
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

          

يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية  2021 ديسمبر 30  مؤرخ في2021 لسنة 22 عدد مرسوم
 14التونسية إلى االتفاق اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 

  ................ ................................ ................................ 2021أكتوبر 

  
  

بتمديد نشر  يتعّلق 2021 ديسمبر 23 مؤرخ في 2021لسنة  252عدد  رئاسي أمر
  .............................وحدة عسكرية للّنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية األمم المّتحدة

 يتعلق بالمصادقة على 2021 ديسمبر 30  مؤرخ في2021لسنة  259 ددأمر رئاسي ع
 اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية االتفاقية التونسية إلى  الجمهورانضمام

  .................................................2021 أكتوبر 14الموقع بنيودلهي في 
  .......................................................................إنهاء مهام وال

  ...........................................................................تسمية وال
  .........................................................قضاء الماليجزئية في الحركة 

  .............تعلق بتجميد أموال وموارد اقتصاديةت اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب اتقرار

  120عـدد   164السنـة   2021  ديسمبر31  – 1443 جمادى األولى 27 الجمعة
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  ............................2021 إلى رتبة مراقب عام للطلب العمومي بعنوان سنة ترقية
  ........................2021 إلى رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بعنوان سنة ترقية
  ..........................2021 إلى رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بعنوان سنة ةترقي
  ......................................2021 إلى رتبة مراقب دولة عام بعنوان سنة يةترق

  ........................................................................جداول خطط وظيفية
  

 يتعلق بالمصادقة على 2021 ديسمبر 21مؤرخ في  من وزير الشؤون االجتماعيةقرار 
لالتفاقية القطاعية ألطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق  3الملحق التعديلي عدد 

  ......................اء القطاع الخاصالوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية ألطب

 يتعلق بتنفيذ 2021 ديسمبر 21قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 
المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائالت المرتبطة بالجهد المنخفض واألكثر انتفاعا 

 ............فولطاضوئية بوالية توزربالدعم بوحدات إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية ال
 يـتعلق بتنفيذ 2021 ديسمبر 21قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 

 ...............البرنـامج الثالثـي للتوعيـة والتحسيـس واالتصال في مجـال التـحكم فـي الطاقـة
ادرات قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الص

 يتعلق بتحديد 2021 ديسمبر 21ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 

 ...........2020 وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020
اعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات قرار من وزيرة الصن

 يتعلق بتحديد 2021 ديسمبر 21ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 

 ...........2021زيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة  وبتحديد مدة انتفاع مرك2021

قرار وزير  بتنقيح  يتعلق2021 ديسمبر  13مؤرخ في  وتنمية الصادرات التجارة وزيرة قرار من
 ....... لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة بإحداث  المتعلق2018 ماي 8جارة المؤرخ في الت

 يتعّلق بتعييـن سعـر 2021 ديسمبر 23 مـؤرخ في 2021 لسنة 250أمر رئاسي عدد 
  ...........2021-2020الحبـوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها باّلنسبة إلى الموسم 
لق يتع 2021 ديسمبر 23 قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في

بفتح مناظرة داخلية باالختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك 
 ........................العالي الفالحي لألطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم

 يتعلق 2021 ديسمبر 23 مؤرخ في والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة
بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات  مهندس عام  للترقية إلى رتبةداخلية بالملفات بفتح مناظرة

 ........................................العالي الفالحي العمومية بمؤسسة البحث والتعليم
 يتعلق 2021 ديسمبر 23مؤرخ في  والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة

رك لمهندسي سلك المشتالب مهندس رئيس داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة بفتح مناظرة
 ................................العالي الفالحي اإلدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم
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يتعلق  2021 ديسمبر 23 قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفالحة والصيد 

 بمؤسسة البحث والتعليم نين في الفالحة والصيد البحريبسلك المهندسين المكو البحري
 ........................................................................العالي الفالحي

 يتعلق 2021 ديسمبر 23مؤرخ في  والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة
العالي  بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بمؤسسة البحث والتعليم داخلية بفتح مناظرة

 ..............................................................................الفالحي
 يتعلق 2021 ديسمبر 23الحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في قرار من وزير الف

العالي  بمؤسسة البحث والتعليم رئيس داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بفتح مناظرة
 ..............................................................................الفالحي

يتعلق  2021 ديسمبر 23قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
العالي  ة بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بمؤسسة البحث والتعليمبفتح مناظرة داخلي

 ..............................................................................الفالحي
 يتعلق بفتح 2021 ديسمبر 23قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

 .......... داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي مناظرة
 يتعلق 2021 ديسمبر 23والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في  ير الفالحةقرار من وز
العالي  بمؤسسة البحث والتعليم برامج داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع بفتح مناظرة

 ..............................................................................الفالحي
 يتعلق 2021 ديسمبر 23قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 

داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك  ةبفتح مناظر
 .................العالي الفالحي المتصرفين في الوثائق واألرشيف بمؤسسة البحث والتعليم

يتعلق  2021 ديسمبر 23قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
 إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلكداخلية بالملفات للترقية  بفتح مناظرة

 .................العالي الفالحي المتصرفين في الوثائق واألرشيف بمؤسسة البحث والتعليم
يتعلق  2021 ديسمبر 23 قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في

العالي  لبحث والتعليمبفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر عام بمؤسسة ا
 ..............................................................................الفالحي

يتعلق  2021 ديسمبر 23قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 
العالي  داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بمؤسسة البحث والتعليم بفتح مناظرة

 ..............................................................................الفالحي
 يتعلق 2021 ديسمبر 23مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

العالي  بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بمؤسسة البحث والتعليم
 ..............................................................................الفالحي

 يتعلق 2021 ديسمبر 23مؤرخ في  والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة
العالي  بمؤسسة البحث والتعليم داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بفتح مناظرة

 ..............................................................................الفالحي
 يتعلق 2021 ديسمبر 23مؤرخ في  والموارد المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة

 ..العالي الفالحي بمؤسسة البحث والتعليم داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بفتح مناظرة
يتعلق بفتح  2021 ديسمبر 23حري مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد الب

 .... العالي الفالحي داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بمؤسسة البحث والتعليم مناظرة
 

 يتعلق بفتح مناظرة 2021 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
ملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في داخلية بال

 ................................................)2020بعنوان سنة (الوثائق واألرشيف 
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 يتعلق بفتح مناظرة 2021 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 
سلك المتصرفين في داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف ب

 ................................................)2020بعنوان سنة (الوثائق واألرشيف 
 يتعلق بفتح مناظرة 2021 ديسمبر 21قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك 
 ..................................)2020نة بعنوان س(للفنيين السامين للصحة العمومية 

 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات 2021 ديسمبر 21قرار من وزير النقل مؤرخ في 
 ...........لإلدارات العمومية بوزارة النقل أول بالسلك التقني المشترك تقني رتبة للترقية إلى

اخلية الد بإلغاء قرار فتح المناظرة  يتعلق2021 ديسمبر 21قرار من وزير النقل مؤرخ في 
بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل 

 ...................................................................2018بعنوان سنة 

  .................................................................. كاهيتي مديرتسمية
  ..................................................................تسمية رئيس مصلحة

  
  

 
    

 2021 ديسمبر 21 مؤرخ في 2021 لسنة 34قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
 ..2021النتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة ليتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية 

 2021 ديسمبر 21مؤرخ في  2021 لسنة 35قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
 .2021ئية في بلدية منزل حر لسنة يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات البلدية الجز

 2021 ديسمبر 21  مؤرخ في2021 لسنة 36قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات البلدية الجزئية في بلدية حمام األغزاز لسنة 

2021............................................................................... 
 2021 ديسمبر 21مؤرخ في  2021 لسنة 37 قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد

يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات البلدية الجزئية في بلدية حمام سوسة لسنة 
2021............................................................................... 

 2021 ديسمبر 21مؤرخ في  2021 لسنة 38قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
  ..2021ات البلدية الجزئية في بلدية المروج لسنة يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية لالنتخاب
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 يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى االتفاق اإلطاري 2021 ديسمبر 30  مؤرخ في2021 لسنة 22 عدد مرسوم
  .2021 أكتوبر 14إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 

  ية،إن رئيس الجمهور

  بعد االطالع على الدستور،

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021 سبتمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  وبعد مداولة مجلس الوزراء، 

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه

التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع  تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى االتفاق اإلطاري إلنشاء  ـالفصل األول

  .2021 أكتوبر 14بنيودلهي في 

  .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصـل 

  .2021 ديسمبر 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد
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 ديسمبر 23مؤرخ في  2021لسنة  252عدد  رئاسي أمر
بتمديد نشر وحدة عسكرية للّنقل الجوي  يتعّلق 2021

  .بجمهورية مالي تحت راية األمم المّتحدة

  إن رئيس الجمهورية،

  ،بعد االّطالع على الدستور

 22  المؤرخ في2021لسنة  117وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعّلق بتدابير استثنائية، 2021 سبتمبر

 جوان 9 المؤرخ في 1992 لسنة 54وعلى القانون عدد 

 المتعّلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان 1992

قوات األمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ 

  السالم بالخارج،

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 

   المتعّلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735مر عدد وعلى األ

 المتعّلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع 1979

 908وآخرها األمر الحكومي عدد  الّنصوص التي نّقحته أو تممته

  ،2016 جويلية 22المؤرخ في  2016لسنة 

 29 المؤرخ في 2019 لسنة 18وعلى األمر الرئاسي عدد 

 بنشر وحدة عسكرية للّنقل الجوي  المتعّلق2019جانفي 

  بجمهورية مالي تحت راية األمم المّتحدة،

      المؤرخ في 2020 لسنة 141وعلى األمر الرئاسي عدد 
 المتعّلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للّنقل 2020 ديسمبر 17

  الجوي بجمهورية مالي تحت راية األمم المّتحدة،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  للحكومة،  المتعّلق بتسمية رئيسة2021 أكتوبر

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021 أكتوبر

 المؤرخ في 2013 لسنة 2100وعلى قرار مجلس األمن عدد 
متكاملة المتعددة  المنشأ لبعثة األمم المتحدة ال2013 أفريل 25

  .ألبعاد لتحقيق االستقرار في ماليا

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

يمدد نشر الوحدة العسكرية للّنقل الجوي  ـ الفصل األول
بجمهورية مالي تحت راية األمم المّتحدة في إطار الدعم لبعثة 

رار في األمم المّتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستق
، موضوع األمر الرئاسي عدد )MINUSMA( جمهورية مالي

 المشار إليه أعاله، 2019 جانفي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 18
  .2022 جانفي 4ابتداء من  لمدة سنة ثانية

بالرائد الرسمي  هذا األمر الرئاسي نشري ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 ديسمبر 23تونس في 
  

 
  مهورية الجرئيس 

 قيس سعيد

  

 ديسمبر 30  مؤرخ في2021لسنة  259 ددأمر رئاسي ع
 الجمهورية التونسية إلى انضمام يتعلق بالمصادقة على 2021
 اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية االتفاق

  .2021 أكتوبر 14الموقع بنيودلهي في 
  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117ى األمر الرئاسي عدد وعل
   منه،12 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 2021سبتمبر 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 ديسمبر 30  المؤرخ في2021لسنة  22 وعلى المرسوم عدد
 الجمهورية التونسية إلى انضماممتعّلق بالموافقة على ال 2021
 اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع االتفاق

  ،2021 أكتوبر14بنيودلهي في 

 اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة االتفاقوعلى 
  .2021 أكتوبر14الشمسية الموقع بنيودلهي في 

  :صهيصدر األمر الرئاسي اآلتي ن

 الجمهورية التونسية انضمامالمصادقة على    تتم ـالفصل األول
 اإلطاري إلنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية االتفاقإلى 

  .2021بر أكتو14الموقع بنيودلهي في 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 ديسمبر 30تونس في 
  

 
  هورية الجمرئيس 

 قيس سعيد
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 29مؤرخ في  2021لسنة  257 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 ديسمبر

  . ينهى تكليف السيد الشاذلي بوعالق بمهام وال بوالية تونس

  

 29مؤرخ في  2021لسنة  258 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 ديسمبر

  .يكلف السيد كمال الفقي بمهام وال بوالية تونس

  

 30مؤرخ في  2021لسنة  260عدد  رئاسيبمقتضى أمر 
 بعنوان قضاء الماليفي ال جزئيةيتعلق بحركة  2021 ديسمبر

  .2022- 2021السنة القضائية 
  :يسمى السيدات والسادة اآلتي ذكرهم كما يلي

  :2021 أكتوبر 3مستشار ابتداء من تاريخ في خطة 

  عبد الحفيظ علويـ 

 حنان الكريفيـ 

 إيناس عزابيـ 

 ميسهير السليـ 

 كمال فرحاتيـ 

 أسماء فضيلةـ 

 يسرى بنصرـ 

 عاطف الخياريـ 

 سنية ربانةـ 

 سوسن بنعمارـ 

 أنيس النصيبيـ 

 وجيه الطرابلسيـ 

 إلياس ناصرـ 

 مروى بوابـ 

 إلياس مشليةـ 

 سيرين عواضيـ 

  : بدائرة مركزيةفي خطة رئيس قسم

  فاطمة قرطـ 

 انفيج 3 مستشارين مساعدين ابتداء من تاريخفي خطة 
  : كما يلي2022

  :الدوائر المركزية
  عالء الدين بوكرـ 
 حال البارونيـ 

 روعة الداليـ 

 نادية الخلفاويـ 

 هشام السماعليـ 

 سليم بن صالحـ 

 هالة الدالعيـ 

 نهى الداليـ 

 أيمن بالحاج عبد الله ـ 

 نجاة المزلينيـ 

 :الدائرة الجهوية بقفصة

 الطاهر الخرشانيـ 

 سامي قوادريةـ 

 لسعد العشـ 

 منعم البرهوميـ 

 :الدائرة الجهوية بجندوبة

 علي غازي قازةـ 

 رجاء الدريديـ 

 محمد الهادي سعيديـ 

 محمد المغراويـ 

 :الدائرة الجهوية بقابس

 لمية القفصيـ 

 رمزي العونيـ 

 إيمان اللطيفيـ 

 هيكل اللطيفيـ 

 منى حتيرةـ 

 الناجي لملومـ 

 :الدائرة الجهوية بنابل

 وان بنعليمرـ 

 رياض شبيليـ 

 أمال الزبيديـ 

 شكيب معاويـ 

 إنتصار تاجـ 

  إيناس العابدـ 

  

  

 

 

 11عدد  من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو جمال 
 فيفري 21  صالح الخروبي، مولود فيالدين بن إبراهيم بن

 تونسي  شارع فرحات حشاد بومرداس المهدية،89، قاطن 1962
لمدة  850*****الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 

  .ستة أشهر قابلة للتجديد
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 12عدد  من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

موال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو سفيان بن تجمد األ
، قاطن 1979 ديسمبر 24 مولود في خليفة بن حسين جبريل،

صاحب  الجنسية، تونسي نهج عمر ابن الخطاب بومرداس المهدية،
لمدة ستة أشهر قابلة ٭٭٭٭٭ 611 بطاقة تعريف وطنية عدد

  .للتجديد

  

 13عدد إلرهاب  من اللجنة الوطنية لمكافحة اقراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

وصال  تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعوة
، 1990  ديسمبر4 مولودة في بنت محمد بن عبد السالم الدوس،

صاحبة  الجنسية، تونسية نهج ابن رشد بومرداس المهدية، قاطنة
  .ابلة للتجديد ستة أشهر ق٭٭٭٭٭069بطاقة تعريف وطنية عدد 

  

 14عدد  من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

حنان  تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعوة

 قاطنة 1989  ماي22 مولودة في بنت رضا بن ساسي الشايب

 احبةص الجنسية، فرنسية/تونسية  حي أنظار الكاف،16عادة 

  .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد r352502جواز السفر عدد 

  

 15عدد  من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو أيوب بن 

قاطن عادة  1982  فيفري11 مولود في عبد اللطيف بالرايس

 الجنسية، تونسي ج موسي بن نصير منزل بورقيبة بنزرت،نه

، لمدة ستة أشهر ٭٭٭٭٭742 صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

  .قابلة للتجديد

 

 16عدد  من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 16  مؤرخ في2021لسنة 

فة بن تجمد األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو خلي

قاطن  1966 جوان 15 مولود في  عينةابنعلي بن عبد الرحمان 

صاحب بطاقة تعريف  الجنسية، تونسي عادة حي الرياض سوسة،

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد٭٭٭٭٭968 وطنية عدد

ار إلى رتبة مراقب يمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختائق
  2021عام للطلب العمومي بعنوان سنة 

   فتحي المالكي،ـ

  ـ نبيل القابسي،

  .ـ منال سلطاني

  

ار إلى رتبة مراقب يمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختئقا
  2021عام للمصاريف العمومية بعنوان سنة 

  ـ حافظ بوعجينة،

  ـ سلوى الظاهري،

  ـ منية األديب،

  .ـ سندس السالمي

  

بة مراقب ار إلى رتيمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختئقا
  2021عام للمصالح العمومية بعنوان سنة 

  ـ سامية سويسي،

  ـ لمياء بن عمارة،

  ـ ريم جرو،

  .ـ ياسر سليمان

  

ار إلى رتبة مراقب يمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختئقا
  2021دولة عام بعنوان سنة 

  عواطف كاهنة حرم الخميري،ـ 

  ـ زهراء ساسي حرم عمامو،

  ـ أيمن الديماسي،

  .ـ الياس الشريف

  

  

 

  

 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة قراربمقتضى 
  .2021 ديسمبر 31  مؤرخ فيوالتونسيين بالخارج

يكّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون 
  :ات الجدول التالي الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفقا لبيان
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 الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

  عبد النور العقربي
 

                                                          رئيس قسم المساعدة بالموانئ الجوي ة والبحري ة بإدارة المراسم                      كاتب الشؤون الخارجي ة
 الدبلوماسية

سية والقنصلية رئيس قسم االمتيازات وحصانات البعثات الدبلوما                      متصر ف الشؤون الخارجي ة الدريدي زينة حابة
 بإدارة المراسم الدبلوماسية

  المنصوري  روضة النميسي
 

  حافظ مكتبات أو توثيق
 

                                                     رئيس قسم التصر ف في المراسالت بإدارة المراسالت والحقيبة 
 الدبلوماسية

  زينب الدشراوي العازم
 

                          متصر ف في الوثائق واألرشيف
 

راسالت                                                 رئيس قسم التصر ف في مكتب الضبط المركزي بإدارة الم
 والحقيبة الدبلوماسية

                   محم د أمين بوعزيزي
 

ّ             رئيس قسم الجزائر باإلدارة العام ة للعالم العربي والمنظ مات العربي ة                      كاتب الشؤون الخارجي ة                                                    
 واإلسالمية

ّ             رئيس قسم ليبيا باإلدارة العام ة للعالم العربي والمنظ مات العربي ة                      كاتب الشؤون الخارجي ة عماد المثناني                                                  
 سالميةواإل

  شيماء الشابي
 

                                                       رئيس قسم إيطاليا باإلدارة العام ة ألوروبا واالتحاد األوروبي                      كاتب الشؤون الخارجي ة
 والمتوسط

  نبيل المصمودي
 

رئيس قسم العالقات مع الكوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو وبلدان                      كاتب الشؤون الخارجي ة
ّ  االعتماد باإلدارة العام ة إلفريقيا والمنظ م                                     ات اإلقليمي ة اإلفريقي ة                     

  مصطفى عون النابلي
 

رئيس قسم اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة إلفريقيا والبنك                        مستشار الشؤون الخارجي ة
ّ              اإلفريقي للتنمية باإلدارة العام ة إلفريقيا والمنظ مات اإلقليمي ة                                              

         اإلفريقي ة
  الطاهر البلطي

 
                 باإلدارة العام ة األمريكية                ّ     ت مع الواليات المت حدة رئيس قسم العالقا                     كاتب الشؤون الخارجي ة

 ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية

  سفيان الدريدي
 

رئيس قسم األرجنتين وشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وبيرو                      كاتب الشؤون الخارجي ة
المنظمات اإلقليمية                                         باإلدارة العام ة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا و

 األمريكية واآلسيوية
                                                           رئيس قسم شركاء التنمية باإلدارة العام ة للتعاون متعد د األطراف              متصر ف مستشار         هند رحي م

 والمسائل الشاملة

 ة                             باإلدارة العام ة للشؤون القنصلي  رئيس قسم ليبيا والمغرب                      متصر ف الشؤون الخارجية وليد المطوي

                                               رئيس قسم المشرق باإلدارة العام ة للشؤون القنصلي ة                  الشؤون الخارجي ةمستشار نادرة فقير 

 ة                                                  رئيس قسم جنوب أوروبا باإلدارة العام ة للشؤون القنصلي                      كاتب الشؤون الخارجي ة مالك الزعزاع

مستشار من الدرجة الثالثة   علية  نويصر حرم الفرجاني
 لمجلس النواب 

                            شري ة بالخارج باإلدارة العام ة                               رئيس قسم التصر ف في الموارد الب
 للمصالح المشتركة

  بلقاسم مسعود

 

رئيس قسم التأجير وتقييم كلفة المعيشة للبعثات بالخارج باإلدارة  متفقد مركزي للمصالح المالية
                        العام ة للمصالح المشتركة

 لمصالح المشتركة                                 رئيس قسم المعدات باإلدارة العام ة ل متفقد مركزي للمصالح المالية محسن القضقاضي

  متفقد للمصالح المالية الفاضل الهنشير

 

                                                           رئيس قسم الدراسات والمشاريع بالخارج باإلدارة العام ة للمصالح 
 المشتركة

                                                           رئيس قسم اإلدارة االلكتروني ة باإلدارة العام ة للمصالح المشتركة   ّ  محل ل                 محم د علي العوادي

 واألمريكية                                              يس قسم االتفاقيات الثنائي ة مع البلدان األوروبي ة رئ                       مستشار الشؤون الخارجي ة سامي البوغانمي
                                                  واألسيوية باإلدارة العام ة للشؤون القانوني ة والترجمة

  أميرة الحامدي

 

                                                             رئيس قسم االستشارات القانوني ة باإلدارة العام ة للشؤون القانوني ة                      كاتب الشؤون الخارجي ة
 والترجمة
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  .2021 ديسمبر 31  مؤرخ فيالخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من وزير الشؤون قراربمقتضى 

  :وفقا  لبيانات الجدول التالي  يكّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
  

 الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

بإدارة الدبلوماسية                        مساعد لالتصال المؤس ساتيمدير  مستشار الشؤون الخارجية محسن العنتيت
 واإلعالم       العام ة 

  شكري السبري

 

لالمتيازات والحصانات الدبلوماسية بإدارة  مدير مساعد مستشار الشؤون الخارجية
 المراسم الدبلوماسية

مدير مساعد للمراسالت بإدارة المراسالت والحقيبة    ّ       محل ل رئيس                        محم د عطاء الله الجبالي 
 بلوماسيةالد

مدير مساعد للحقيبة الدبلوماسية بإدارة المراسالت  للشؤون الخارجية متفقد مركزي للترقيم منير يوسف
 ةوالحقيبة الدبلوماسي

                                           ّ           متفقد مساعد مدير مساعد باإلدارة العام ة للتفق د والتقييم مستشار الشؤون الخارجية فردوس البجاوي

                                                        مدير مساعد للجزائر والمغرب باإلدارة العام ة للعالم العربي                        مستشار الشؤون الخارجي ة حسام اإلمام
ّ                     والمنظ مات العربي ة واإلسالمي ة       

                                                    مدير مساعد لبلدان الشرق األدنى باإلدارة العام ة للعالم                        مستشار الشؤون الخارجي ة                ّ  األسعد شوقي المصل ي
ّ                     العربي والمنظ مات العربي ة واإلسالمي ة              

  الخذري إناس

 

                                                  مدير مساعد للتعاون اإلقليمي والجهوي باإلدارة العام ة          الخارجي ةكاتب الشؤون 
                                ألوروبا واالتحاد األوروبي والمتوس ط

  فاتن البحري

 

 مستشار الشؤون الخارجية

 

مدير مساعد للعالقات مع روسيا وبلدان وسط أوروبا 
                                               والقوقاز باإلدارة العام ة ألوروبا واالتحاد األوروبي 

         والمتوس ط

  زياد حمدي
 

مدير مساعد أللمانيا، بريطانيا، إيرلندا، سويسرا  مستشار الشؤون الخارجية
                                                  والبينيلوكس باإلدارة العام ة ألوروبا واالتحاد األوروبي 

         والمتوس ط
 مستشار الشؤون الخارجية وسام القالعي

 
                                                 مدير مساعد لفرنسا وإيطاليا باإلدارة العام ة ألوروبا 

                         واالتحاد األوروبي والمتوس ط

                                                     مدير مساعد للعالقات مع دول غرب افريقيا باإلدارة العام ة  مستشار الشؤون الخارجية ريم العيادي
ّ                      إلفريقيا والمنظ مات اإلقليمية االفريقية               

  
 عفيف الطراولي

  
 مستشار الشؤون الخارجية

مدير مساعد للعالقات مع دول جنوب ووسط وشرق 
ّ    باإلدارة العام ة إلفريقيا والمنظ ماإفريقيا                               ت اإلقليمية

 اإلفريقية
                                                مدير مساعد للتجم عات والشراكات اإلقليمي ة والدولي ة  مستشار الشؤون الخارجية نادية برهومي

ّ                      باإلدارة العام ة إلفريقيا والمنظ مات اإلقليمية االفريقية                              
مدير مساعد للعالقات مع دول أمريكا الوسطى والالتينية  مستشار الشؤون الخارجية سهام الحمدي

                                                          والمنظمات اإلقليمية بأمريكا الالتينية باإلدارة العام ة ألمريكا 
 وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلقليمية األمريكية واآلسيوية

مدير مساعد للعالقات مع دول شرق آسيا القارية باإلدارة  مستشار الشؤون الخارجية مهدي الغربي
ليمية                                             العام ة ألمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات اإلق

 األمريكية واآلسيوية

مدير مساعد لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة باإلدارة  مستشار الشؤون الخارجية زياد الزائدي
                                             العام ة للتعاون متعدد األطراف والمسائل الشاملة

                                                    مدير مساعد للسلم واألمن باإلدارة العام ة للتعاون متعدد  مستشار الشؤون الخارجية ياسين صالح
 طراف والمسائل الشاملةاأل
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 الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

  العروسي القنطاسي

 

                                                    مدير مساعد للمشرق ودول الخليج باإلدارة العام ة للشؤون  مستشار الشؤون الخارجية
 القنصلية

  محمد نبيل الكسراوي

 

                                              مدير مساعد لألجانب بتونس باإلدارة العام ة للشؤون  مستشار الشؤون الخارجية
         القنصلي ة

             ّ                                       مدير مساعد للت عاون األمني باإلدارة العام ة للدبلوماسية  لمصالح الماليةمتفقد مركزي ل رياض بالحاج
 االقتصادية والثقافية والتخطيط االستراتيجي

                                                  مدير مساعد للد راسات االستراتيجية واالستشراف باإلدارة  مستشار الشؤون الخارجية نزار جبابلي
                                                العام ة للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط 

 ستراتيجياال

                               ّ                    مدير مساعد للحيطة االجتماعية والت قاعد ومراقبة العطل  مستشار الشؤون الخارجية نجم الدين البجاوي
                                باإلدارة العام ة للمصالح المشتركة

مدير مساعد للميزانية واإلذن بالدفع والمحاسبة باإلدارة  متفقد مركزي للمصالح المالية  سمير بوعزيزي
 ركة                    العام ة للمصالح المشت

مدير مساعد للتصرف المالي للبعثات بالخارج باإلدارة  متفقد مركزي للمصالح المالية  عبد الوهاب الداودي
                        العام ة للمصالح المشتركة

                                                    مدير مساعد لإلدارة االلكترونية باإلدارة العام ة للمصالح  محلل مركزي زينب السالمي
 المشتركة

                                                  مدير مساعد لالتفاقيات متعد دة األطراف باإلدارة العام ة  يةمستشار الشؤون الخارج                محم د محرز عثمان
                          للشؤون القانوني ة والترجمة

                                                   مدير مساعد للترجمة باإلدارة العام ة للشؤون القانونية  مستشار الشؤون الخارجية عادل بن عثمان
 والترجمة

                 محم د الطي ب لسود

 

                 لتصر ف حسب األهدافمدير مساعد بوحدة ا متفقد مالي مركزي للشؤون الخارجية

  

  

  ديسمبر21مؤرخ في  من وزير الشؤون االجتماعيةقرار 
 3الملحق التعديلي عدد  يتعلق بالمصادقة على 2021

لالتفاقية القطاعية ألطباء القطاع الخاص المبرمة بين 
الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية 

  .اع الخاصألطباء القط

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  ،بعد االطالع على الدستور

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 43ما تم إتمامه بالقانون عدد ك
  ،2018جويلية 

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 

   المتعلق بالتنظيم الصحي،1991

 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه 2004

، 2017 جوان 15 المؤرخ في 2017 لسنة 47 عدد بالقانون

   منه،12وخاصة الفصل 

 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 321وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير 2005

الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه باألمر 

  ،2019 جويلية 24 المؤرخ في 2019 لسنة 660الحكومي عدد 

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية 2005

وإتمامه باألمر  والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه

  ،2012 جوان 8 المؤرخ في 2012 لسنة 634عدد 
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وفمبر  ن21 المؤرخ في 2005 لسنة 3031وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية 2005

 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71المنصوص عليها بالقانون عدد 

   المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،2004أوت 

 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005 لسنة 3154وعلى األمر عدد 

 المنظمة  المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام االتفاقيات2005

للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي 

   منه،11 و4الخدمات الصحية واالنخراط فيها وخاصة الفصلين 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

 11ي  المؤرخ ف2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين 
 المتعلق بالمصادقة على 2006 فيفري 22بالخارج المؤرخ في 

االتفاقية اإلطارية لتنظيم العالقات بين الصندوق الوطني للتأمين 
  ع الخاص،على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطا

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول جوان 
 المتعلق بضبط المصنف العام لألعمال المهنية التي يقوم 2006

والبيولوجيون وأطباء األسنان واألخصائيون  بها األطباء
النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو األطباء، كما تم تنقيحه 

  ،2010 مارس 1بالقرار المؤرخ في 

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين 
 المتعلق بتحديد السقف 2008 جوان 3بالخارج المؤرخ في 

السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار 
النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العالجية 

وعلى جميع النصوص التي الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف 
   ،2021اي  م7نقحته أو تممته وآخرها القـرار المؤرخ في 

 نوفمبر 23قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  وعلى
 المتعلق بالمصادقة على االتفاقية القطاعية ألطباء القطاع 2020

الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض 
   ألطباء القطاع الخاص،والنقابة التونسية

 فيفري 12وعلى قـرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 لالتفاقية 1 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2021

القطاعية ألطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني 
  للتأمين على المرض والنقابة التونسية ألطباء القطاع الخاص،

 نوفمبر 4ر وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في وعلى قـرا
 لالتفاقية 2 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2021

القطاعية ألطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني 
  .للتأمين على المرض والنقابة التونسية ألطباء القطاع الخاص

  :  قرر ما يلي

 3عدد   على الملحق التعديليتتم المصادقة ـ الفصل األول
المصاحب لهذا القرار  لالتفاقية القطاعية ألطباء القطاع الخاص

والمبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة 
  .2021 نوفمبر 25التونسية ألطباء القطاع الخاص بتاريخ 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 21س في تون
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  
  

 

  
 21 في مؤرخ الصناعة والمناجم والطاقة وزيرة قرار من
يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي لتجهيز  2021ديسمبر 

 انتفاعا واألكثرة بالجهد المنخفض مساكن العائالت المرتبط
بوحدات إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية  بالدعم

  .الفولطاضوئية بوالية توزر

  الصناعة والمناجم والطاقة، إن وزيرة

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتدابير استثنائية2021سبتمبر 

 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 72وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه 2004

  ،2009 فيفري 9 المؤرخ في 2009 لسنة 7بالقانون عدد 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
 وخاصة منه الفصلين 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013

  ،68 و67

 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54وعلى القانون عدد 
 وخاصة منه 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
  ،3الفصل 

 26 المؤرخ في 2017 لسنة 983وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل 2017جويلية 

  صندوق االنتقال الطاقي،
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 11مؤرخ في ال 2021 لسنة 137ألمر الرئاسي عـدد وعلى ا
   بتسمية رئيسة للحكومة،المتعلق 2021أكتوبر 

 11مؤرخ في ال 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 
   بتسمية أعضاء الحكومة،المتعلق 2021أكتوبر 

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم واالنتقال الّطاقي المؤرخ في 
تعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط الم 2020 سبتمبر 1

طرق سير عمل الّلجنة الفّنية المكلفة بإبداء الرأي في تدخالت 
  صندوق االنتقال الّطاقي،

 ماي 25وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 
 المتعلق بالتحكم في الطاقة والذي تم خالله المصادقة على 2018

لعائالت المرتبطة بالجهد تنفيذ برنامج وطني لتجهيز مساكن ا
بوحدات إلنتاج الكهرباء من   انتفاعا بالدعمواألكثرالمنخفض 

الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بهدف تخفيض كلفة الطاقة 
  وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة،

المكلفة بإبداء الرأي  ِاجتماع الّلجنة الفنية وعلى محضر جلسة
 30  بتاريخ12عدد   الطاقيفي إسناد تدخالت صندوق االنتقال

  .2020سبتمبر 

  :يلي قررت ما

 يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ المشروع  ـالفصل األول
النموذجي لتجهيز مساكن العائالت المرتبطة بالجهد المنخفض 

الدولة للطاقة الكهربائية بوحدات إلنتاج   انتفاعا بدعمواألكثر
بوالية توزر وكلفتـه  ئيةالكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضو

ومخطط تمويله والشرائح المستهدفة والتزامات مختلف 
  .نجازهإالمتدخلين في 

 انتفاعا بدعم الدولة للطاقة الكهربائية األكثريقصد بالعائالت 
على معنى هذا القرار، العائالت المرتبطة مساكنها بالجهد 

واط  كيل1200والتي ال يتجاوز استهالكها السنوي  المنخفض
  . أ.ف.ك 2 و1المكتتبة  ساعة والقدرة

 المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائالت إلىيشار 
   انتفاعا بالدعم فيما يلي واألكثرالمرتبطة بالجهد المنخفض 

  ".المشروع النموذجي" بـ

 4اقتناء وتركيز  إلى يهدف المشروع النموذجي ـ 2 الفصل
 اكس الكهربائيمجهزة بالع آالف وحدة شمسية فولطاضوئية

)micro onduleur( انتفاعا األكثر  آالف مسكن للعائالت4 ــب 
بدعم الدولة للطاقة الكهربائية بوالية توزر وذلك على النحو 

  :التالي

ذات قدرة أحادية تناهز  تركيز وحدات شمسية فولطاضوئيةـ 
الشهري   واط بمساكن العائالت التي ال يتجاوز استهالكها300
  ). وحدة1350(س .و.ك 50

  واط600تركيز وحدات شمسية ذات قدرة أحادية تناهز ـ 
س .و. ك100العائالت التي ال يتجاوز استهالكها الشهري  ساكنبم

  ). وحدة2650(س .و. ك50وتفوق 

 لتنفيذ المشروع النموذجي الكلفة التقديرية  تبلغ ـ3الفصل 
  : مليون دينار وتتوزع كما يلي35,9

 وحدة شمسية 4000 اقتناء(االستثمار المادي  -
  . مليون دينار8 : )فولطاضوئية

موارد بشرية، وسائل نقل، ( نفقات التصرف في البرنامج -
  . مليون دينار0,26..): إلخ

موقع واب، ومضة تحسيسية، (حملة تواصلية وتحسيسية  -
  . مليون دينار0,24..): إلخ

 0,85): من الكلفة %10قرابة (هامش تعديل التوقعات  -
  .ليون دينارم

المشروع النموذجي على موارد صندوق االنتقال  ويمول
  .الطاقي

 يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة  ـ4الفصل 
الجهوية خاصة  الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع السلط

وفقا لدليل اإلجراءات  فيما يتعلق بتحديد قائمة المنتفعين
 وزير الطاقة والمناجم واالنتقال المصادق عليه بمقتضى قرار

  .2020 سبتمبر 1الّطاقي المؤرخ في 

 شهرا 18بـ  المشروع النموذجي نجازإتحدد مدة  ـ 5الفصل 
تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ابتداء من
  .التونسية

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ6الفصل 
  .التونسية

  .2021ديسمبر  21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

 نائلة نويرة القنجي

  
 21 مؤرخ في من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة قرار

 يـتعلق بتنفيذ البرنـامج الثالثـي للتوعيـة 2021ديسمبر 
  .قـةوالتحسيـس واالتصال في مجـال التـحكم فـي الطا

  إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 
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 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 72وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه 2004

  ،2009 فيفري 9 المؤرخ في 2009 لسنة 7قانون عدد بال

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
خاصة منه الفصلين  2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013

  ،68 و67

 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54وعلى القانون عدد 
صة منه  وخا2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
  ، 3الفصل 

 26 المؤرخ في 2017 لسنة 983وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل 2017جويلية 

  صندوق االنتقال الطاقي،

 11مؤرخ في ال 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 
   بتسمية رئيسة للحكومة،المتعلق 2021أكتوبر 

 11مؤرخ في ال 2021 لسنة 138ي عـدد وعلى األمر الرئاس
   بتسمية أعضاء الحكومة،المتعلق 2021أكتوبر 

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم واالنتقال الّطاقي المؤرخ في 
 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط 2020 سبتمبر 1

طرق سير عمل الّلجنة الفّنية المكلفة بإبداء الرأي في تدخالت 
  نتقال الّطاقي،صندوق اال

 جوان 7وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 
 المتعلق بمخرجات الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم 2019

وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الثالثي المتكامل 
  للتوعية والتحسيس في مجال التحكم في الطاقة،

ة بإبداء الرأي في المكلف جتماع الّلجنة الفنيةِاوعلى محضر 
 30  بتاريخ12عدد  إسناد تدخالت صندوق االنتقال الطاقي

 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر 2020سبتمبر 
  موارد صندوق االنتقال الطاقي،

المكلفة بإبداء الرأي في  جتماع الّلجنة الفنيةِاوعلى محضر 
فيفري  1 ريخ بتا17عدد  إسناد تدخالت صندوق االنتقال الطاقي

 والتي صادقت على مشروع قرار وزير الصناعة والطاقة 2021
  .لمناجم المتعلق بتنفيذ البرنـامجوا

  :قررت ما يلي

 يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الثالثي  ـالفصل األول
للتوعية والتحسيس واالتصال في مجال التحكم في الطاقة وكلفتـه 

  .ستهدفةومخطط تمويله والفئات الم

 البرنامج الثالثي للتوعية والتحسيس واالتصال في إلىيشار 
  ".البرنامج الثالثي"بـ  مجال التحكم في الطاقة فيما يلي

 يهدف البرنامج الثالثي إلى توجيه كبـار مستهلكي  ـ2الفصل 
الطاقة والعموم نحو سلوكيات وتكنولوجيات أكثر نجاعة في 

  :ونات األساسية التاليةاستهالك الطاقة ويحتوي على المك

  .حمالت التوعية واالتصال المسترسلة والظرفيةـ 

  .حمالت اإلحاطة واإلعالمـ 

 4,5  تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج الثالثي ـ3الفصل 
  :مليون دينار وتتوزع كما يلي

 3,43: والظرفية حمالت التوعية واالتصال المسترسلةـ 
  .مليون دينار

  . مليون دينار0,43: حاطة واإلعالمحمالت اإلـ 

  .مليون دينار 0,1: المتابعة والتقييمـ 

مليون  0,54: المصاريف اللوجستية المتعلقة بإنجاز البرنامجـ 
  .دينار

  .على موارد صندوق االنتقال الطاقي يمول البرنامج الثالثي

يتم تنفيذ البرنامج الثالثي من قبل الوكالة الوطنية  ـ 4الفصل 
وفقا لدليل اإلجراءات المصادق عليه بمقتضى  كم في الطاقةللتح

 سبتمبر 1قرار وزير الطاقة والمناجم واالنتقال الّطاقي المؤرخ في 
  .المشار إليه أعاله 2020

بثالث سنوات وذلك  نجاز البرنامج الثالثيإ حددت مدة  ـ5الفصل 
  .التونسيةابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ6الفصل 
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

 نائلة نويرة القنجي

  

والمناجم والطاقة ووزيرة المالية  من وزيرة الصناعة قرار
رة وتنمية الصادرات ووزير الفالحة والموارد التجا ووزيرة

 يتعلق 2021  ديسمبر21 مؤرخ في المائية والصيد البحري
المعقم ومدة  بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج

 مدة وبتحديد 2020 ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة
  .2020 لسنة بالنسبة الخزن بمنحة الحليب مركزيات انتفاع
التجارة ووزيرة المالية ووزيرة والطاقة والمناجم الصناعة زيرةو إن 
  البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة ووزير الصادرات وتنمية

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر
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 مارس 22 المؤرخ في 1999لسنة  658 عدد األمر وعلى

الحليب الطازج   المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من1999

المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر 

 وخاصة 2013 سبتمبر 20 المؤرخ في 2013 لسنة 4031عدد 

  ، مكرر منه7والفصل ) جديد(الفصل األول 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021 أكتوبر

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة 2021 توبرأك

  :يلي قرروا ما

بلغ المخزون التعديلي من الحليب الطازج  ـ الفصل األول

ن لتر وامتدت فترة مليو 42,8بـ 2020بالنسبة إلى سنة  المعقم

 أوت 31 إلى غاية 2020ذروة إنتاج الحليب من أول مارس 

2020.  

 حددت مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن  ـ2الفصل 

 بالفترة الممتدة من 2020الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 

  .2021 فيفري 28 إلى 2020غرة مارس 

المخالفة لهذا القرار تلغى جميع األحكام السابقة و ـ 3الفصل 

 وخاصة أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى

 والصيد البحري ووزير الفالحة والمتوسطة ووزير المالية

 2020  أوت11ووزير التجارة المؤرخ في  والموارد المائية

المعقم  المتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج

 وبتحديد مدة 2020سبة إلى سنة ومدة ذروة إنتاج الحليب بالن

  .2020انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 

  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ4الفصل 

  .التونسية

  .2021  ديسمبر21 تونس في 
  

  

  

  

  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

  ويرة القنجينائلة ن
  ة المالية وزير

  سهام البوغديري نمصية
  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

  فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفالحة والموارد المائية 

  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 المالية ووزيرة والطاقة والمناجم الصناعة وزيرة منقرار 
 والموارد فالحةال ووزير الصادرات وتنمية التجارة ووزيرة
 يتعلق 2021 ديسمبر 21 في ؤرخ مالبحري والصيد المائية

 ومدة المعقم الطازج الحليب من التعديلي المخزون بتحديد
 مدة وبتحديد 2021 سنة إلى بالنسبة الحليب إنتاج ذروة

  .2021 لسنة بالنسبة الخزن بمنحة الحليب مركزيات انتفاع
ووزيرة المالية ووزيرة قةوالطا والمناجم الصناعة وزيرة إن 
 والصيد المائية والموارد الفالحة ووزير الصادرات وتنمية التجارة
   البحري،

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

س  مار22 المؤرخ في 1999 لسنة 658 عدد األمر وعلى
الحليب الطازج   المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من1999

المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر 
 وخاصة 2013 سبتمبر 20 المؤرخ في 2013 لسنة 4031عدد 

  ، مكرر منه7والفصل ) جديد(الفصل األول 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021 كتوبرأ

 11  المؤرخ في2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021 كتوبرأ

  :يلي قرروا ما

يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج  ـ الفصل األول
 مليون لتر وتمتد فترة 42,3 بـ 2021بالنسبة إلى سنة  المعقم
  .2021  أوت31إلى غاية  تاج الحليب من أول مارسذروة إن

 تحدد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن  ـ2الفصل 
 بالفترة الممتدة من 2021بالنسبة لسنة  الحليب الطازج المعقم

  . ديسمبر31إلى  غرة مارس

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 3الفصل 
  .التونسية

  .2021  ديسمبر21تونس في 
  

  

  

  

  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

  نائلة نويرة القنجي
  ة المالية وزير

  سهام البوغديري نمصية
  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

  فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفالحة والموارد المائية 

  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة



  3461ة صفحـ  2021 ديسمبر 31 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   120عــدد 

 

  
  13 مؤرخ في وتنمية الصادرات التجارة وزيرة منقرار 

 8قرار وزير التجارة المؤرخ في  بتنقيح لق يتع2021 ديسمبر
 متناصفة بوزارة إداريةلجان  بإحداث المتعلق 2018ماي 

  .التجارة

 إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،

   الدستور، على طالعاال بعد 

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117 وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
نقحته أو تممته وخاصة لى جميع النصوص التي اإلدارية وع

  ، 2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27دد القانون ع

 جانفي 24 المؤرخ في 1987 لسنة 103وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان 1987

  الشؤون االقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته، 

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

 المؤرخ 2012 لسنة 2937المتناصفة كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2012 نوفمبر 27في 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
ة الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عمل1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب 1999

موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
  تي نقحته أو تممته،الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص ال

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

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

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

  في الوثائق واألرشيف وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

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

  ع النصوص التي تممته لمهندسي اإلدارات العمومية وعلى جمي
  أو نقحته،

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

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته 
  أو نقحته،

 جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 230وعلى األمر عدد 
ق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان اإلطارات  المتعل2000

  المشتركة للمخبر،

 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1688وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2000

للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي 
  تممته أو نقحته،

 أكتوبر 2 المؤرخ في 2001سنة  ل2305 وعلى األمر عدد
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك 2001

  للصحافيين العاملين باإلدارات العمومية،

 جويلية 22 المؤرخ في 2013 لسنة 3112وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2013

  ص التي تممته أو نقحته، وعلى جميع النصواالقتصاديةالمراقبة 

 10 المؤرخ في 2019 لسنة 434وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك أعوان 2019ماي 

  المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية،

 25 المؤرخ في 2020 لسنة 115وعلى األمر الحكومي عدد 
خاص بالسلك  المتعلق بضبط النظام األساسي ال2020فيفري 

  اإلداري المشترك لإلدارات العمومية،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 المتعلق 2018 ماي 8مؤرخ في  وعلى قرار وزير التجارة ال
  . إدارية متناصفة بوزارة التجارةبإحداث لجان

  :قـررت مـا يلي

تلغى أحكام الفصل األول من قرار وزير التجارة  ول ـالفصل األ
باألحكام   أعاله، وتعوضإليه، المشار 2018 ماي 8المؤرخ في 

  :التالية

الصادرات  تحدث بوزارة التجارة وتنمية -)جديد(الفصل األول 
لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة 

  :المذكورين أسفله

متصرف عام من الصنف األعلى، مهندس :  اللجنة األولى -
عام، محلل عام، رئيس مخبر عام، متفقد عام للمراقبة االقتصادية، 
متفقد عام للشؤون االقتصادية، تقني عام، فني سام عام للصحة 

ني سام رئيس أول للصحة العمومية، مهندس رئيس، العمومية، ف
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رئيس مخبر رئيس، متفقد رئيس للمراقبة االقتصادية، متفقد رئيس 
للشؤون االقتصادية، محلل رئيس، تقني رئيس أول، مهندس أول، 
محلل مركزي، رئيس مخبر، تقني رئيس، فني سام رئيس للصحة 

تفقد مركزي العمومية، متفقد مركزي للمراقبة االقتصادية، م
للشؤون االقتصادية، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف 
مستشار، متصرف عام في الوثائق واألرشيف، متصرف رئيس في 
الوثائق واألرشيف، متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف، حافظ 
عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ 

في عام، مستشار صحفي رئيس، مكتبات أو توثيق، مستشار صح
  .مستشار صحفي

مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، محلل، :  اللجنة الثانية -
تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية، متفقد المراقبة 
االقتصادية، متفقد للشؤون االقتصادية، متصرف، متصرف في 

  .الوثائق واألرشيف، مكتبي أو موثق، كاتب صحفي

تقني، واضع برامج، ملحق تفقد المراقبة : الثة  اللجنة الث-
االقتصادية، ملحق تفقد للشؤون االقتصادية، متصرف مساعد، 
متصرف مساعد في الوثائق واألرشيف، مكتبي مساعد أو موثق 

  .مساعد، كاتب صحفي مساعد

مساعد تقني، عون المراقبة االقتصادية، :  اللجنة الرابعة -
كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر مراقب للشؤون االقتصادية، 

  .اإلعالمية، معاون مكتبي أو معاون موثق، ملحق صحفي

عون تقني، مستكتب إدارة، راقن، مختزن :  اللجنة الخامسة -
  .مكتبات أو توثيق

  عون استقبال، عون استقبال مكتبات :  اللجنة السادسة -
  .أو توثيق

 إلى 8ألصناف من ا(عملة الوحدة الثالثة :  اللجنة السابعة -
10(  

 إلى 4األصناف من (عملة الوحدة الثانية :  اللجنة الثامنة -
7(  

 إلى 1األصناف من (عملة الوحدة األولى :  اللجنة التاسعة -
3 .(  

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصـل 
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 13 تونس في
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضانء بودننجال

  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

 فضيلة الرابحي بن حمزة

 

  

 ديسمبر 23 مـؤرخ في 2021 لسنة 250 عددأمر رئاسي 
يتعّلق بتعييـن سعـر الحبـوب وبكيفية دفع أثمانها  2021

  .2021-2020وخزنها وإحالتها باّلنسبة إلى الموسم 

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االّطالع على الدستور،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،استثنائية المتعلق بتدابير 2021سبتمبر 

 المتعلق 1945 جوان 28وعلى األمر العلي المؤرخ في 
ع النصوص المتعلقة بالصندوق العام للتعويض بتنقيح وتجمي

 وخاصة 1947 جوان 26المنقح والمتمم باألمر العلي المؤرخ في 
   منه، 8الفصل 

 المتعلق 1956 ماي 31وعلى األمر العلي المؤرخ في 
بالتدابير الخاصة لتحقيق التوازن المالي للسكة الحديدية وبنقل 

 1981 لسنة 54ن عدد الحبوب ومنتجات المطاحن المنقح بالقانو
  ،1981 جوان 23المؤرخ في 

 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 10وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون 1962
وعلى جميع  1962 ماي 24 المؤرخ في 1962 لسنة 18عدد 

 لسنة 67النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ، 1986 جويلية 16لمؤرخ في  ا1986

 31 المؤرخ في 1986 لسنة 106وعلى القانون عدد 
 وعلى 1987 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1986ديسمبر 

 127جميع النصوص التي نّقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
 المتعلق بقانون 1994 ديسمبر 26 المؤرخ في 1994لسنة 

  ،1995المالية لتصرف سنة 

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992 لسنة 117ى القانون عدد  وعل
   المتعلق بحماية المستهلك،1992

 31 المؤرخ في 1999 لسنة 101وعلى القانون عدد 
 وخاصة 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999ديسمبر 

   منه،35الفصل 

 مارس 16 المؤرخ في 2009 لسنة 15وعلى القانون عدد 
معهد الوطني للزراعات الكبرى وخاصة  المتعلق بإحداث ال2009
   منه،3الفصل 

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015
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 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 
 17 وخاصة الفصل 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017

  منه،

 جوان 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1083ألمر عدد وعلى ا
   المتعلق بتنظيم نشاط مجمعي الحبوب،1990

 نوفمبر 11 المؤرخ في 2000 لسنة 2578وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير ديوان 2000

  الحبوب،

 جوان 18 المؤرخ في 2007 لسنة 1401وعلى األمر عدد 
ق بضبط سلم تعيير القمح الصلب والقمح اللين عند  المتعل2007

البيع والشراء المعدان لالستهالك البشري كما تم تنقيحه باألمر 
  ،2012 جوان 13 المؤرخ في 2012 لسنة 621عدد 

 16 المؤرخ في 2018 لسنة 729وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم 2018أوت 
مني الموظف لفائدة صندوق تعويض األضرار الفالحية التضا

   منه،2الناجمة عن الجوائح الطبيعية وخاصة الفصل 

 المؤرخ في 2019 لسنة 1157وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع 2019 ديسمبر 24

  ،2020-2019أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى موسم 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137ر الرئاسي عدد وعلى األم
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

  العنوان األول

  في السعر عند اإلنتاج والتسويغ الفالحي

حددت األسعار األساسية عند اإلنتاج وعند  ـ الفصل األول
الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة 

  : كما يلي2020لالّتجار المتأّتية من صابة 

   دينارا للقنطار الواحد،62: القمح الصلب .

  . دينارا للقنطار الواحد47: الّلـينالقمح  .

غير أّنه . ويتم االّتجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية
 دينارا للقنطار الواحد من قبل 40يّطبق سعر تدّخل قدره 

مؤسسات الّتجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال 
  .المسّلمة إليها من قبل المنتجين

مّتع كميات الحبوب المسّلمة إلى المجمعين  تت ـ2الفصل 
  :بمنحة استثنائية للّتسليم السريع حددت حسب األنواع كما يلي

 31 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 20: القمح الصلب .
  ،2020أوت 

 31 للقنطار الواحد إلى غاية يوم ارناي د12: القمح الّلـين .
  ،2020أوت 

 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية 13: تــيكالالشعير والتري .
  .2020 جويلية 15يوم 

 ينطبق السعران األساسيان عند اإلنتاج وعند  ـ3الفصل 
الشراء من المجمعين الّلذان تم تحديدهما في الفصل األول أعاله 
على القمح الصلب والقمح الّلين ذوي الخاصيات الفنية المحددة 

 2007 جوان 18 المؤرخ في 2007 لسنة 1401باألمر عدد 
  .المشار إليه أعاله

 ينطبق سعر الّتدخل عند اإلنتاج وعند الشراء من  ـ4الفصل 
المجمعين، الذي وقع تحديده في الفصل األول أعاله على الشعير 
والتريتيكال ذوي الخاصيات الفّنية المذكورة بالملحق المصاحب 

  .لهذا األمر الرئاسي

ّتنفيالت والّتنقيصات التي يتم إدخالها على األسعار وتحتسب ال
األساسية للشعير والتريتيكال بمقتضى المقاييس المذكورة 

 .بالملحق المصاحب لهذا األمر الرئاسي

   في حالة اعتراض أحد الّطرفين، البائع  ـ5الفصل 
أو المشتري، على نتائج الّتحاليل، يتم االحتكام إلى المصالح 

وفي هذه الحالة، . ي يعينها الوزير المكلف بالفالحةالمختصة الت
يتم إجراء التحاليل الجديدة على العينة الراجعة للمعترض إال إذا 
اتفق الّطرفان على تكوين عينة تأليفية تشمل العينة المسّلمة للبائع 

وال يمكن للّطرف الذي لم يحتفظ . والعينة الراجعة للمشتري
ه أو قدم عينة مفتوحة أو غير مختومة أو غير بالعينة الراجعة ل

  .حاملة للصيقة الهوية، المطالبة بإعادة التحاليل

تحمل مصاريف االعتراض والتحاليل اإلضافية المترتبة عنه 
  .على القائم به وذلك بقطع النظر عن نتائج التحاليل الجديدة

  .وتكون نتائج إعادة التحاليل نهائية وملزمة للّطرفين

 تمثل أسعار التسويغ الممنوحة للمنتجين  ـ6صل الف
وللمجمعين باقي األسعار األساسية المنصوص عليها بالفصل 
األول أعاله بعد طرح المعلوم اإلحصائي والمعلوم التضامني 

  . من هذا األمر الرئاسي8 و7المحددين على التوالي بالفصلين 

  العنوان الثاني

  دفع الثمن واإلحالة والخزن
دد المعلوم اإلحصائي المحدث بمقتضى المرسوم  ح ـ7 الفصل

 0.620 بــ 1962 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 10عدد 
دينارا عن القنطار الواحد من القمح الصلب والقمح الّلين والشعير 

من السعر % 1 وهو ما يمثل 2020والتريتيكال من صابة 
  .األساسي للقمح الصلب
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معلوم بميزانية ديوان الحبوب بباب وتدرج استخالصات هذا ال
طبقا " المعهد الوطني للزراعات الكبرى"الموارد وتحال لحساب 

 المؤرخ 2009 لسنة 15 من القانون عدد 3لمقتضيات الفصل 
  . المشار إليه أعاله2009 مارس 16في 

 حدد المعلوم التضامني المحدث بمقتضى الفصل  ـ8الفصل 
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017  لسنة66 من القانون عدد 17

 دينارا عن 0.620 بــ 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017
القنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين والشعير 

من السعر % 1 وهو ما يمثل 2020والتريتيكال من صابة 
  .األساسي للقمح الصلب

بباب وتدرج استخالصات هذا المعلوم بميزانية ديوان الحبوب 
صندوق تعويض األضرار الفالحية الناجمة "الموارد وتحال لفائدة 
 من األمر 2طبقا لمقتضيات الفصل " عن الجوائح الطبيعية

 2018 أوت 16 المؤرخ في 2018 لسنة 729الحكومي عدد 
  .المشار إليه أعاله

يتركب فرق اإلحالة الخام للحبوب المخولة لديوان  ـ 9الفصل 
  : الحبوب من

 من هذا األمر 13حة خزن تحتسب كما هو مبين بالفصل من) أ
  :الرئاسي

   دينارا للقنطار الواحد،5.076: القمح الصلب ـ 

   دينارا للقنطار الواحد،4.213: القمح الّلين ـ 

   دينارا للقنطار الواحد،3.388:  الشعيرـ 

  . دينارا للقنطار الواحد3.388:  التريتيكالـ 

المبلغ المذكور بموجب قرار مشترك من إّال أّنه يمكن تعديل 
الوزير المكلف بالفالحة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف 
بالمالية كلما اقتضى الظرف االحتفاظ بالحبوب المجمعة لمدة 
تتجاوز السّتة أشهر في المعدل وذلك بعد تقديم قائمة مدققة 

  للمخزونات المحتفظ بها لدى ديوان الحبوب،

   دينارا عن كّل قنطار،2.902رق إحالة صاف قدره ف) ب

 دينارا عن كل 1.744مبلغ تعديل مصاريف الّنقل قدره ) ج
قنطار يخصص لتغطية مصاريف الّنقل الناتجة عن عمليات التجميع 

  والخزن والتوزيع،

 دينارا عن كل قنطار من القمح الصلب 0,100مبلغ قدره ) د
تيكال مخصص لتمويل حساب ميزانية والقمح الّلين والشعير والتري
  ".صندوق الّتجهيز لديوان الحبوب"ديوان الحبوب تحت عنوان 

 تشتمل األسعار العادية لإلحالة من قبل ديوان  ـ10الفصل 
الحبوب بالنسبة للقمح الصلب والقمح الّلين والشعير والتريتيكال 

  :على

فصل األول السعر األساسي أو سعر التدخل المحددين بال)  أ
  من هذا األمر الرئاسي،

 من هذا 9فرق اإلحالة الخام المنصوص عليه بالفصل ) ب
  األمر الرئاسي،

 من 2المنحة االستثنائية للّتسليم السريع المحددة بالفصل ) ج
  .هذا األمر الرئاسي

  :وتضبط األسعار العادية لإلحالة كما يلي

  حد، دينارا للقنطار الوا91,822: القمح الصلبـ 

   دينارا للقنطار الواحد،67.959: القمح الّلينـ 

   دينارا للقنطار الواحد،61.134: الشعيرـ 

  . دينارا للقنطار الواحد61.134: التريتيكالـ 

 2020 تتم إحالة القموح الصلبة والّلينة من صابة  ـ11الفصل 
 المعدة لصناعة السميد والدقيق وكذلك إحالة الشعير والتريتيكال
برخصة من ديوان الحبوب بأسعار تضبط بمقرر من الوزير المكلف 

  .بالّتجارة

 يمكن تعديل كل أسعار اإلحالة المنصوص عليها  ـ12الفصل 
بالفصول السابقة باعتبار التنفيالت والتنقيصات المضبوطة طبق 

 المؤرخ 2007 لسنة 1401الشروط المنصوص عليها باألمر عدد 
شار إليه أعاله  وطبق الشروط  الم2007 جوان 18في 

المنصوص عليها بالملحق المرفق لهذا األمر الرئاسي بالنسبة 
  .للشعير والتريتيكال

وتنطبق أسعار اإلحالة المنصوص عليها بالفصول السابقة على 
الحبوب غير المعبأة أو المعبأة في أكياس المشتري في مستوى 

ان الحبوب أو للمجمعين مخازن ومراكز التجميع التابعة سواء لديو
أو الموانئ التونسية أو ما يشابهها أين يقع القيام إجباريا بعمليات 
تعيير الحبوب موضوع اإلحالة بمراكز التجميع في صورة شراء 
الحبوب المجمعة على مستوى مراكز المجمع وبيعها مباشرة إلى 
ة المطاحن أو بالخزانات المحورية التابعة لديوان الحبوب في صور

  . شراء الحبوب المجمعة واصلة إلى هذه الخزانات

 ينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية  ـ13الفصل 
نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 

2020.  

  :وتحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي

   دينارا للقنطار الواحد،0,846: القمح الصلبـ 

   دينارا للقنطار الواحد،0,702: ـح الليـنالقمـــ 

   دينارا للقنطار الواحد،0,564: ـر الشعيـ 

  . دينارا للقنطار الواحد0,564: التريتيكـــال ـ 

تحرر في شأن الحبوب التي يسوقها ديوان الحبوب مباشرة 
قائمات شهرية تقتصر على بيان الكميات الموجودة بداية كل شهر 

 الداخلة والخارجة طيلة الشهر ومخزون آخر والكمية الجملية
. الشهر وذلك فيما يخص جملة المراكز المعدة للشراء والخزن

  .وتحتسب المنح على أساس مخزون آخر الشهر
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 ينتفع ديوان الحبوب عند تسليم القمح والشعير  ـ14الفصل 
 بسعر اإلحالة المخّفض كما 2020والتريتيكال المتأّتية من صابة 

 أعاله، بمنحة تعويض مثلما أقرها 12 و11ده بالفصلين تم تحدي
  . من هذا األمر الرئاسي15الفصل 

 تحدد منحة الّتعويض المحملة على الصندوق  ـ15الفصل 
العام للتعويض بالنسبة لكل الحبوب بالفارق بين األسعار العادية 

 أعاله وأسعار اإلحالة المخّفضة 10لإلحالة مثلما ضبطها الفصل 
ضبوطة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة بعد تعديل األسعار الم

  .المذكورة على أساس تطبيق سلم التعيير عند الشراء والبيع

  العنوان الثالث

  عالقة ديوان الحبوب بالمجمعين
   ـ16الفصل 

يدفع مجمعو حبوب االستهالك ومجمعو البذور إلى ديوان  )1
التضامني المنصوص عليهما الحبوب المعلوم اإلحصائي والمعلوم 

 من هذا األمر الرئاسي واللذان يخصمان من 8 و7بالفصلين 
  .السعر المدفوع للمنتجين

يدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار ) 2
  :أحيل من القمح الصلب والقمح الّلين والشعير والتريتكال

 13 مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن المقررة بالفصل. أ 
  :من هذا األمر الرئاسي يضبط على النحو التالي

  . دينارا للقنطار الواحد5.076: القمح الصلبـ 

  .  دينارا للقنطار الواحد4,213: القمح الليـــن ـ 

  . دينارا للقنطار الواحد3.388: ـر الشعيــ 

  . دينارا للقنطار الواحد3.388: التريتيكـــال ـ 

نارا مخصصا لتمويل حساب  دي0,100مبلغا قدره . ب 
صندوق التجهيز لديوان "ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان 

  ".الحبوب

 يدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع  ـ17الفصل 

ومنحة خزن ومنحة نقل يتم ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في 

االتفاقية التي تضبط عالقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب 

  .االستهالك

ع ديوان الحبوب لفائدة المجمعين منحة خزن لتغطية ويدف

تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية 

في أربعة نظائر حسب الّنماذج المتوفرة بديوان الحبوب التي تسّلم 

أو تحال إليه وذلك قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان 

  .الشهر السابق

 القائمات ببيان محرر في أربعة نظائر ويتعين أن ترفق هذه

يوضح بالنسبة لكل صنف من الحبوب ولكل خمسة عشر يوما 

مدخرات اليوم األول من هذه الفترة والكميات المقبولة والكميات 

  .المدفوعة وكذلك المخزون الموجود في آخر يوم منها

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي نشري  ـ18الفصل 

ةللجمهورية الّتونسي.  

  .2021 ديسمبر 23تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

  محمود الياس حمزة
  ة المالية وزير

  سهام البوغديري نمصية
  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

 فضيلة الرابحي بن حمزة

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد
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 ملحق

  

  الخاصيات الفنية ومقاييس التنفيالت والتنقيصات المطبقة

  على الشعير والتريتيكال

  

  :الخاصيات الفنية) أ

  :الشعير ـ 1

 عربة إلى كيلو غراما موصال 58.999 و58.500ينطبق السعر األساسي للقنطار الواحد من الشعير الذي يتراوح وزنه النوعي بين 
  .ن الحبوب والمجمعين بأقرب مكان من موقع اإلنتاج أو ما يعادل العمل بهذه الشروطالقطار بالمحطة أو إلى ديوا

  :التريتيكال ـ 2

 عربة القطار بالمحطة أو إلى ديوان الحبوب والمجمعين إلىينطبق السعر األساسي للتريتيكال عند اإلنتاج على التريتيكال الموصل 
  . بهذه الشروطبأقرب مكان من موقع اإلنتاج أو ما يعادل العمل

  :مقاييس التنفيالت والتنقيصات) ب

  .المواليين" ب"و" أ" يقع احتساب التنفيالت والتنقيصات بالنسبة للشعير والتريتيكال حسب جدول المقاييس المبين بالجدولين

فإنه ال ) ابة الذنبمثال حبة جمعت بين الكسر وإص(إذا كانت حبة واحدة بها إصابات عديدة ينجر عن كل إصابة منها تخفيض خاص 
  .يطبق إال التخفيض األرفع
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  - أ –الجــــــــدول 

  الشعيــــــــــــر
  

  )-( التنقيصـــــــــات   ( + )التنفيـــــــالت 

I-الوزن النوعي   

  ق/ من الثمن األساسي3/1000:  كلغ 59.499 إلى 59.000من 

  ق/ من الثمن األساسي6/1000:  كلغ 59.999 إلى 59.500من 

  ق / من الثمن األساسي1000 /9:  كلغ 60.499 إلى 60.000من 

  ق/ من الثمن األساسي12/1000:  كلغ 60.999 إلى 60.500من 

  ق/ من الثمن األساسي15/1000:  كلغ 61.499 إلى 61.000من 

  ق/ من الثمن األساسي18/1000:  كلغ 61.999 إلى 61.500من 

  ق/ الثمن األساسي من1000 /21:  كلغ 62.499 إلى 62.000من 

  ق/ من الثمن األساسي24/1000:  كلغ 62.999 إلى 62.500من 

  ق/ من الثمن األساسي27/1000:  كلغ 63.499 إلى 63.000من 

  ق / من الثمن األساسي30/1000:  كلغ 63.999 إلى 63.500من 

  ق/ من الثمن األساسي33/1000:  كلغ 64.499 إلى 64.000من 

  ق/ من الثمن األساسي36/1000: لغ  ك64.999 إلى 64.500من 

  ق / من الثمن األساسي39/1000:  كلغ 65.499 إلى 65.000من 

  ق/ من الثمن األساسي42/1000:  كلغ 65.999 إلى 65.500من 

 من الثمن األساسي لكل 2/1000وفي ما يفوق ذلك تكون الزيادة 
  غرام500قسط أو جزء منه يساوي 

   الوزن النوعي– 1

        

  ق/ من الثمن األساسي3.5/1000:  كلغ58.000 إلى 58.499من 

  ق/ من الثمن األساسي7.0/1000:  كلغ57.500 إلى 57.999من 

  ق/ من الثمن األساسي10.5/1000:  كلغ57.000 إلى 57.499من 

  ق/ من الثمن األساسي14.0/1000:  كلغ56.500 إلى 56.999من 

  ق/من األساسي من الث17.5/1000:  كلغ56.000 إلى 56.499من 

  ق/ من الثمن األساسي21.0/1000: كلغ55.500 إلى 55.999من 

  

 من الثمن األساسي على كل قسط أو جزء منه 3.5/1000وهكذا دواليك يكون التنقيص 
  . غرام500 يساوي

  

  

  

  

  

  

  : بسبب الشوائب - 2 
  :نسبة قبول الشوائب  

  %1: لى التفحم  المواد الجامدة أو البذور التي ال قيمة لها إضافة إ-

 %1:  البذور الغريبة -

 :وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي 

  البذور الغريبة  المواد الجامدة  الشوائب 
 1.50إلى  1.01 

   2.00 إلى 1.51

   2.50 إلى 2.01

   3.00 إلى 2.51

   3.50 إلى 3.01

  4.00 إلى 3.51

   4.50 إلى 4.01

  5.00 إلى 4.51

  ق/ساسي من الثمن األ3.5/1000

  ق/ من الثمن األساسي7.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي10.5/1000

ق / من الثمن األساسي14.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي17.5/1000

  ق/ من الثمن األساسي21.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي24.5/1000

 ق/ من الثمن األساسي28.0/1000

  ق/من الثمن األساسي 1.75/1000

  ق/من األساسي من الث3.50/1000

  ق/ من الثمن األساسي5.25/1000

  ق /األساسي من الثمن 7.00/1000

  ق/األساسي من الثمن 8.75/1000

  ق/ من الثمن األساسي10.50/1000

  ق/األساسي من الثمن 12.25/1000

 ق/األساسي من الثمن 14.00/1000

  5.50 إلى 5.01 

   6.00 إلى 5.51

   6.50 إلى 6.01

  7.00 إلى 6.51

  ق/ من الثمن األساسي35.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي42.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي49.0/1000

  ق/ من الثمن األساسي56.0/1000

  ق/األساسي من الثمن 17.50/1000

  ق/األساسي من الثمن 21.00/1000

  ق/األساسي من الثمن 24.50/1000

  ق/األساسي من الثمن 28.00/1000

 قدر التنقيص باالتفاق بين البائع و المشتري  بالمائة ي7وفي ما يفوق  

  بالنسبة للحبوب المصابة بالحشرات- 3 

 % 0:  تسامح  -  

 %0،50ق على كل قسط أو جزء منه يساوي / من الثمن األساسي 3.5/1000تنقيص 
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 - ب - الجـــــــــــدول  
 التريتكـــــــــــــال

   
  )- ( التنقـــــــــيصـــــــــات 

     

    : بالنسبة للشوائب ) 1

    :نسبة قبول الشوائب 

    بالمائة1:  ال قيمة لها إضافة إلى التفحم التي المواد الجامدة أو البذور -

     بالمائة1: بذور غريبة  -

      :وفي ما يفوق ذلك يكون التنقيص كما يلى

 المواد  الجامدة بذور غريبة الشوائب

ق/من الثمن االساسى  1,75/10000   1.50إلى 1,01   ق/ن الثمن االساسى م 1000/ 3,5    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 3,50 2.00إلى 1,51   ق/ن الثمن االساسى م 1000/ 7,0    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 5,25 2.50إلى 2,01   ق/من الثمن االساسى  1000/ 10,5    

ق/ساسى من الثمن اال  7,00/1000 3.00إلى 2,51  ق/من الثمن االساسى  1000/ 14,0    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 8,75 3,50إلى 3,01 ق/من الثمن االساسى  1000/ 17,5    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 10,50 4.00إلى 3,51  ق/من الثمن االساسى  1000/ 21,0    

ق/من الثمن االساسى  12,25/1000 4.50إلى 4,01  ق/ن الثمن االساسى م 1000/ 24,5    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 14,00 5.00إلى 4,51  ق/من الثمن االساسى  1000/ 28,0    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 17,50 5.50إلى 5,01  ق/من الثمن االساسى  1000/ 35,0    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 21,00 6.00إلى 5,51  ق/من الثمن االساسى  1000/ 42,0    

ق/من الثمن االساسى  1000 /24,50 6.50إلى 6,01  ق/من الثمن االساسى  1000/ 49,0    

ق/من الثمن االساسى  1000/ 28,00 7.00إلى 6,51  ق/من الثمن االساسى  1000/ 56,0    

      

    بالمائة يقدر التنقيص باإلتفاق بين البائع والمشتري7وفي ما يفوق 

    :صابة بالحشرات بالنسبة للحبوب  الم ) 2

    %0: تسامح 

     %0,50ق لكل قسط أو جزء منه يساوى /من الثمن األساسى  3.5/1000تنقيص 

    

    ) :شعير وقصيبة(بالنسبة للحبوب األخرى )  3

    %1تسامح 

    :وفوق ذلك يكون التنقيص كما يلي 

 %1ق على كل قسط أو جزء منه يساوي / االساسى من الثمن 3.5/1000 بالمائة يكون التنقيص 10 إلى 1من 

   المشترين التنقيص باإلتفاق بين البائع و بالمائة يعي10وفي ما يفوق 
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 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 أول صحي طريبي طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات
 البحث بمؤسسة الصحيين البياطرة لألطباء المشترك بالسلك
  .الفالحي العالي والتعليم

 البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 2006 لسنة 2453 عدد األمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط تعلقالم 2006
  الصحيين، البياطرة لألطباء

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 كيفية بضبط المتعلق 2007 أفريل 6 في المؤرخ القرار وعلى
 طبيب رتبة إلى للترقية باالختبارات الداخلية المناظرة تنظيم
  .أول صحي بيطري

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 تباالختبارا داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 لألطباء المشترك بالسلك أول صحي بيطري طبيب رتبة إلى للترقية
  .الصحيين البياطرة

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
        .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في ونست
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 مؤرخ البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في

 لمهندسي المشترك سلكالب عام هندسم رتبة إلى للترقية
  .الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة العمومية اإلدارات

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية، إلداراتا لمهندسي
 غرة في المؤرخ 2001 لسنة 1748 عدد األمر وخاصة تممته أو

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 113 عدد واألمر 2001 أوت
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد واألمر 2009
2014،  

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 1999 نوفمبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 اإلدارات لمهندسي كالمشتر بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية
  .العمومية

) 3 (بثالث شغورها سد المراد الخطط عدد حددـ  2 الفصل
    .خطط

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختمـ  3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشرـ  4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضانء بودننجال

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 مؤرخ البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في

 لمهندسي المشترك سلكالب رئيس مهندس رتبة إلى للترقية
  .الفالحي العالي والتعليم البحث ؤسسةبم العمومية اإلدارات

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية، داراتإلا لمهندسي
 غرة في المؤرخ 2001 لسنة 1748 عدد األمر وخاصة تممته أو

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 113 عدد واألمر 2001 أوت
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد واألمر 2009
2014،  

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 1999 جوان 23 في المؤرخ القرار وعلى 
 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .ميةالعمو اإلدارات لمهندسي المشترك لكبالس رئيس

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية
  .العمومية اإلدارات

) 4 (بأربع شغورها سد المراد خططال عدد حدد  ـ2 الفصل
    .خطط

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
   البحري والصيد

 محمود الياس حمزة

 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 الفالحة في مكون رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات
 الفالحة في المكونين المهندسين بسلك البحري والصيد
  .الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة البحري والصيد

البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع دبع

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى 
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

  البحري، والصيد الفالحة في المكونين

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2010 ديسمبر 28 في المؤرخ القرار وعلى
 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .البحري والصيد الفالحة في مكون رئيس

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 البحري والصيد الفالحة في مكون رئيس مهندس رتبة إلى للترقية
  .البحري والصيد الفالحة في المكونين المهندسين بسلك

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
    .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 مؤرخ البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في

 العالي والتعليم البحث مؤسسةب عام محلل رتبة إلى للترقية
  .الفالحي

البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات يةاإلعالم وتقنيي
  تممته، أو نقحته

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط تعلقالم2014  سبتمبر 9 في مؤرخال القرار وعلى
 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة يمتنظ كيفية
  .عام

   :يلي ما قرر

 الفالحي اليالع والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك عام محلل رتبة إلى للترقية
  .العمومية لإلدارات

 )1 (بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
  .ةواحد

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 لفصلا
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021مبر  ديس23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بيربتدا المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي
  تممته، أو نقحته

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 كيفية بضبط تعلقالم 2008  جوان 4 في مؤرخال رارقال وعلى
 رئيس محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم

  .تممته أو تهحنق التي النصوص جميع علىو

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك رئيس محلل رتبة إلى للترقية
  .العمومية لإلدارات

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
  .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 المائية وزير الفالحة والموارد
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري، دوالصي المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي
  ،تممته أو نقحته

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 محلل رتبة إلى لترقيةل بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية

  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى مركزي

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية
  .العمومية اتلإلدار

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
    .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

ير الفالحة والموارد المائية وز
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

ي البحر والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

م التعليو البحث بمؤسسة محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات يةالمحل والجماعات
  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي
  تممته، أو نقحته

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات يةالداخل المناظرة تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 راتلإلدا اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية
  .العمومية

 بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
)2(.  

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

لفالحة والموارد المائية وزير ا
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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ي البحر والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة برامج واضع رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري والصيد المائية دوالموار الفالحة وزير إن،  

  ،الدستور على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ،استثنائية بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات حليةالم والجماعات
  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 محّللي بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات  اإلعالمية وتقنيي
  ،تممته أو نقحته

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 واضع رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى برامج

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 اإلعالمية ييوتقن محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية
  .العمومية لإلدارات

 )3( بثالث شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
    .خطط

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضانجالء بودنن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

ري البح والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 الوثائق في رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات
 بمؤسسة واألرشيف وثائقال في المتصرفين بسلك واألرشيف

  .الفالحي العالي والتعليم البحث
البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 فينالمتصر سلكب الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  ،تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى واألرشيف الوثائق في

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 312 عدد الحكومي األمر وعلى
 الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس

  البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير ىإل

 11 يف المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 2016 نوفمبر  21في مؤرخال الحكومة رئيس قرار وعلى
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط تعلقالم
  . واألرشيف الوثائق في رئيس متصرف رتبة

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 بسلك واألرشيف الوثائق في رئيس متصرف رتبة إلى للترقية
  .واألرشيف الوثائق في المتصرفين

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
    .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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ري البح والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

ف رشيواأل الوثائق في متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات
 البحث بمؤسسة واألرشيف الوثائق في المتصرفين بسلك

  .الفالحي العالي والتعليم
البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

  ،تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى واألرشيف الوثائق في

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 312 عدد الحكومي األمر وعلى
 الحكومة رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس

  البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير ىإل

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 2013 جانفي 4 في مؤرخال الحكومة رئيس  قرار وعلى
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط تعلقالم
  . واألرشيف الوثائق في متصرف رتبة

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول لفصلا
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 المتصرفين  بسلك واألرشيف الوثائق في متصرف رتبة إلى للترقية
  .واألرشيف الوثائق في

 )1 (بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
    .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 البحري والصيد المائية والموارد فالحةال وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة عام مخبر رئيس رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
  تممته، أو تهنقح التي النصوص جميع وعلى

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

  للمخبر، المشتركة

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 كيفية بضبط المتعلق 2000 أوت 19 في المؤرخ القرار وعلى
 مخبر رئيس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم

  .عام

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 المشتركة اإلطارات أعوان بسلك عام مخبر رئيس رتبة إلى للترقية
  .للمخبر

 )1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
    .واحدة

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد رالقرا هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية ظرةمنا بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة مخبر رئيس رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

  للمخبر، المشتركة

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في رخالمؤ القرار وعلى
 رئيس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .2017 نوفمبر 23 في المؤرخ بالقرار تنقيحه وقع كما مخبر

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية اظرةمن الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 المشتركة اإلطارات أعوان بسلك مخبر رئيس رتبة إلى للترقية
  .للمخبر

 بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
)2.(    

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في ونست
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في مؤرخ

 البحث بمؤسسة رئيس قنيت رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي والتعليم

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات مشتركال
 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى رئيس

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية
  .العمومية

) 6 (بست شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  ـ2 الفصل
  .خطط

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 مؤرخ البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في

 العالي والتعليم البحث بمؤسسة أول تقني رتبة إلى للترقية
  .الفالحي

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، تدابيرب المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك
 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية تعلقالم 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك لأو تقني رتبة إلى للترقية
  .العمومية

 عشرة سعبت شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
    .خطة) 19(

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 اس حمزةمحمود الي

 مؤرخ البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23 في

 العالي والتعليم البحث بمؤسسة تقني رتبة إلى للترقية
  .الفالحي

البحري، والصيد المائية والموارد  الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر ىوعل
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك
 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ القرار وعلى
 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ةالمناظر تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

  .العمومية داراتلإل المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية

) 8 (بثمان شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
      .خطط

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة
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 البحري والصيد المائية والموارد الفالحة وزير من قرار
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ديسمبر 23ي ف مؤرخ

 البحث بمؤسسة تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات
  .الفالحي العالي لتعليماو

البحري، والصيد المائية والموارد الفالحة وزير إن  

  الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية عاتوالجما
  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

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

   نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك
 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر اصةوخ تممته أو

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 بضبط المتعلق 2012 أكتوبر 12 في المؤرخ ارالقر وعلى
 مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
  .تممته أو نّقحته التي النصوص جميع وعلى تقني

   :يلي ما قرر

 الفالحي العالي والتعليم البحث بمؤسسة تفتحـ  األول الفصل
 بالملفات داخلية رةمناظ الموالية واأليام 2022 فيفري 21 يوم

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية
  .العمومية

 بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
)2.(    

 جانفي 21 يوم الترشحات تسجيل قائمة تختم ـ 3 الفصل
2022.  

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 23 في تونس
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

 

  
 21 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ فيقرار 

ة بالملفات للترقية يتعلق بفتح مناظرة داخلي 2021ديسمبر 
إلى رتبة متصرف عام في الوثائق واألرشيف بسلك 

  ).2020بعنوان سنة (المتصرفين في الوثائق واألرشيف 
  ،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  بعد االطالع على الدستور، 

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  تثنائية،اس بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

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

 1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة 

  ، 2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 الرئاسي عدد وعلى األمر
  لحكومة،ل رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 2016 نوفمبر 21 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى
الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 

رتبة متصرف عام في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في 
  . الوثائق واألرشيف

  :يليرر مـا قــ

 تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم  ـالفصل األول
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2022 فيفري 22

م في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في إلى رتبة متصرف عا
  .الوثائق واألرشيف

) 1(  حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطةـ 2الفصل 
  .واحدة

  .2022 جانفي 18 تختم قائمة الترشحات يوم ـ 3الفصل 

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ 4الفصل 

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

  عليه تاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 منصف بوكثير
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 21 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ فيقرار 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2021ديسمبر 

إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك 
  ).2020بعنوان سنة (واألرشيف المتصرفين في الوثائق 

  ،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  بعد االطالع على الدستور، 

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام1983

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

  ،،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675عدد وعلى األمر 
ي الخاص بسلك المتصرفين  المتعلق بضبط النظام األساس1999

 1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة 

  ، 2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ل رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر علىو
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 2016 نوفمبر 21 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 
 رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في

  . الوثائق واألرشيف

  :يليرر مـا ق

تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم  ـ الفصل األول
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2022 فيفري 24

إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين 
  .في الوثائق واألرشيف

 )1(لمراد سد شغورها بخطة  حدد عدد الخطط اـ 2الفصل 
  .واحدة

  .2022 جانفي 18 تختم قائمة الترشحات يوم ـ 3الفصل 

ئد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا القرار بالراـ 4الفصل 
    .التونسية

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 منصف بوكثير

 21 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ فيقرار 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2021ديسمبر 

إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك 
بعنوان سنة (المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية 

2020.(  
  ،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  االطالع على الدستور، بعد 

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

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

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

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

 جويلية 17ي ف المؤرخ 2000 لسنة 1688عدد وعلى األمر 
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000
 التي وصالنص جميع وعلى العمومية للصحة السامين للفنيين
 2015 لسنة 56عدد  الحكومي األمر وخاصة نقحته أو تممته

 لسنة 570عدد  الحكومي واألمر 2015 أفريل 27 في المؤرخ
  ،2016 ماي 13 في المؤرخ 2016

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  لحكومة،ل رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 21 في المؤرخ العلمي والبحث العالي التعليم وزير قرار وعلى
 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 نوفمبر

 العمومية للصحة أول رئيس سام فني رتبة إلى للترقية بالملفات
  .العمومية للصحة السامين نيينللف المشترك بالسلك

  :يلي مـا ررقــ

 يوم العلمي والبحث العالي التعليم بوزارة تفتح  ـاألول الفصل
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية 2022 مارس أول

إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك 
  .للفنيين السامين للصحة العمومية

 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين  ـ2فصل ال
)2.(  

  .2022 جانفي 18 تختم قائمة الترشحات يوم ـ 3الفصل 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

   العلميوزير التعليم العالي والبحث
 منصف بوكثير
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 يتعلق بفتح 2021 ديسمبر 21 من وزير النقل مؤرخ فيقرار 
بالسلك  أول تقني رتبة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى

  .لإلدارات العمومية بوزارة النقل التقني المشترك

  إن وزير النقل،

  ،بعد االطالع على الدستور

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

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

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

  وعلى جميع النصوص التي نقحته  المشترك لإلدارات العمومية
 2019 لسنة 1239أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 

  ،2019 ديسمبر 26المؤرخ في 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 316عدد وعلى األمر الحكومي 
 المتعلق بتفويـض بعض صالحيـات رئــيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير النقل،

 11المؤرخ في  2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11المؤرخ في  2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، ا2021أكتوبر 

 أفريل 16 وعلى قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في
 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2021

بالسلك التقني المشترك لإلدارات  للترقية إلى رتبة تقني أول
  .العمومية بوزارة النقل واللوجستيك

  :قــــرر مـــا يلـــــي

مناظرة داخلية بالملفات   تفتح بوزارة النقل ـل األولالفص

بالسلك التقني المشترك لإلدارات  للترقية إلى رتبة تقني أول

 واأليام 2022 فيفري 28 يوم 2020العمومية بعنوان سنة 

  .الموالية

حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية  ـ 2الفصل 
  .خطة) 28(ن يوعشر

 جانفي 28تسجيل الترشحات يوم  تختم قائمة  ـ3الفصل 
2022 .  

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير النقل
 ربيع المجيدي

  

 يتعلق 2021 ديسمبر 21 مؤرخ في من وزير النقلقرار 
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  ناظرةالم قرار فتح بإلغاء

تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة 
  .2018بعنوان سنة  النقل

  إن وزير النقل،

  ،بعد االطالع على الدستور

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

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

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 

ط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني  المتعلق بضب1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 2019 لسنة 1239أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 

  ،2019 ديسمبر 26المؤرخ في 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 316وعلى األمر الحكومي عدد 

ت رئيس الحكومة  المتعلق بتفويــــض بعض صالحيـا2016مارس 

  إلى وزير النقل،

 11المؤرخ في  2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11المؤرخ في  2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 المتعلق 2014 مارس 24وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 

بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 

  التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل، تقني أول بالسلك



  120عـــدد   2021 ديسمبر 31 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3480صفحــة 

 المتعلق 2018 أوت 2وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 

 بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك

  .شترك لإلدارات العمومية بوزارة النقلالتقني الم

  :قـرر مـا يلــي

 أوت 2يلغى قرار وزير النقل المؤرخ في  ـ الفصل األول

 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2018

تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بوزارة النقل 

  .2018بعنوان سنة 

نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ي ـ2الفصل 

  .التونسية

  .2021 ديسمبر 21تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير النقل
 ربيع المجيدي

 

  

  .2021  ديسمبر20 البيئة مؤرخ في ةقرار من وزيربمقتضى 
هية مدير تكلف السيدة منال المنوبي، متصرف رئيس، بمهام كا

بوحدة التصرف حسب األهداف بوزارة البيئة إلنجاز مشروع 
تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات كاهية مدير 

  .إدارة مركزية

  

  .2021  ديسمبر20 البيئة مؤرخ في ةقرار من وزيربمقتضى 
تكلف السيدة نجالء كمون، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير 

ألهداف بوزارة البيئة إلنجاز مشروع بوحدة التصرف حسب ا
تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات كاهية مدير 

  .إدارة مركزية

  

  .2021  ديسمبر20 البيئة مؤرخ في ةقرار من وزيربمقتضى 
يكلف السيد محسن بن حسين، تقني أول، بمهام رئيس 

ية للجنوب مصلحة البيئة الحضرية والبيئة الصناعية باإلدارة الجهو
  .الصحراوي بوزارة البيئة
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 النهائية يتعّلق بالتصريح بالنتائج 2021 ديسمبر 21 مؤرخ في 2021 لسنة 34قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
  .2021الجزئية في بلدية السبيخة لسنة  البلدية النتخاباتل

  ،إن مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات

  منه، 133 و126 و34بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصول 

 المتعّلق بالهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، وعلى جميع 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
  النصوص التي نّقحته وتممته،

وعلى جميع النصوص التي   المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
   منه،148و) جديد (143 و142نّقحته وتممته، وخاصًة الفصول 

 المتعّلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 2021 أكتوبر20 المؤرخ في 2021 لسنة 148وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،2021وحمام سوسة والمروج لسنة   ومنزل حر وأزمور وحمام األغزازبلديات السبيخة

   المتعّلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1033وعلى األمر الحكومي عدد 

ملي لإلنفاق على الحملة  المتعّلق بتحديد السقف الج2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد 
  االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات البلدية،

تم  المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، كما 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد 
  ،2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تنقيحه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تم 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 20وعلى القرار عدد 
  ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه 2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30لقرار عدد وعلى ا
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 2بالقرار عدد 

 واإلعالن عنها، كما تم  المتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 4 والقرار عدد 2014 نوفمبر 6 المؤرخ في 2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

ما  المتعّلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية، ك2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 1تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 2019 أوت 22 المؤرخ في 2019 لسنة 22وعلى القرار عدد 
  وإجراءاتها،

   بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بعد ألعضاء مجلس الهيئة، المتعّلق2020 جوان 18 المؤرخ في 2020 لسنة 10وعلى القرار عدد 

 المتعّلق بروزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021 جوان 8 المؤرخ في 2021لسنة  8القرار عدد  وعلى
2021 ،  

وزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية  المتعّلق بتعليق تنفيذ ر2021 جوان 20 المؤرخ في 2021 لسنة 11وعلى القرار عدد 
  ،2021السبيخة لسنة 

 المتعّلق باستئناف تنفيذ روزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية 2021 سبتمبر 30 المؤرخ في 2021 لسنة 14القرار عدد  وعلى
  ،2021 أكتوبر 12 المؤرخ في 2021 لسنة 22، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 2021السبيخة لسنة 

  ،2021  ديسمبر13وعلى محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  وعلى محضر المكتب المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
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من القانون ) جديد (143ر الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطا
   المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16األساسي عدد 

ولية لالنتخابات  المتعّلق بالتصريح بالنتائج األ2021 ديسمبر 13وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المؤرخ في 
  .2021البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 

  :يصدر القرار اآلتي نصه

  :التالية إلى النتائج النهائية من والية القيروان  آلت عمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة االنتخابية السبيخة ـالفصل األول

  ،ناخبا 24974:االنتخابيةعدد الناخبين المرسمين بالدائرة ـ 

  ،ناخبين 4409 :عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويتـ 

  صوتا، 4180 :عدد األصوات المصرح بها لكّل القائماتـ 

  ورقة، 164 :عدد أوراق التصويت الملغاةـ 

  ورقة، 65 :عدد أوراق التصويت البيضاءـ 

  170.04: الحاصل االنتخابيـ 

  :مترشحة لكل قائمةعدد األصوات المصرح بها ـ 

  

 عدد األصوات المصرح بها
 اسم القائمة المترشحة

 باألرقام بلسان القلم

النسبة المئوية من 
عدد األصوات 
 المصرح بها

 37% 1552 ألف وخمسمائة واثنان وخمسون صوتا قائمة انطالقة

 9% 367 ثالثمائة وسبعة وستون صوتا قائمة الوفاق

 15% 631 ئة وواحد وثالثون صوتاستما قائمة السنبلة

 7% 273 مائتان وثالثة وسبعون صوتا قائمة السبيخة أمل

 19% 805 ثمانمائة وخمسة أصوات قائمة العمل

 7% 273 مائتان وثالثة وسبعون صوتا قائمة حزب حركة النهضة

 4% 180 مائة وثمانون صوتا قائمة شباب السبيخة

 2% 99 اتسعة وتسعون صوت قائمة غدوة خير

  

  :مقعدا القائمات التالية 24  تبعا للمعطيات المذكورة أعاله، فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية السبيخة وعددها ـ2الفصل 

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )9( تسعة على تحصلت قائمة انطالقةـ 

 نبيل حامدي،ـ 1

 روضة عرفة،ـ 2

 باسي،علي ع محمدـ 3

 روضة الورتاني،ـ 4

 صالح عادل،ـ 5

 مريم الفرحاني،ـ 6

 الستار سبري، عبدـ 7

 إيناس حمدي،ـ 8
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  .أحمد منصورـ 9

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )5(على خمسة  قائمة العمل تحصلتـ 

 طارق حمدي، ـ 1

 حياة منصور، ـ 2

 كريم شهب، ـ 3

 عواطف غنام، ـ 4

 .بوسام شه ـ 5

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )4(أربعة  على قائمة السنبلة تحصلتـ 

 حامدي، محسن ـ 1

 غرسالله، ابتهال ـ 2

  فرشيشي، خميس ـ 3

 .عواطف عرفة ـ 4

  :القائمة اآلتي ذكرهما مقعدين ُأسندا إلى عضوي على قائمة الوفاق تحصلتـ 

 عثمان حامدي، ـ 1

 .يفيسرى الشر ـ 2

  :القائمة اآلتي ذكرهما مقعدين ُأسندا إلى عضوي على قائمة السبيخة أمل تحصلتـ 

 نعمان فريوي، ـ 1

 .ايمان جالصي مجبري ـ 2

  :مقعد وحيد ُأسند إلى عضو القائمة اآلتي ذكرها على قائمة حزب حركة النهضة تحصلتـ 

 .بسمة عنقود ـ 1

  :حيد ُأسند إلى عضو القائمة اآلتي ذكرهمقعد و على قائمة شباب السبيخة تحصلتـ 

 .نبيل حمدي ـ 1

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة ـ 3 الفصل

  .2021 ديسمبر 21تونس في 

  

  رئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات

نبيل بفون    
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  يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية2021 ديسمبر 21 مؤرخ في 2021 لسنة 35ابات عدد قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخ
  .2021الجزئية في بلدية منزل حر لسنة  البلدية لالنتخابات

  

  إن مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات،

  منه، 133 و126 و34بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصول 

 المتعّلق بالهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، وعلى جميع 2012 ديسمبر 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23ألساسي عدد وعلى القانون ا
  النصوص التي نّقحته وتممته،

 المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،وعلى جميع النصوص التي 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
   منه،148و) جديد (143 و142وتممته، وخاصًة الفصول نّقحته 

 المتعّلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 2021 أكتوبر 20 المؤرخ في 2021 لسنة 148وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،2021بلديات السبيخة ومنزل حر وأزمور وحمام األغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 

   المتعّلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1033الحكومي عدد وعلى األمر 

 المتعّلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة 2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد 
  العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات البلدية،االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل 

 المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، كما تم 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد 
  ،2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تنقيحه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تم 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 20ر عدد وعلى القرا
  ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

االقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعّلق بقواعد وإجراءات 2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 2بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها، كما تم 2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 4 والقرار عدد 2014 نوفمبر 6ي  المؤرخ ف2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية، كما 2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 1تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 2019 أوت 22 المؤرخ في 2019 لسنة 22لى القرار عدد وع
  وإجراءاتها،

   المتعّلق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بعد ألعضاء مجلس الهيئة،2020 جوان 18 المؤرخ في 2020 لسنة 10وعلى القرار عدد 

لسنة  في بلدية منزل حر الجزئية البلدية االنتخابات المتعّلق بروزنامة 2021 سبتمبر 30 المؤرخ في 2021  لسنة15 عدد القرار وعلى
  ،2021 أكتوبر 12 المؤرخ في 2021 لسنة 23، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 2021

  ،2021  ديسمبر13اريخ وعلى محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بت

  وعلى محضر المكتب المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،

من القانون ) جديد (143وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 
   المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،2014 ماي 26خ في  المؤر2014 لسنة 16األساسي عدد 

 المتعّلق بالتصريح بالنتائج األولية لالنتخابات 2021 ديسمبر 13وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المؤرخ في 
  .2021البلدية الجزئية في بلدية منزل حر لسنة 

  :يصدر القرار اآلتي نصه

  :التالية إلى النتائج النهائية من والية نابل  آلت عمليات االقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة االنتخابية منزل حر ـفصل األولال

  ،ناخبا 4540 :عدد الناخبين المرسمين بالدائرة االنتخابيةـ 
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  ،ناخبا 227 :عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويتـ 

  صوت، 200 :ها لكّل القائماتعدد األصوات المصرح بـ 

  ورقة، 20 :عدد أوراق التصويت الملغاةـ 

  ورقات، 7 :عدد أوراق التصويت البيضاءـ 

  .16.67: الحاصل االنتخابيـ 

  :مترشحة عدد األصوات المصرح بها لكل قائمةـ 

  

 عدد األصوات المصرح بها
 اسم القائمة المترشحة

 باألرقام بلسان القلم
ح بهاالنسبة المئوية من عدد األصوات المصر 

 100% 200 مائتا صوت منزل حر توحدنا

  

  : مقعدا القائمة التالية12منزل حر وعددها   تبعا للمعطيات المذكورة أعاله، فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية ـ2الفصل 

  :ت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهممقعدا ُأسند )12( إثني عشر على تحصلت قائمة منزل حر توحدناـ 

 اناس بنمعاوية،ـ  1

 عصام بنمحمد،ـ  2

 مروه بنسليمان،ـ  3

 عبد الجبار بنمعاوية،ـ  4

 أمل الخرباش،ـ  5

 هشام صالح،ـ  6

 رجاء الصغير،ـ  7

 ياسر بنبوعزيز،ـ  8

 بثينة الحري،ـ  9

 كرم الطياري، ـ 10

 ضحى بنمعاوية،ـ  11

 .لديعبد الرحمان الموـ  12

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة ـ 3الفصل 

  .2021ديسمبر  21تونس في 

  رئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات

 نبيل بفون
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 تعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية ي2021 ديسمبر 21 مؤرخ في 2021 لسنة 36قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات عدد 
  .2021الجزئية في بلدية حمام األغزاز لسنة  البلدية لالنتخابات

  

  إن مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات،

  منه، 133 و126 و34بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصول 

 المتعّلق بالهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، وعلى جميع 2012ر  ديسمب20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
  النصوص التي نّقحته وتممته،

 المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،وعلى جميع النصوص التي 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
   منه،148و) جديد (143 و142نّقحته وتممته، وخاصًة الفصول 

 المتعّلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 2021 أكتوبر 20 المؤرخ في 2021 لسنة 148وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،2021 والمروج لسنة بلديات السبيخة ومنزل حر وأزمور وحمام األغزاز وحمام سوسة

   المتعّلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،2017تمبر  سب19 المؤرخ في 2017 لسنة 1033وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعّلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة 2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد 
  نتخابات البلدية،االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى اال

 المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، كما تم 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد 
  ،2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تنقيحه بالقرار عدد 

متعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تم  ال2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 20وعلى القرار عدد 
  ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه 2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 2قرار عدد بال

 المتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها، كما تم 2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 9ؤرخ في  الم2018 لسنة 4 والقرار عدد 2014 نوفمبر 6 المؤرخ في 2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية، كما 2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 1تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 2019ت  أو22 المؤرخ في 2019 لسنة 22وعلى القرار عدد 
  وإجراءاتها،

   المتعّلق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بعد ألعضاء مجلس الهيئة،2020 جوان 18 المؤرخ في 2020 لسنة 10وعلى القرار عدد 

ق بروزنامة االنتخابات البلدية الجزئية في بلدية حمام األغزاز  المتعّل2021سبتمبر  30 المؤرخ في 2021 لسنة 17القرار عدد  وعلى
  ، 2021 أكتوبر 12 المؤرخ في 2021 لسنة 25كما تم تنقيحه بالقرار عدد  ،2021لسنة 

  ،2021  ديسمبر13وعلى محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،وعلى محضر المكتب 

من القانون ) جديد (143وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 
  واالستفتاء، المتعّلق باالنتخابات 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16األساسي عدد 

 المتعّلق بالتصريح بالنتائج األولية لالنتخابات 2021 ديسمبر 13وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المؤرخ في 
  ،2021البلدية الجزئية في بلدية حمام األغزاز لسنة 

  :يصدر القرار اآلتي نصه

  :التالية إلى النتائج النهائية من والية نابل لفرز وجمع النتائج بالدائرة االنتخابية حمام األغزازآلت عمليات االقتراع وا: الفصل األول

  ،ناخبا 6040: عدد الناخبين المرسمين بالدائرة االنتخابيةـ 
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  ناخبا، 678 :عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويتـ 

  صوتا، 650 :عدد األصوات المصرح بها لكّل القائماتـ 

  ورقة، 17 :دد أوراق التصويت الملغاةعـ 

  ورقة، 11 :عدد أوراق التصويت البيضاءـ 

  54.17: الحاصل االنتخابيـ 

  :مترشحة عدد األصوات المصرح بها لكل قائمةـ 

  

 عدد األصوات المصرح بها
 اسم القائمة المترشحة

 مباألرقا بلسان القلم

النسبة المئوية من 
عدد األصوات 
 المصرح بها

 24% 157 مائة وسبعة وخمسون صوتا قائمة حزب حركة الشعب

 18% 117 مائة وسبعة عشر صوتا قائمة سيدي منصور

 26% 170 مائة وسبعون صوتا قائمة تانيت

 32% 206 مائتان وستة أصوات قائمة الدمنة

  

 مقعدا القائمات 12نتخابية حمام األغزاز وعددها تبعا للمعطيات المذكورة أعاله، فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة اال ـ 2الفصل 
  :التالية

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )4(أربعة  على تحصلت قائمة الدمنةـ 

 إيمان بلحاج رحومة، ـ 1

 عبد الفتاح بالحاج صالح،  ـ 2

 جميلة بنحورية، ـ 3

   .عمر بن عيسى ـ 4

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )3( ثالثة على قائمة تانيت تحصلتـ 

 ألفة بنحسين، ـ 1

 سالم بنعيسى، ـ 2

 .غادة العربي ـ 3

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )3( ثالثة على تحصلت حركة الشعب قائمة حزبـ 

 فراس بنعمار، ـ 1

 رداح بالحاج صالح، ـ 2

  .سامر بن حسين ـ 3

  :ُأسندا إلى عضوي القائمة اآلتي ذكرهما )2( مقعدين على تحصلت منصورقائمة سيدي ـ 

 شكري بالحاج رحومة، ـ 1

 .صحر المؤدب ـ 2

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة ـ 3الفصل 

  .2021  ديسمبر21تونس في 

  خاباترئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنت

نبيل بفون    
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 النهائيةبالتصريح بالنتائج  يتعّلق 2021ديسمبر  21 مؤرخ في 2021 لسنة 37المستقّلة لالنتخابات عدد  قرار الهيئة العليا
  .2021 لسنة حمام سوسةالجزئية في بلدية  البلدية لالنتخابات

ة لالنتخابات، مجلس الهيئة العليا المستقّلإن 

  منه، 133و 126 و34ة الفصول  وخاص،دستوربعد االطالع على ال

 وعلى جميع ،ة لالنتخاباتق بالهيئة العليا المستقّل المتعّل2012 ديسمبر 20خ في  المؤر2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
  مته،حته وتمالنصوص التي نّق

وعلى جميع النصوص التي  ، باالنتخابات واالستفتاءق المتعّل2014 ماي 26خ في  المؤر2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
  منه،148و) جديد (143 و142ًة الفصول ، وخاصنّقحته وتممته

 الجزئية في ق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلديةالمتعّل 2021  أكتوبر20خ في مؤر ال2021 لسنة 148وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،2021لسنة حمام األغزاز وحمام سوسة والمروج بلديات السبيخة ومنزل حر وأزمور و

  ،ق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية المتعّل2017 سبتمبر 19خ في  المؤر2017 لسنة 1033وعلى األمر الحكومي عدد 

ملة ق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الح المتعّل2017 سبتمبر 19خ في  المؤر2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد 
  االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى االنتخابات البلدية،

 كما تم ، المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات2014 أفريل 24خ في  المؤر2014 لسنة 5وعلى القرار عدد 
  ،2014 جويلية 16خ في  المؤر2014 لسنة 12عدد تنقيحه بالقرار 

 كما تم ، المتعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه2014 أوت 8خ في  المؤر2014 لسنة 20وعلى القرار عدد 
  ،2017 أكتوبر 23خ في  المؤر2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 تنقيحه وإتمامه  كما تم،ق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز المتعّل2014 سبتمبر 8خ في  المؤر2014 لسنة 30وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2خ في  المؤر2018 لسنة 2بالقرار عدد 

  تم كما، المتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 9خ في  المؤر2018 لسنة 4 والقرار عدد 2014 نوفمبر 6خ في  المؤر2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 كما ،ح لالنتخابات البلدية والجهويةق بقواعد وإجراءات الترش المتعّل2017 جويلية 20خ في  المؤر2017 لسنة 10وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2خ في  المؤر2018 لسنة 1مه بالقرار عدد تم تنقيحه وإتما

 المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 2019 أوت 22 المؤرخ في 2019 لسنة 22وعلى القرار عدد 
 ،وإجراءاتها

   الحضور عن بعد ألعضاء مجلس الهيئة، المتعّلق بضبط تراتيب اعتماد2020 جوان 18 المؤرخ في 2020 لسنة 10وعلى القرار عدد 

في بلدية حمام سوسة  الجزئية البلدية االنتخابات المتعّلق بروزنامة 2021 سبتمبر 30خ في المؤر 2021لسنة  18 عدد القرار وعلى
  ،2021 أكتوبر 12 المؤرخ في 2021 لسنة 26، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 2021لسنة 

 ،2021  ديسمبر13الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ وعلى محضر مداوالت مجلس 

  وعلى محضر المكتب المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،

من القانون ) جديد (143ل وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفص
  ق باالنتخابات واالستفتاء، المتعّل2014 ماي 26خ في  المؤر2014 لسنة 16األساسي عدد 

 المتعّلق بالتصريح بالنتائج األولية لالنتخابات 2021 ديسمبر 13وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المؤرخ في 
  ،2021 بلدية حمام سوسة لسنة البلدية الجزئية في

هيصدر القرار اآلتي نص:  

  :التالية النهائيةإلى النتائج االنتخابية حمام سوسة من والية سوسة ات االقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة  آلت عملي ـالفصل األول

  ،ناخبا 30147 :االنتخابيةمين بالدائرة عدد الناخبين المرسـ 

 ،ناخبا 665:ن الذين قاموا بالتصويتعدد الناخبيـ 

 ،أصوات 610 : القائماتعدد األصوات المصرح بها لكّلـ 

 ة،ورق 21 :عدد أوراق التصويت الملغاةـ 

 ورقة، 34: عدد أوراق التصويت البيضاءـ 
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 25.41: الحاصل االنتخابيـ 

 :مترشحة قائمةعدد األصوات المصرح بها لكل ـ 

 

  عدد األصوات المصرح بها
 اسم القائمة المترشحة

  باألرقام  بلسان القلم
   من عدد األصوات المصرح بهاالمئويةالنسبة 

 100%  610 سّتمائة وعشرة أصوات حمام سوسة تجمعنا 

  

  :ة التاليةمقعدا القائم 24 وعددهاحمام سوسة صة للدائرة االنتخابية  فازت بالمقاعد المخص،تبعا للمعطيات المذكورة أعاله ـ 2الفصل 

 :مقعدا ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )24(أربعة وعشرين  على قائمة حمام سوسة تجمعنا تحصلتـ 

 ،أنيس جغام ـ 1

 ،شراز بن عمر ـ 2

 ،حمادي ابن كحلة ـ 3

 ،ايمان حسن ـ 4

 ،حمدي القلي ـ 5

 ،يسرى كنز ـ 6

 ،كمال بوعوينة ـ 7

 ،سناء مختارالدين ـ 8

 ،حوارأحمد ال ـ 9

 ،أماني سليمان ـ 10

 ،سفيان حسن ـ 11

 ،منيار البكوش ـ 12

 ،فهد السعيدي ـ 13

 ،وداد بن حليمة ـ 14

 ،نزار ابن عمر ـ 15

 ،غادة جغام ـ 16

 ،كريم القدر ـ 17

 ،أمال ابن عمر ـ 18

 ،محمد فرج قريعه ـ 19

 ،يسرى الجديدي ـ 20

 ،أنيس الحوار ـ 21

 ،نورهان دحمان ـ 22

 ،الجديديرامي  ـ 23

 .عائشة الجالصي ـ 24

  .وبالموقع اإللكتروني للهيئة ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 3الفصل 

  .2021  ديسمبر21تونس في 

  رئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات

  نبيل بفون
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  يتعّلق بالتصريح بالنتائج النهائية2021ديسمبر  21 خ فيمؤر 2021 لسنة 38المستقّلة لالنتخابات عدد  قرار الهيئة العليا
  .2021الجزئية في بلدية المروج لسنة  البلدية لالنتخابات

  

  إن مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات،

  منه، 133 و126 و34بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصول 

 المتعّلق بالهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، وعلى جميع 2012 ديسمبر 20رخ في  المؤ2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
  النصوص التي نّقحته وتممته،

 المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء،وعلى جميع النصوص التي 2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 
   منه،148و) جديد (143و 142نّقحته وتممته، وخاصًة الفصول 

 المتعّلق بدعوة الناخبين لالنتخابات البلدية الجزئية في 2021  أكتوبر20 المؤرخ في 2021 لسنة 148وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،2021بلديات السبيخة ومنزل حر وأزمور وحمام األغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 

   المتعّلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،2017 سبتمبر 19لمؤرخ في  ا2017 لسنة 1033وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعّلق بتحديد السقف الجملي لإلنفاق على الحملة 2017 سبتمبر 19 المؤرخ في 2017 لسنة 1041وعلى األمر الحكومي عدد 
   بالنسبة إلى االنتخابات البلدية،االنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته

 المتعّلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات، كما تم 2014 أفريل 24 المؤرخ في 2014 لسنة 5وعلى القرار عدد 
  ،2014 جويلية 16 المؤرخ في 2014 لسنة 12تنقيحه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تمويل الحملة االنتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تم 2014 أوت 8ي  المؤرخ ف2014 لسنة 20وعلى القرار عدد 
  ،2017 أكتوبر 23 المؤرخ في 2017 لسنة 17تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

يحه وإتمامه  المتعّلق بقواعد وإجراءات االقتراع والفرز، كما تم تنق2014 سبتمبر 8 المؤرخ في 2014 لسنة 30وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 2بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج واإلعالن عنها، كما تم 2014 أكتوبر 14 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 4 والقرار عدد 2014نوفمبر  6 المؤرخ في 2014 لسنة 33تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بقواعد وإجراءات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية، كما 2017 جويلية 20 المؤرخ في 2017 لسنة 10وعلى القرار عدد 
  ،2018 جانفي 2 المؤرخ في 2018 لسنة 1تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 

 المتعّلق بضبط قواعد تنظيم الحملة االنتخابية وحملة االستفتاء 2019 أوت 22لمؤرخ في  ا2019 لسنة 22وعلى القرار عدد 
  وإجراءاتها،

   المتعّلق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بعد ألعضاء مجلس الهيئة،2020 جوان 18 المؤرخ في 2020 لسنة 10وعلى القرار عدد 

في بلدية المروج لسنة  الجزئية البلدية االنتخابات المتعّلق بروزنامة 2021مبر  سبت30 المؤرخ في 2021  لسنة19 عدد القرار وعلى
  ،2021 أكتوبر 12 المؤرخ في 2021 لسنة 27، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 2021

  ،2021  ديسمبر13وعلى محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 

   المكتب المركزي المتعّلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،وعلى محضر

من القانون ) جديد (143وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة االنتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 
  نتخابات واالستفتاء، المتعّلق باال2014 ماي 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16األساسي عدد 

 المتعّلق بالتصريح بالنتائج األولية لالنتخابات 2021 ديسمبر 13وبعد االطالع على قرار الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات المؤرخ في 
  ،2021البلدية الجزئية في بلدية المروج لسنة 

  :يصدر القرار اآلتي نصه

  :التالية إلى النتائج النهائية من والية بن عروس  والفرز وجمع النتائج بالدائرة االنتخابية المروج آلت عمليات االقتراع ـالفصل األول

  اخبا، ن57679: عدد الناخبين المرسمين بالدائرة االنتخابيةـ 
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  اخبا، ن4472 :عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويتـ 

  صوتا، 4379 :عدد األصوات المصرح بها لكّل القائماتـ 

  ورقة، 66 :عدد أوراق التصويت الملغاةـ 

  ورقة، 27 :عدد أوراق التصويت البيضاءـ 

  121.64: الحاصل االنتخابيـ 

  :مترشحة عدد األصوات المصرح بها لكل قائمةـ 

  

 عدد األصوات المصرح بها
 اسم القائمة المترشحة

 رقامباأل بلسان القلم

النسبة المئوية من 
عدد األصوات 
 المصرح بها

 43% 1904 ألف وتسعمائة وأربعة أصوات قائمة المروج تريد

 24% 1036 ألف وستة وثالثون صوتا قائمة مروج الغد 

 33% 1439 ألف وأربعمائة وتسعة وثالثون صوتا قائمة حزب حركة النهضة

  

  :مقعدا القائمات التالية 36 المروج وعددها ية تبعا للمعطيات المذكورة أعاله، فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة االنتخاب ـ2الفصل 

  :مقعدا ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )16(على ستة عشر  قائمة المروج تريد تحصلتـ 

 ماهر بوبكر الحضري، ـ 1

 عزة المزيان، ـ 2

 ثامر محفوظ، ـ 3

 دنيا بوسدرة، ـ 4

 عمر بن يفلح، ـ 5

 صديقة بن فضل، ـ 6

 مراد مالك، ـ 7

 آية العوني، ـ 8

 أحمد زياد بنور، ـ 9

 هندة بن حميدة، ـ 10

 حمدي دانزلي، ـ 11

 سيرين ثابتي، ـ 12

  حازم قابسي، ـ 13

  حنان بيبي، ـ 14

  محسن البوغانمي، ـ 15

 .جيهان عزعوزي ـ 16

  :مقعدا ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )12(على اثني عشر  قائمة حزب حركة النهضة تحصلتـ 

 أنور المعالج، ـ 1

 أسماء كيال، ـ 2

 محمد أمين كوكي، ـ 3



 احسان الزغالمي، ـ 4

 جمال الدين عبدمواله، ـ 5

 سلوى الصابري، ـ 6

 علي العبيدي، ـ 7

 أسماء بوعالقي، ـ 8

 نور الدين علوي، ـ 9

 عائشة عرفاوي، ـ 10

 عبد الله لطفي القالل، ـ 11

 .بسمة غالب ـ 12

  :مقاعد ُأسندت إلى أعضاء القائمة اآلتي ذكرهم )8( على ثمانية حصلتقائمة مروج الغد تـ 

 هيكل تليجاني، ـ 1

 أمل سعيدي، ـ 2

 جمال الدين نفاتي، ـ 3

 أحالم طاجين، ـ 4

 معز وسالتي، ـ 5

 أمل تونسي، ـ 6

 محمد وليد الشواطي، ـ 7

 .جميلة نصيري ـ 8

  .رية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئةينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو ـ 3الفصل 

  .2021  ديسمبر21تونس في 

    

  رئيس الهيئة العليا المستقّلة لالنتخابات

  نبيل بفون

  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية: نسخة مطابقة 

  

  

  

  

  

 

  
  

  

  "2021 ديسمبر 31يداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم تم إ"
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