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 مبرسبت 3 في المؤرخ 2009 لسنة 2501 عدد األمر وعلى
 والصيادلة أسالك األطباء ألعوان الوظيفية بالخطط المتعلق 2009

 االستشفائية المؤسسات أصناف بمختلف العاملين وأطباء األسنان
كما تم تنقيحه وإتمامه  الصحة العمومية، لوزارة التابعة والصحية

  ، 2012ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 514 عدد باألمر

 11في المؤرخ 2013 لسنة 159 عدد الجمهوري القرار وعلى
 بالسلك األساسي الخاص النظام بضبط المتعلق 2013 جوان

العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته  الصحي االستشفائي
 المؤرخ 2017 لسنة 996أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد 

  ،2017 أوت 17في 

 24في المؤرخ 2016 لسنة 1096 عدد الحكومي األمر وعلى
  الصحية العسكرية، الهياكل بتنظيم المتعلق 2016 أوت

 24في المؤرخ 2016 لسنة 1097 عدد الحكومي األمر وعلى
 للمستشفى اإلداري والمالي التنظيم بضبط المتعلق 2016 أوت

 للصحة عمومية كمؤسسة بتونس للتعليم األصلي العسكري
مر كما تم تنقيحه وإتمامه باأل التنظيمي، هيكله على وبالمصادقة

 ديسمبر 15 المؤرخ في 2017 لسنة 1365الحكومي عدد 
2017،  

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  ، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021أكتوبر 

 2021 أفريل 23 في المؤرخ الوطني الدفاع وزير وعلى قرار
 ستشفائية بالمستشفى اووحدات وأقسام أقطاب بإحداث المتعلق

  .بتونس للتعليم األصلي العسكري

  :قـرر مـا يلـي

 من 3من الفصل ) ج(تضاف إلى أحكام الفقرة  ـ الفصل األول
 المشار 2021 أفريل 23قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 

اله، مطة حادية عشر ومطة ثانية عشر ومطة ثالثة عشر إليه أع
  :، كما يلي رومطة رابعة عشر ومطة خامسة عش

 وحدة ):المطة الحادية عشر(الفقرة ج  ـ 3 الفصل
  وتلحق بقسم أمراض القلب، القسطرة

وتلحق بقسم  االستكشاف بالمنظار وحدة: المطة الثانية عشر
 أمراض المعدة واألمعاء،

االستكشاف بالمنظار والكشف  وحدة: ة عشرالمطة الثالث
  الوظيفي التنفسي وتلحق بقسم أمراض الرئة والحساسية،

العناية المركزة للسكتة الدماغية  وحدة: المطة الرابعة عشر
  وتلحق بقسم أمراض األعصاب،

أمراض النوم وتلحق بقسم  وحدة: المطة الخامسة عشر
  .أمراض الرئة والحساسية

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار ذاه ينشر  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2022 أوت 23تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير الدفاع الوطني
 عماد مميش

 

  

 

  

يتعلـق  2022 أوت 30 مـؤرخ في 2022 لسنة 702عدد أمر 

  ماي17 المؤرخ في 2004 لسنة 1090بإتمام األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2004

 من الباب الثاني من األحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم 7.26

الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية 

  .للصناعة المحلية

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند الـتوريد وعلى
 المؤرخ في 1989 لسنــة 113الصادرة بمقتضى القانون عــدد 

 كما تم تنقيحهــا وإتمــامها بالنصــوص الالحقة 1989 ديسمبر 30
 ديسمبر 28  المؤرخ في2021لسنـــة  21 وخاصة المرسوم عـــدد

  ،2022نة والمتعلق بقانون المالية لس 2021

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 80وعلى القـانون عدد 

  منه،14 وخاصة الفصل 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عـدد 
 ، المتعلق بضبط مشموالت وزارة المـالية1975

 يلأفر 23    المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عـدد 
 ، المتعلق بتنظيم وزارة المالية1991

 ماي 17 المؤرخ في 2004 لسنة 1090وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2004

 من الباب الثاني من األحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم 7.26

 الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة

المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر 

 ،2018 سبتمبر 26 المؤرخ في 2018 لسنة 791الحكومي عـدد 
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 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137الرئاسي عدد  وعلى األمر

  ،للحكومة المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138الرئاسي عدد  وعلى األمر

  ،المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة 2021كتوبر أ

  ،اإلداريةوعلى رأي المحكمة 

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :اآلتي نصه يصدر األمر

 1090يضاف إلى القائمة الملحقة باألمر عدد  ـ الفصل األول
  : المشار إليه أعاله، ما يلي2004 ماي 17 المؤرخ في 2004لسنة 

  

  

هذا األمر بالرائد الرسمي لـلجـمهـوريـة  ينشرـ   2ل الفص

  .الـتـونـسـيـة

  .2022 أوت 30تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
  نمصيةسهام البوغديري 

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

 نائلة نويرة القنجي

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

  

 

  

 2022 أوت 16 مؤرخ في 2022 لسنة 687 عددأمر رئاسي 
يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع 

فالحية بوالية زغوان وبضبط التنمية والنهوض بالمنظومات ال
  .تنظيمها وطرق سيرها

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

 بعد االّطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،استثنائية المتعلق بتدابير 2021سبتمبر 

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

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

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

 مارس 8 المؤرخ في 1989ة  لسن44وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية كما هو 1989

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1994 لسنة 116متمم بالقانون عدد 

1994،  

 جويلية 14 المؤرخ في 2020 لسنة 33وعلى القانون عدد 

 6 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2019نوفمبر 

للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات 

  الفالحية بوالية زغوان،

 جوان 29 المؤرخ في 1989 لسنة 832وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطريقة سير 1989

حية وعلى جميع النصوص التي المندوبيات الجهوية للتنمية الفال
 المؤرخ 2020 لسنة 760نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد  

  ،2020 أوت 31في 

 أوت 31 المؤرخ في 1989 لسنة 1242وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية 1989

  للتنمية الفالحية بزغوان وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 ه،أو تممت

 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996

 رقم  التعريفة تالمنتجا بيان رقم البند

 482010م  المواد الورقية األخرى المماثلة
 4820م 

 482020م  الكراس المدرسي




