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 1 في  مؤرخقرار من وزير الشؤون االجتماعيةبمقتضى 
  .2023فيفري 

 مراد راغب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام  السيديكّلف
  .مدير جهوي للشؤون االجتماعية بالكاف

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5 عمال بأحكام الفصل
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية

  

 27في مؤرخ قرار من وزير الشؤون االجتماعية بمقتضى 
  .2022ديسمبر 

يكّلف السيد طارق السواحي، أخصائي اجتماعي مستشارـ 
محلية للنهوض االجتماعي بمنوبة بقسم بمهام رئيس الوحدة ال

النهوض االجتماعي باإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية بمنوبة، 
، على 2022 سبتمبر 30 إلى غاية 2022 جويلية 26ابتداء من 

  .سبيل التسوية

 2011 لسنة 4650 من األمر عدد 5عمال بأحكام الفصل 
 بالمنح ، يتمتع المعني باألمر2011 ديسمبر 10المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية

  

 1في مؤرخ قرار من وزير الشؤون االجتماعية بمقتضى 
  .2023فيفري 

ينهى تكليف السيدة دنيا الطريقي حرم النيفر، متصرف عام في 
الوثائق واألرشيف، بمهام مدير بخلية الحوكمة والتحديث اإلداري 

  .2022 نوفمبر 17، ابتداء من بوزارة الشؤون االجتماعية

  
 1في مؤرخ قرار من وزير الشؤون االجتماعية بمقتضى 

  .2023فيفري 

ينهى تكليف اآلنسة فتحية عكار، متصرف عام، بمهام مدير 

الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة بالمركز الوطني لتعليم 

  .2022 أكتوبر 7الكبار، ابتداء من 

  

 1في مؤرخ ن االجتماعية قرار من وزير الشؤوبمقتضى 
  .2023فيفري 

ينهى تكليف السيد عماد البلدي، متفقد مركزي للشغل، بمهام 
متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون االجتماعية، 

  .2022 أفريل 1ابتداء من 

 1في مؤرخ قرار من وزير الشؤون االجتماعية بمقتضى 
  .2023فيفري 

امعي، متصرف مستشار، بمهام ينهى تكليف السيد قيس ج
 1متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون االجتماعية، ابتداء من 

  .2022أفريل 

  

  

 

  

 يتعلق 2023 فيفري 2 في مؤرخ 2023 لسنة 87 عددأمر 
لفائدة الوكالة العقارية مصلحة العمومية  من أجل الباالنتزاع

 ض كائنة بعمادة وادي الرمل الجنوبيةالصناعية لقطعة أر
معتمدية الكاف الغربية من والية الكاف الزمة لتهيئة مدخل 

  .المنطقة الصناعية بوادي الرمل
  ،الجمهوريةإن رئيس 

   الصناعة والمناجم والطاقة،ةباقتراح من وزير

  بعد االطالع على الدستور،

 أفريل 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،1973

 جوان 8 المؤرخ في 1991 لسنة 37وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه 1991
 2009 لسنة 34 بالنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد وإتمامه

  ،2009 جوان 23المؤرخ في 

 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53 عدد على القانونو
   من أجل المصلحة العمومية، باالنتزاع المتعلق 2016

 ماي 22 في المؤرخ 1995 لسنة 916 عدد األمر وعلى
 تنقيحه تم كما الصناعة وزارة مشموالت بضبط المتعلق 1995
 ديسمبر 13 في المؤرخ 2010 لسنة 3215 عدد باألمر وإتمامه
2010، 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137ر الرئاسي عدد وعلى األم
   الحكومة،ة المتعلق بتسمية رئيس2021 أكتوبر

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

 وعلى رأي وزير الداخلية،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة تنتزع  ـولالفصل األ
قطعة األرض الكائنة بعمادة وادي الرمل العقارية الصناعية 

معتمدية الكاف الغربية من والية الكاف الزمة لتهيئة  الجنوبية
محاطة بخط أحمر الومدخل المنطقة الصناعية بوادي الرمل 

  :دول اآلتيمبينة بالجالو  لهذا األمربالمثال المرفق
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  أسماء المالكين  المساحة المنتزعة

1  A  

بمثال األشغال 
الخاصة والمختلفة 

  69761عدد 

المطابقة للقطعة 
  7عدد 

بمثال الرسم 
العقاري عدد 

  الكاف5491

عيد بن محمد بن علي بن  بل-1   ص59 آر 04  ص7 آر 22 هك 72  عقار مسجل
  .بريني شليحي

 المولدي بن محمد بن علي -2
  .شهيدي

مالكان على الشياع مع الدولة 
  )الملك العمومي للطرقات(

  

 كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة تنتزع ـ 2الفصل 
  . المذكورة األرض قطعةالموظفة أو التي قد توظف على 

لرائد الرسمي للجمهورية  األمر باينشر هذا  ـ3ل الفص
 .التونسية

  .2023 فيفري 2تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

      

 

  
من وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة قرار 

يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم  2023 فيفري 6 في مؤرخ

جهوي طب النساء والتوليد وقسم طب الشغل بالمستشفى ال

  . بقصر هالل" صوةيالحاج عل"

  إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة، 

  بعد االطالع على الدستور،

 جويلية 29 المؤرخ في 1991ة  لسن63وعلى القانون عدد 
  منه،13 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 1991

 أفريل 17 المؤرخ في 2002نة  لس846وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، 2002

 فيفري 1 المؤرخ في 2010 لسنة 133المتمم باألمر عدد 
   منه،15 وخاصة الفصل 2010

 نوفمبر 10 المؤرخ في 2008 لسنة 3449وعلى األمر عدد 
م األساسي الخاص بالسلك الطبي  المتعلق بضبط النظا2008

 953تنقيحه باألمر الحكومي عدد ستشفائي الصحي، كما تم اال
  ،2019 أكتوبر 23 المؤرخ في 2019لسنة 

 مارس 28 المؤرخ في 2009 لسنة 772وعلى األمر عدد 
م األساسي الخاص بالسلك الطبي  المتعلق بضبط النظا2009

 2009 لسنة 3353ستشفائي الجامعي، المتمم باألمر عدد اال
  ،2009 نوفمبر 9المؤرخ في 

 سبتمبر 3 المؤرخ في 2009 لسنة 2501د وعلى األمر عد
 المتعلق بالخطط الوظيفية ألعوان أسالك األطباء 2009

عاملين بمختلف أصناف المؤسسات والصيادلة وأطباء األسنان ال
ستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع اال

 لسنة 514النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،     2012 ماي 29 المؤرخ في 2012

 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 الحكومة2021أكتوبر 

  :قررا ما يلي

 الجامعية لقسم طب النساء  تمنح الصبغة ـاألول  الفصل
 يالحاج عل"والتوليد وقسم طب الشغل بالمستشفى الجهوي 

  .بقصر هالل" صوة

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

   .2023 فيفري 6  فيتونس
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  نصف بوكثيرم

    الصحةوزير
 علي مرابط




