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بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 27

كلفت السيدة ألفة المؤدب حرم عماري، متصرف مستشار، 
بمهام كاهية مدير التعاون باإلدارة العامة للتخطيط والتعاون 

  .وتكوين اإلطارات بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

كلفت السيدة وفاء بن عمر، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير 
مقاومة التلوث المائي التابعة إلدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز 

  .واإلسكان والتهيئة الترابية

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

هندس أول، بمهام كاهية مدير كلف السيد شكري كريدان، م
البنايات المدنية واإلسكان والتهيئة العمرانية والترابية باإلدارة 

  .الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بقبلي

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

م، بمهام كاهية كلف السيد رجب عرعود، مهندس معماري عا
مدير البنايات المدنية واإلسكان والتهيئة العمرانية والترابية 

  .باإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بالقصرين

  

  بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في
  .2016 نوفمبر 21

ح العمومية، بمهام كّلف السيد مروان النفاخي، مستشار المصال
رئيس مصلحة الدراسات القانونية بإدارة القانون والنزاعات باإلدارة 
العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز 

  .واإلسكان والتهيئة الترابية

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

يدة لمياء الفرجاني، معماري أول، بمهام رئيس كلفت الس
مصلحة التهيئة العمرانية والترابية باإلدارة الجهوية للتجهيز 

  .واإلسكان والتهيئة الترابية بمنوبة

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

 مصلحة كلف السيد لطفي المالكي، متصرف، بمهام رئيس
التكوين المستمر بإدارة تكوين اإلطارات التابعة لإلدارة العامة 
للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطارات بوزارة التجهيز واإلسكان 

  .والتهيئة الترابية

  

بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
  .2016 ديسمبر 8

س أول، بمهام رئيس كلف السيد سليم حسام الطالبي، مهند
مصلحة التخطيط والدراسات التابعة إلدارة المياه العمرانية بوزارة 

  .التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  

  

  الصحة وزارة

  

 ديسمبر 27 مؤرخ في 2016 لسنة 1401أمر حكومي عدد 
 المؤرخ 1998سنة ل 1812 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2016

بتحديد شروط وكيفية إسناد  المتعلق 1998 سبتمبر 21في 
  . بطاقات العالج المجاني وسحبها

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة الصحة ووزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

 جويلية 29 المؤرخ في 1991ة  لسن63وعلى القانون عدد 
 لسنة 13 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 1991
   منه،35 وخاصة الفصل 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001

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

  أنظارها،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 1981ة  لسن1634وعلى األمر عدد 
ت  المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيا1981

  والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،
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 سبتمبر 21 المؤرخ في 1998 لسنة 1812وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العالج 1998

 المؤرخ 2012 لسنة 2521المجاني وسحبها المنقح باألمر عدد 
 المؤرخ في 2016 لسنة 112 واألمر عدد 2012 أكتوبر 16في 
   منه،11 و9 وخاصة الفصلين 2016 جانفي 25

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية 2005

  والتضامن والتونسيين بالخارج،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

 س الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئي2016أوت 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 1812 من األمر عدد 11الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل 

 المتعلق بتحديد 1998 سبتمبر 21 المؤرخ في 1998لسنة 

شروط وكيفية إسناد بطاقات العالج المجاني وسحبها المنقح 

 2012 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2521باألمر عدد 

 جانفي 25 المؤرخ في 2016 لسنة 112 عددالحكومي  واألمر

  : المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام التالية 2016

 2018 ديسمبر 31يتم التمديد إلى ) : جديد (11الفصل 

 طبقا ألحكام هذا ةفي صلوحية بطاقات العالج المجاني المسند

 2012 و2011 خالل كامل سنوات األمر الحكومي والمسلمة

  .2013و

 ـ وزيرة الصحة ووزير الشؤون االجتماعية ووزيرة 2الفصل 
المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي 

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 ديسمبر 27تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

   الماليةةوزير

  الزريبي لمياء بوجناح 

   الصحةةوزير

  سميرة مرعي فريعة  

  وزير الشؤون االجتماعية

محمد الطرابلسي                     

  رئيس الحكومة

  يوسف الشاهد

 

 ديسمبر 27 مؤرخ في 2016 لسنة 1402أمر حكومي عدد 

 المؤرخ في 1998 لسنة 409 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2016

ف المنتفعين بالتعريفة  المتعلق بضبط أصنا1998 فيفري 18

المنخفضة لتكاليف العالج واإلقامة بالهياكل الصحية العمومية 

التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم 

  .والتعريفات التي يخضعون إليها

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة الصحة ووزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

 جويلية 29 المؤرخ في 1991ة  لسن63على القانون عدد و

 لسنة 13 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 1991

   منه،35 وخاصة الفصل 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001

 نوفمبر 28مؤرخ في ال 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد 

  المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشموالت1974

  أنظارها،

 نوفمبر 30 المؤرخ في 1981ة  لسن1634وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات 1981

  والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

 فيفري 18 المؤرخ في 1998 لسنة 409وعلى األمر عدد 

يفة المنخفضة  المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعر1998

لتكاليف العالج واإلقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة 

الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي 

 المؤرخ في 2012 لسنة 2522يخضعون إليها المنقح باألمر عدد 

 25مؤرخ في ال 2016 لسنة 111 واألمر عدد 2012 أكتوبر 16

   منه،24 و12صة الفصلين  وخا2016جانفي 

 نوفمبر 8 المؤرخ في 2005 لسنة 2978وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون االجتماعية 2005

  والتضامن والتونسيين بالخارج،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

  . المحكمة اإلداريةوعلى رأي




