إلختبارات مع افقط بالنسبة ل
وفقا لقرار وزير الصحة المؤرخ .........................................................للضغوطات التي تحملتها يتم ضبط  قيمتها بـ

  .         لمبلغ الجملي السنوي المجمع بعنوان مشاركتك في تجارب أخرى بصفتك متطوعا سليماوذلك في حدود ا............................في

  : األشخاص الذين يمكن اإلتصال بهم إذا كانت لديك أسئلة حول التجربة

التعبير عن مخاوفك إذا قدرت أّنه أصابك ضررا مرتبطا بالتجربة أو إذا كانت لديك أسئلة أو إذا كنت تريد إبداء رأي حول التجربة أو 
  : منها أو حول حقوقك كمشارك في تجربة، حاليا، طيلة أو بعد مشاركتك، يمكنك اإلتصال بـ

  

  في حالة الطوارئ  خالل الساعات العادية للعمل

  : سماال

  

  : الّلقب

  

  : الصفة

  

  : الهاتف

  : اإلسم

  

  : الّلقب

  

  : الصفة

  

  : الهاتف

  

  

  

II إستمارة الموافقة الرشيدة  ـ: 

 ............................................: ............................................................... عنوان التجربة

 ...................................................................................................................الباعثـ 

 .......................................................................................................إجراء التجربةمكان ـ 

 ............................................................................................................الطبيب الباحثـ 

 ..................................................................................عمادة األطباء تحت عددالمسجل بمجلس ـ 

  ......................................................................................الحروف الثالثة األولى من إسم المشاركـ 

  ..................................................................................................رقم بطاقة تعريفه الوطنيةـ 
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  :أصرح بما يلي 

ها و آثارها المتوقعة ومدتها ورتيرص و)ذكر عنوانها(تجربة بأهداف الالطبيب المذكور أعاله، أنه تم إعالمي شفاهيا و كتابيا من قبل  ب-
  .ياتها الممكنة باإلضافة إلى مخاطرها المحتملةوإيجابياتها وسلب

 .......................... المؤرخ في لتجربة،م لي حول هذه االذي سّلللمشاركين والموجه فهمت اإلعالم المكتوب أني قرأت و ب-
حتفظ بنسخة من إستمارة الموافقة  كما أني  أ. في هذه التجربة  مشاركتيبخصوصي  تلقيت أجوبة مقنعة  حول األسئلة التي  طرحتها وأّن

  .شارك ومؤرخة باإلضافة إلى  اإلعالم الموجه للممضاةالرشيدة م

  . إعالمي بإمكانية العالج البديلأنه تم ب-

  .  في التجربة عن وعي وبقناعة بأنه كان لدي الوقت الكافي إلتخاذ قراري بالمشاركة -

ى تغطية األضرار المحتملة التي يمكن أن تنجر مباشرة عن يتول ………………………………باعثبأنه تم إعالمي بأن ال -
  .التجربة

  .بأنه تم إعالمي بوجود عقد تأمين -
الخبراء المكلفين من الباعث أو من ينوبه وللسلط المختصة وللجنة حماية  معطياتي  الشخصية سيتم إرسالها إلى  بأنبأّني على علم  -

أن على  كما أوافق  .وأن النتائج سيتم إرجاعها إلى طبيبي المعالج تجربة  نتائج اختبارات القياسل األشخاص المشاركين في التجارب الطبية
  .  بشرط  تأمين سريتها المطلقةمراقبات على معطياتي الشخصية  بهدف اجراء االختبارات والالهياكل المذكورةلع تّط

ت و دون تقديم أي توضيح  التراجع عن المشاركة فيها  دون التعرض   ويمكنني في أي وقتجربة طواعية  في هذه العنبأني أشارك  -
  . حفاظا على سالمتيفي حدود الممكنإلى أي مضايقة  خالل متابعتي الطبية  الالحقة و في هذه الحالة  سأشارك بالفحص الطبي النهائي 

طبيب الباحث ، و أنه يمكن للشارك اإلعالم الموجه  للمبأني واع  بأنه يجب خالل فترة التجربة احترام المتطلبات المنصوص عليها  في -
من قبل طبيب لي  بكل عالج موصوف الطبيب الباحثاستبعادي في أي وقت حسب ما تقتضيه حالتي الصحية، و من جانبي أتعهد  بإعالم 

  .آخر باإلضافة إلى األدوية التي استعملها والتي وصفت لي  أو اشتريتها بنفسي

 .هطرأ طيلة هذه التجربة  وباإلمتثال  لتوصياتي غير متوقع  يمكن أن حدثبكل طبيب الباحث  بإعالم الككذلبأني أتعهد  -
  : في الحاالت التالية يضاف ما يلي

 :بالنسبة للمتطوع األمي يصرح الشاهد * 
 قدم بطريقة مناسبة و بأن المشارك قد إجراءاتها قد بأهداف التجربة و  بأني كنت حاضرا طيلة مسار إعالم المشارك وأؤّكد أن اإلعالم 
 . موافقته على المشاركة كانت حرة وأنتجربة على األفضل في نطاق مؤهالتهفهم ال
 :  بالنسبة للمرضى القاصرين والمختلين عقليا يصرح الولي الشرعي* 
عند  ( مع األخذ بعين اإلعتبار إلرادتهلمصلحته ةتجربة السريريمثله في الأ إتخاذ قرار مشاركة الشخص الذي ي بأنه طلب مّني إعالمتمـ 

  ).اإلمكان
 .بمذكرة إعالم المشارك تنطبق على كافة البنود المنصوص عليها يبأن موافقتـ 
 كما تم إعالمي، بالنسبة لحالة القصور الوقتي للشخص الذي أمثله، بأّنه بمجرد أن تسمح حالته السريرية فإّنه سيتم إعالمه بمشاركتهـ 

في هذه التجربة وبأنّه حر حينئذ في الموافقة على متابعة مشاركته أو في وضع حد لها وذلك من خالل إمضاء أو رفض إمضاء إستمارة 
  .الموافقة الرشيدة

 ..................تونس في 
  

  ........................اإلمضاء........... الساعة.......... التاريخ:............. األحرف األولى إلسم المشارك

  ...........اإلمضاء................ الساعة................التاريخ:.............. إسم الشاهد أو الولي الشرعي

  ......................اإلمضاء................ الساعة................ التاريخ:.................... إسم الباعث
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 يتعلق بفتح 2015جانفي  13 مؤرخ في ةمن وزير الصح قرار
 إلى رتبة ممرض أول رتقاءلإل مرحلة تكوين مستمر حضورية

  . العموميةللصحة

   ،إن وزير الصحة

  ، منه148 وخاصة الفصل الدستوربعد االطالع على 
 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 

وعلى لعمومية ا  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط2011ديسمبر 
القانون األساسي جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 
 ديسمبر 12لمؤرخ في ا 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

لعام ألعوان الدولة ا المتعلق بضبط النظام األساسي 1983
صبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ال

المرسوم عدد تي نقحته أو تممته وخاصة وعلى جميع النصوص ال
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 1407وعلى األمر عدد 
المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي  1980

 لسنة 18دد إلطارات الصحة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر ع
   مكرر منه، 2 وخاصة الفصل 1997 جانفي 6 المؤرخ في 1997

جوان  7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220  عددوعلى األمر
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة 1993

الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 1995 لسنة 299مر عدد الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باأل

  ،1995 فيفري 20المؤرخ في 

 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1690وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك ممرضي 2000

  الصحة العمومية،

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

 فيفري 3 المؤرخ في 2014سنة  ل413لى األمر عدد وع
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2014

 المتعلق بضبط تنظيم 2001 جانفي 10وعلى القرار المؤرخ في 
  .لى رتبة ممرض أول للصحة العموميةرحلة تكوين مستمر لالرتقاء إم

  : قرر ما يأتي 

بيداغوجي تفتح بالمركز الوطني للتكوين الـ  األولالفصل 
إلطارات الصحة مرحلة تكوين مستمر تدوم أربعة أشهر لالرتقاء 

بالمركز الوطني للتكوين العمومية إلى رتبة ممرض أول للصحة 
 لفائدة 2014 أوت 25الصحة ابتداءا من البيداغوجي إلطارات 

الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا 
 18ة التحضيرية طبقا ألحكام الفصل يعلى مجمل الوحدات القيم

 1993 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220من األمر عدد 
  .ا أعالهم المشار إليه2001 جانفي 10والقرار المؤرخ في 

عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بخمسة حدد ـ  2الفصل 
  .خطة) 550(ن يمائة وخمس

وجي إلطارات مدير المركز الوطني للتكوين البيداغـ  3الفصل 
  .الصحة مكلف بتنفيذ هذا القرار

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

  

  

 يتعلق بفتح 2015جانفي  13 مؤرخ في من وزير الصحة قرار
إلى رتبة ممرض أول لإلرتقاء مرحلة تكوين مستمر حضورية 

  . العموميةللصحة

   ، الصحةإن وزير

  ، منه148 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
وعلى لعمومية ا المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 2011ديسمبر 

القانون األساسي عدد جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة 
  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4

 ديسمبر 12لمؤرخ في ا 1983 لسنة 112ى القانون عدد وعل
لعام ألعوان الدولة ا المتعلق بضبط النظام األساسي 1983

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

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1980ة  لسن1407ى األمر عدد وعل
المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي  1980

 لسنة 18إلطارات الصحة، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
   مكرر منه، 2 وخاصة الفصل 1997 جانفي 6 المؤرخ في 1997

جوان  7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220  عددوعلى األمر
 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة 1993

الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
 1995 لسنة 299الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،1995 فيفري 20المؤرخ في 

 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1690وعلى األمر عدد 
ضبط النظام األساسي الخاص بسلك ممرضي  المتعلق ب2000

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

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

 المتعلق بضبط 2001  جانفي10وعلى القرار المؤرخ في 
صحة رحلة تكوين مستمر لالرتقاء إلى رتبة ممرض أول للمتنظيم 

  .العمومية

  : قرر ما يأتي 

 تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي  ـاألولالفصل 

إلطارات الصحة مرحلة تكوين مستمر تدوم أربعة أشهر لالرتقاء 
ني للتكوين بالمركز الوطالعمومية إلى رتبة ممرض أول للصحة 

 لفائدة 2013ديسمبر  2البيداغوجي إلطارات الصحة ابتداءا من 
الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا 

 18ة التحضيرية طبقا ألحكام الفصل يعلى مجمل الوحدات القيم
 1993 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220من األمر عدد 

  .ا أعالهم المشار إليه2001  جانفي10والقرار المؤرخ في 

 بمائتينعدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة  ـ حدد 2الفصل 
  .خطة) 206 (وستة

مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي إلطارات  ـ 3الفصل 
  .الصحة مكلف بتنفيذ هذا القرار

  .2015 جانفي 13تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه
  مةرئيس الحكو

  مهدي جمعة

  

  

 يتعلق بفتح 2015جانفي  21 مؤرخ في من وزير الصحةقرار 
بالشهادات واألعمال النتداب صيادلة مختصين خارجية مناظرة 

  .للصحة العمومية

  إن وزير الصحة، 

  ، منه148 وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
وعلى  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011 ديسمبر

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

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

ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعا
 القانون عدد تي نقحته أو تممته وخاصةوعلى جميع النصوص ال

  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69

 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005لسنة  3296 دوعلى األمر عد
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالصيادلة 2005

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

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

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  ، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2014

 المتعلق بضبط 2006 ديسمبر 27وعلى القرار المؤرخ في 
شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات واألعمال 

  .للصحة العمومية يعملون كامل الوقتمختصين النتداب صيادلة 

  : قرر ما يلي 

 2015 مارس 9تفتح بوزارة الصحة يوم اإلثنين الفصل األول ـ 
 4بالشهادات واألعمال النتداب رجية خاواأليام الموالية، مناظرة 

  .صيادلة مختصين للصحة العمومية لفائدة وزارة الصحة

  : ـ تفتح هذه المناظرة للجهات ولعدد المراكز المبينة أسفله 2الفصل 

عدد   الجهة الصحية 
  المراكز

المراكز المفتوحة 
  للتناظر

المستشفى الجهوي ـ   1  ـ بباجة1
  بباجة

تشفى الجهوي المسـ   1   ـ بسليانة2
  بسليانة

المستشفى الجهوي ـ   1   ـ بقابس3
  بقابس

المستشفى الجهوي ـ   1   ـ بتطاوين4
  بتطاوين

  .2015 فيفري 9 ـ يغلق سجل الترشحات يوم اإلثنين 3 الفصل 

  .2015 جانفي 21تونس في 
  الصحةوزير 

  محمد صالح بن عمار
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة
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  النقلوزارة

  

 يتعلق بضبط 2015 جانفي 19 من وزير النقل مؤرخ في قرار
البيانات التي يجب أن يتضمنها اإلعالم بالرسو وطرق وآجال تقديمه 

  .بالموانئ البحرية التجارية
  إن وزير النقل،

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 
 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم 2011ديسمبر 
 3 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه بالقانون األساسي عدد 

 المؤرخ 2014 لسنة 4القانون األساسي عدد ب و2014فيفري 
  ،2014 فيفري 5في 

وعلى االتفاقية الرامية إلى تسهيل النقل البحري الدولي لسنة 
هورية التونسية بمقتضى القانون  والتي انخرطت فيها الجم1965
  ،1968 نوفمبر 29 المؤرخ في 1968 لسنة 29عدد 

 لصيانة األرواح البشرية 1974وعلى االتفاقية الدولية لسنة 
 1980 لسنة 22بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 

  ،1980 ماي 23المؤرخ في 
سنة  المتعلق باالتفاقية الدولية ل1978وعلى بروتوكول سنة 

 لصيانة األرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بمقتضى 1974
  ،1980 ماي 23 المؤرخ في 1980 لسنة 23القانون عدد 

وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1962 أفريل 24 المؤرخ في 1962 لسنة 13

لسنة  3النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004

وعلى مجلة التنظيم اإلداري للمالحة البحرية المصادق عليها 
 جوان 11 المؤرخ في 1976 لسنة 59بمقتضى القانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة 1976
  ،2005 جانفي 19 المؤرخ في 2005 لسنة 8القانون عدد 

 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44 وعلى القانون عدد
   المتعلق بتنظيم المهن البحرية،2008

وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وخاصة الفصل 2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009 لسنة 48
   منها،30

 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3050وعلى األمر عدد 
امع لالتفاقية الدولية لسالمة  المتعلق بنشر النص الج2005

 1978 وبروتوكولها لسنة 1974األرواح في البحار لسنة 
المتضمن لجميع التعديالت النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 

 وكذلك نص المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق 1997
المينائية والتعديالت المدخلة على االتفاقية الدولية لسالمة 

  ،1974في البحار لسنة األرواح 

 أوت 14 المؤرخ في 2006 لسنة 2268وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة 2006

  لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع،

 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014

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

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

 المتعلق 2007 أكتوبر 1وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
  .صول السفينةبضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعالم و

  : قرر ما يلي 
  : الفصل األول ـ يتضمن اإلعالم بالرسو خاصة البيانات التالية 

  : ـ بيانات تتعلق بالسفينة  1
 اسم السفينة وجنسيتها وميناء التسجيل والرقم أو الحروف - 

  المميزة لها وكذلك الرقم المسند لها من قبل المنظمة البحرية الدولية،
الحمولة الخام وطاقة : ة للسفينة  الخاصيات األساسي-

الحمولة والطول والعرض والغاطس عند الرسو وعلوها على 
  سطح الماء وعدد وطاقة معدات الشحن والتفريغ،

   ميناء قدوم السفينة وميناء وجهتها،-
   تاريخ وساعة رسو السفينة،-
   تاريخ وساعة إبحار السفينة،-
   شحنها، طبيعة ووزن البضائع المزمع تفريغها أو-
   قائمة المسافرين والسيارات المزمع إنزالها،-
 التسمية الفنية الصحيحة للبضائع الخطرة ووزنها وأرقامها -

حسب منظمة األمم المتحدة والموجودة على متن السفينة والمزمع 
  تفريغها بالميناء أو الباقية على متنها في حالة عبور،

و بمعداتها          عند االقتضاء، كل ضرر الحق بالسفينة أ-
  أو بحمولتها،

 أسماء أفراد طاقم السفينة وجنسياتهم وقائمة األسلحة -
  والذخيرة التابعة لهم،

   الحالة الصحية ألفراد طاقم السفينة وللمسافرين،-
   اسم مجهز السفينة،-
   اسم أمين السفينة وعنوانه،-
  . اسم مقاول الشحن والتفريغ-

  : ينة حول  ـ بيانات تتعلق بأمن السف2

 الشهادة الدولية ألمن السفينة سارية المفعول ومتضمنة -
  السم السلطة التي أصدرتها،

 المستوى األمني الذي تستغل السفينة بموجبه في الوقت -
  الراهن،
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 المستوى األمني الذي استغلت السفينة بموجبه في كل -
 ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت فيها

  نشاطا مباشرا،

 التدابير األمنية الخاصة أو اإلضافية التي اتخذتها السفينة -
في كل ميناء من العشر موانئ السابقة التي توقفت بها أو أجرت 

  فيها نشاطا مباشرا،

 المحافظة على إجراءات أمن السفينة المالئمة خالل كل -
 آخر نشاط يربطها بسفينة أخرى قامت به طيلة الفترة التي تغطي

عشرة موانئ توقفت بها أو أية معلومات عملية أخرى تتصل بأمن 
السفينة فيما عدا المعلومات المفصلة المتعلقة بخطة أمن السفينة، 

من المدونة الدولية " ب"مع مراعاة التوصيات الواردة في الجزء 
  .ألمن السفن والمرافق المينائية

قائدها أو من  ـ يوجه مجهز السفينة أو مستغلها أو 2الفصل 
يمثلهم، بأية وسيلة من وسائل االتصال إلى السلطة المينائية 

 ساعة على األقل قبل وصول 24ومستغل الميناء إعالما بالرسو 
وإذا كانت المسافة الفاصلة بين ميناء الشحن . السفينة إلى الميناء

 ساعة مالحة يكون اإلعالم 24وميناء الوصول تتطلب أقل من 
  .طالق السفينةبالرسو منذ ان

 2007 أكتوبر 1 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3الفصل 
المتعلق بضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها إعالم وصول 

  .السفينة المشار إليه أعاله

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2015 جانفي 19تونس في 
  النقلوزير 

  شهاب بن أحمد

  لع عليهاط

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة

  

  

  التجهيز والتهيئة الرتابية والتنمية املستدامة وزارة

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  312بمقتضى أمر عدد 

كمال سعيدان، مهندس عام، بمهام مدير جهوي كّلف السيد 
  .للتجهيز والتهيئة الترابية بسوسة

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .ر عام إدارة مركزيةيواالمتيازات المخولة لمد

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  313بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد عبد الرزاق السميري، مهندس رئيس، بمهام مدير 
  .جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بسيدي بوزيد

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .ر عام إدارة مركزيةيواالمتيازات المخولة لمد

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  314بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد توفيق مساعدية، مهندس رئيس، بمهام مدير 
 أوت 11 ابتداء من ريانةأز والتهيئة الترابية بجهوي للتجهي

2014.  

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .ر عام إدارة مركزيةيواالمتيازات المخولة لمد

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  315بمقتضى أمر عدد 

مين بن رحومة، مهندس رئيس، بمهام األ محمد كّلف السيد
  .مدير جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بتوزر

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .ر عام إدارة مركزيةيواالمتيازات المخولة لمد

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  316بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد كمال أم الزين، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي 

  .2014 أوت 11للتجهيز والتهيئة الترابية بالمهدية ابتداء من 

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .ير عام إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة لمد

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  317بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد عبد الكريم السالمي، مهندس معماري عام، بمهام 
 أوت 11مدير جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بالكاف ابتداء من 

2014.  

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 

 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008يفري  ف25المؤرخ في 
  .واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  318بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد حمدة الزواري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي 
  .2014 أوت 11للتجهيز والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من 

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2 الفصل عمال بأحكام
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  319بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد لسعد الماجري، مهندس عام، بمهام مدير 
ة اإلدارية والمالية بوحدة التصرف التخطيط والبرمجة والمتابع

حسب األهداف إلنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي، 
قطاع التجهيز (بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة 

  ).والتهيئة الترابية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  320بمقتضى أمر عدد 

أول، بمهام كاهية مدير كّلف السيد نوفل بن علية، مهندس 
متابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة تنفيذ األشغال والتنسيق بين 
الحضائر على المستوى الجهوي بوحدة التصرف حسب األهداف 
إلنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من 

ات إلدارة العامة للجسور والطرقلقبل البنك اإلفريقي للتنمية التابعة 
  .بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  321بمقتضى أمر عدد 

آلنسة آمال النايلي، متصرف، بمهام رئيس المصلحة اكّلفت 
إلدارة العامة للجسور لاإلدارية والحسابية بإدارة المعدات التابعة 

  .ئة الترابية والتنمية المستدامةوالطرقات بوزارة التجهيز والتهي

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  322بمقتضى أمر عدد 

رئيس مصلحة ، مهندس أول، بمهام بسام بودريقةكّلف السيد 
 الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة بوحدة تنفيذ األشغالمتابعة 
 حسب األهداف إلنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة التصرف

دارة إل الممولة من البنك اإلفريقي للتنمية التابعة لالطرقات المرقمة
العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية 

  .المستدامة

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  323بمقتضى أمر عدد 

كّلف السيد عادل المناعي، مهندس رئيس، بمهام رئيس 
المنجزة بالشمال بوحدة التصرف مصلحة متابعة وتنسيق األشغال 

حسب األهداف إلنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير 
شبكة الطرقات المرقمة التابعة لإلدارة العامة للجسور والطرقات 

  .بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  324بمقتضى أمر عدد 
سيد محمد علي والي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة كّلف ال

الدراسات الفنية والمتابعة المالية وتجميع وإعداد التقارير بوحدة 
التصرف حسب األهداف إلتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية 
وتطوير شبكة الطرقات المرقمة التابعة لإلدارة العامة للجسور والطرقات 

  .لتهيئة الترابية والتنمية المستدامةبوزارة التجهيز وا

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  325بمقتضى أمر عدد 

، مهندس أول، بمهام رئيس إيمان البحروني اآلنسة تكّلف
لمعاينة الميدانية لتنفيذ األشغال والتنسيق مع الحضائر مصلحة ا
 بوحدة التصرف حسب األهداف إلتمام إنجاز مشاريعالجهوية 

 للطرقات المدرجة في إطار التعاون األورومتوسطي ةينية األساسالب
 بوزارة والتي يساهم البنك األوروبي لالستثمار في تمويلها 

  .التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  326بمقتضى أمر عدد 

يس مصلحة كّلفت اآلنسة وئام طاهر، مهندس أول، بمهام رئ
الجوالن بإدارة استغالل وصيانة الطرقات التابعة لإلدارة العامة 
للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية 

  .المستدامة

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  327بمقتضى أمر عدد 

التنظيم ، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة زينة دخيلكّلفت اآلنسة 
وصيانة الطرقات التابعة لإلدارة العامة ساليب بإدارة استغالل واأل

  .للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  328بمقتضى أمر عدد 

كّلفت اآلنسة لطيفة الشريف، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة 
اطع والمتفرجات التابعة لإلدارة العامة للجسور الدراسات بإدارة المق

  .والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة

  

  

 والتشغيل  التكوين املهنيوزارة

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  329بمقتضى أمر عدد 

تسند منحة التصرف اإلداري والمالي إلى السيدة زهرة بن 
مكلفة بمهام مدير الشؤون ، ويسي، محلل رئيسسالم حرم الر

اإلدارية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني 
  .والتشغيل
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  330بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد خالد الشاهرلي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام 
للتكوين المهني والتشغيل مدير التكوين المهني باإلدارة الجهوية 

  .بأريانة

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  331بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد علي كريم، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي 
  .للتكوين المهني  والتشغيل بقفصة

 لسنة 1021 جديد من األمر عدد 11عمال بأحكام الفصل 
عني باألمر  يتمتع الم2011 جويلية 21 المؤرخ في 2011

  .بامتيازات مدير إدارة مركزية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  332بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد عادل الخليفي، متصرف، بمهام مدير جهوي 
  .للتكوين المهني  والتشغيل بصفاقس

 لسنة 1021 جديد من األمر عدد 11عمال بأحكام الفصل 
ع المعني باألمر  يتمت2011 جويلية 21 المؤرخ في 2011

  .بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  333بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة أنيسة عياري حرم مهدواني، متصرف مستشار، 
بمهام كاهية مدير التشجيعات باإلدارة العامة للنهوض بالتكوين 

  .شغيلالمهني والتشغيل بوزارة التكوين المهني والت

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  334بمقتضى أمر عدد 

بالة، متصرف مستشار، بمهام رئيس إكلفت السيدة آمال 
مصلحة الخارطة الجهوية للتكوين المهني باإلدارة الجهوية للتكوين 

  .المهني والتشغيل بصفاقس

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  335بمقتضى أمر عدد 

، بمهام رئيس مصلحة إسكندر قدور، متصرف كلف السيد
 باإلدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل  الخاصلتكوين المهنيا

  .بالمنستير

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  336بمقتضى أمر عدد 

كلفت اآلنسة رانية بن ناجح، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة 
لتكوين المهني با وضالعامة للنهالحوافز الخصوصية باإلدارة 

  .وزارة التكوين المهني والتشغيلبوالتشغيل 

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  337بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد صالح الدين المباركي، تقني رئيس، بمهام رئيس 
مصلحة التوقعات باإلدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل 

  .يلوالمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغ

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  338بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد شكري حجالوي، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام رئيس مصلحة العمليات النموذجية باإلدارة العامة للنهوض 

  .وزارة التكوين المهني والتشغيل بلتكوين المهني والتشغيلبا

  

  

  سرة واملرأة واأل الشباب والرياضةوزارة

  

  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  339بمقتضى أمر عدد 

سمي السيد محمد بن يادم، عقيد أمن وطني، مكلفا بمأمورية 
 29بديوان وزير الشباب والرياضة والمرأة واألسرة ابتداء من 

  .2014سبتمبر 

  

  .2015 جانفي 13مؤرخ في  2015لسنة  340بمقتضى أمر عدد 

، نقيب، مكلفة بمأمورية بديوان سميت السيدة سلوى سهلول
  .2014وزير الشباب والرياضة والمرأة واألسرة ابتداء من أول جوان 

  

  

  الثقافةوزارة

  
  .2015 جانفي 2مؤرخ في  2015لسنة  341بمقتضى أمر عدد 

ة جيهان التركي، منشطة ومقدمة برامج، مكلفة  السيدسميت

  .2014ارس بمأمورية بديوان وزير الثقافة ابتداء من أول م

  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  342بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد أحمد شباني، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام 
  .مندوب جهوي للثقافة بباجة

 2013نة  لس1440د د من األمر ع2عمال بأحكام الفصل 

، تسند للمعني باألمر خطة مدير 2013 أفريل 22المؤرخ في 
  .2013 سبتمبر 21 من ابتداءة إدارة مركزي
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  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  343بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط 

 1 من ابتداءالثقافي، بمهام مندوب جهوي للثقافة بالمهدية 
  .2014سبتمبر 

 2013نة  لس1440 د من األمر عد2عمال بأحكام الفصل 
، تسند للمعني باألمر خطة مدير 2013 أفريل 22في المؤرخ 

  . إدارة مركزية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  344بمقتضى أمر عدد 
 كلفت السيدة جليلة عجبوني، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام مديرة

  .األنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بسوسة

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  345بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة منية عبيد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام مديرة 
  .األنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابل

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  346بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد وناس معلى، مستشار ثقافي، بمهام مدير الموارد 
  .التقنية بالمندوبية الجهوية للثقافة بصفاقسالبشرية و

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  347بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد وجدي القراطي، مستشار ثقافي، بمهام مدير 
  .األنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  348بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد الحبيب اإلمام، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام 
  .مدير األنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بالمهدية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  349بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة نورة بن عياد، كاتب ثقافي، بمهام مديرة الفنون 
  .ثقافةالتشكيلية بوزارة ال

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  350بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد فتحي الحلواني، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، 
بمهام كاهية مدير اإلحصاء والتوثيق واإلعالمية بالمندوبية 

  .الجهوية للثقافة بالمهدية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  351بمقتضى أمر عدد 
دة حياة الزرماطي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كلفت السي

  .بسوسةكاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة 

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  352بمقتضى أمر عدد 
كلفت السيدة أم كلثوم حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، 

افية بالمندوبية بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثق
  .بسوسةالجهوية للثقافة 

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  353بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة ليليا الحمروني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام 
  .بنابلكاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة 

  
  .2015ي جانف 13مؤرخ في  2015لسنة  354بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد رشيد بن عمار، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية 
مدير الشؤون اإلدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية 

  .للثقافة بنابل
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  355بمقتضى أمر عدد 
كلفت السيدة نوال الكداشي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية 

  .سات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابلمدير المؤس
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  356بمقتضى أمر عدد 
، بمهام كاهية متصرف مستشار، فرج سماحكلفت السيدة 

  .مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بوزارة الثقافةمدير 
  

  .2015في جان 13مؤرخ في  2015لسنة  357بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد عبد الرزاق خليفة، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، 
بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية 

  .الجهوية للثقافة بالمهدية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  358بمقتضى أمر عدد 
مهندس معماري كلفت السيدة حميدة رحومة حرم الغماري، 

قسم المعالم والمواقع القديمة بالمعهد الوطني بمهام مدير ، رئيس
  .للتراث بوزارة الثقافة

 1993 لسنة 1609 من األمر عدد 13عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1993 جويلية 26المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  359بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد معز بن حسين، مهندس معماري رئيس، بمهام 
مدير قسم المعارض واألنشطة المتحفية بالمعهد الوطني للتراث 

  .بوزارة الثقافة
 1993 لسنة 1609 من األمر عدد 13عمال بأحكام الفصل 

، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1993 جويلية 26المؤرخ في 
  .ات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزيةواالمتياز



  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  360بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد علي درين، أستاذ البحوث األثرية والتاريخية، 
بمهام مدير قسم المسح ودراسة الحضارات القديمة بالمعهد 

  .الوطني للتراث بوزارة الثقافة
 1993 لسنة 1609عدد  من األمر 13عمال بأحكام الفصل 

، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1993 جويلية 26المؤرخ في 
  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  361بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة أم الخير نورة األندلسي، حافظ رئيس للمكتبات 
لتشجيع على اإلبداع والنشر بإدارة أو التوثيق، بمهام كاهية مدير ا

  .اآلداب بوزارة الثقافة
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  362بمقتضى أمر عدد 
كلفت السيدة نجالء المانسي، متصرف مستشار في الوثائق 
واألرشيف، بمهام كاهية مدير هياكل االستغالل والتظاهرات 

  .رية بوزارة الثقافةالسمعية البصرية بإدارة الفنون السمعية البص
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  363بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد محمد منير العرقي، أستاذ أول للتعليم الفني، 
بمهام كاهية مدير المهن الدرامية والتكوين في الفنون الركحية 

  .بإدارة الفنون الركحية بوزارة الثقافة
  

  .2015جانفي  13خ في مؤر 2015لسنة  364بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد عجمي األكحل، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس 

  . في المطالعة بالمندوبية الجهوية للثقافة بالمهديةالترغيبمصلحة 
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  365بمقتضى أمر عدد 
، بمهام رئيس مصلحة  أو موثقكلف السيد مراد ريدان، مكتبي

  .الستقبال بالمندوبية الجهوية للثقافة بنابلاالتصال وا
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  366بمقتضى أمر عدد 
، بمهام رئيس  أو موثقكلفت السيدة لمياء قربوج، مكتبي

  .بنابلمصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة 

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  367بمقتضى أمر عدد 

كلفت السيدة ندى نصر، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس 
مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة 

  .بنابل
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  368بمقتضى أمر عدد 
كلف السيد نبيل زوالي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس 

اكرة المحلية بالمندوبية مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذ
  .الجهوية للثقافة بنابل

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  369بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد منجي عامري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس 
مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية 

  .الجهوية للثقافة بالقيروان
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  370بمقتضى أمر عدد 
، بمهام  أو موثق، مكتبيعبد الوهاب الحاج إبراهيمكلف السيد 

  .بصفاقسرئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للثقافة 

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  371بمقتضى أمر عدد 

ام رئيس كلف السيد كمال البوهالي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمه
لتقييم بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة واتابعة ممصلحة ال

  .الثقافة
  

  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  372بمقتضى أمر عدد 
سكندر الهمامي، كاتب ثقافي، بمهام رئيس اكلف السيد 

مصلحة دراسة مشاريع النصوص وإعدادها بإدارة الشؤون 
  .ثقافةالقانونية والنزاعات بوزارة ال

  
  .2015جانفي  13مؤرخ في  2015لسنة  373بمقتضى أمر عدد 

كلف السيد سفيان منجة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة 
  .ات بإدارة البنايات والشؤون العقارية بوزارة الثقافةدراسال
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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.



  يتم اإلشتراك
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  عام الجاريى اللإالسعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة 
   ص ت ق ت ص2,100 + %1:  ص ت ق ت ص            الترجمة 1,500 + %1: النشرة األصلية 
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