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 يتعلق 2016 مارس 24 مؤرخ في 2016 لسنة 35أمر رئاسي عدد 
بالمصادقة على اتفاق بين االتحاد األوروبي والجمهورية التونسية 
يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج االتحاد تحت عنوان 

  )".2020 ـ 2014" (2020أفق "برنامج إطاري للبحث والتجديد "

  س الجمهورية،إن رئي

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 المؤرخ في 2016 لسنة 20وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين االتحاد 2016 مارس 15

األوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية 
رنامج إطاري ب"التونسية في برنامج االتحاد تحت عنوان 

  ،)"2020 ـ 2014" (2020أفق " للبحث والتجديد

وعلى االتفاق بين االتحاد األوروبي والجمهورية التونسية 
المتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج االتحاد تحت 

 ـ 2014" (2020أفق "برنامج إطاري للبحث والتجديد "عنوان 
2020."(  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ تمت المصادقة على االتفاق بين االتحاد 
األوروبي والجمهورية التونسية المتعلق بمشاركة الجمهورية 

برنامج إطاري للبحث "التونسية في برنامج االتحاد تحت عنوان 
المبرم بتونس في )" 2020 ـ 2014" (2020أفق "والتجديد 

  .2015أول ديسمبر 

لخارجية مكلف بتنفيذ هذا األمر  ـ وزير الشؤون ا2الفصل 
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 مارس 24تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي

  

 يتعلق 2016 مارس 24 مؤرخ في 2016 لسنة 36أمر رئاسي عدد 
ومة  بين حك2013بالمصادقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 

  .الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 مارس 15 المؤرخ في 2016 لسنة 21وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 2016
ة التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا  بين حكومة الجمهوري2013

  االتحادية،

 بين حكومة 2013وعلى اتفاق التعاون التقني بعنوان سنة 
  .الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 
الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق التعاون التقني 

مة الجمهورية التونسية وحكومة  بين حكو2013بعنوان سنة 
  .2015 سبتمبر 11جمهورية ألمانيا االتحادية المبرم بتونس في 

 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا األمر 2الفصل 
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 مارس 24تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي

  

  

 رئاسة الحكومة

  
مارس  28مؤرخ في  2016لسنة  434بمقتضى أمر حكومي عدد 

2016.  
سمي السيد عادل الصباغ، مستشار بالمحكمة اإلدارية، رئيسا 
للجنة المستقلة إلسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وذلك 

  . عوضا عن السيد ماهر الجديدي
  
 

  العدلوزارة

  

 يتعلق بضبط 2016 مارس 25قرار من وزير العدل مؤرخ في 
  .اختصاصات الخبراء العدليين

  إن وزير العدل،
  بعد االطالع على الدستور،

 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 1993
 وخاصة 2010 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 33عدد 

   منه،32 و6الفصلين 
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان،2010
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

  متعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ال2015فيفري 
 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة2016جانفي 
  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار قائمة اختصاصات الخبراء 
  :العدليين على النحو التالي 
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  االختصاص  المجال

  تقنيات البناء

  الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة

  الشبكات العمومية للمياه والتطهير واإلنارة والغاز

  الطرقات والجسور واألنفاق

  شبكات النقل الحديدي

  الموانئ الجوية

  بحريةالموانئ ال

  الهندسة المعمارية

  التزويق الداخلي

  تخطيط المدن والشؤون العمرانية

  المجال األول

 واألشغال العامة والهندسة المدنية والمعمارية البناء
  والتهيئة العمرانية وقيس األراضي

  قيس األراضي وقسمة العقارات

  األكرية

  تقييم العقارات
  المجال الثاني

  الشؤون العقارية
  الفرائض

  الفالحة

  الغابات

  حيةالمياه السط

  المياه الجوفية

  المجال الثالث

  الفالحة والمياه والغابات والصيد البحري

  الصيد البحري وتربية األحياء المائية

  المعدات السيارة

  ميكانيك السفن والبواخر

  ميكانيك الطائرات

  ميكانيك المعدات والتجهيزات واآلالت الصناعية

  المصاعد

  الكهرباء الصناعية

  رومنزليةالتجهيزات الكه

  كهرباء البناء

  كهرباء السيارات

  التسخين المركزي والتكييف والتبريد

  معدات الطاقة الشمسية

  المنتوجات البترولية ومشتقاتها

  االنفجارات والحرائق

  

  

  

  

  

  المجال الرابع

  الصناعة والطاقة والمناجم

  البترول والغاز
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  االختصاص  المجال

  الجيولوجيا التطبيقية والمقاطع والمناجم

  المفرقعات والذخيرة واألسلحة النارية
  لبان ومشتقاتهااأل

  منتجات البحر
  الحلويات والمرطبات

  اللحوم والدواجن
  مراقبة وتحليل طرق التعليب وحفظ المواد الغذائية

  صناعة الخشب
  نجارة البناء

  نجارة األلومنيوم
  نجارة األثاث واألواني الخشبية

  هياكل العربات البرية والبحرية والجوية
   واللحامالطولة والسمكرة

  حدادة البناء
  الحديد واألسالك الفوالذية

  تآكل المعادن ومراقبة جودتها
  مراقبة جودة المنشآت الملحومة

  المعادن النفيسة واألحجار الكريمة والمصوغ
  الصناعات المعدنية التقليدية

  الخياطة وصناعة المالبس
  النسيج

  الزربية واللباس التقليدي
  ات والستائرالمفروش

  تنظيف المالبس والمنسوجات 
  إنتاج الجلود والصناعات الجلدية

  صناعة الورق

  صناعة البالستيك

  صناعة العطورات ومواد التجميل

  صناعة األسمدة والمواد الكيميائية

  صناعة األدوية وتقنيات الحفظ والمراقبة

  صناعة الدهن

  ةصناعة المطاط والعجالت المطاطي

  صناعة البلور والمرآة

  صناعة الفخار واألواني الخزفية

  النقش على الجبس

  الملكية الصناعية
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  االختصاص  المجال

  التجارة االلكترونية

  التسويق

  االستثمار

  المجال الخامس

  التجارة

  األكرية والشؤون التجارية

  عالميةصناعة وصيانة المعدات اإل

  وضع البرمجيات

  مراقبة السالمة المعلوماتية

  تدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية واأللكترونية

  األنترنات والمولتميديا

  التجهيزات السمعية البصرية

  خدمات البث اإلذاعي والتلفزي

  شبكات االتصال

  المجال السادس

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  

  

  أجهزة االتصال

   والمياه والهواءتلوث التربة

  الضجيج واإلزعاج

  معالجة المياه المستعملة

  المجال السابع

  البيئة والتلوث

  معالجة النفايات

  التصرف والمحاسبة

  جباية الذوات الطبيعية والمؤسسات

  العمليات المصرفية والشؤون البنكية

  عمليات البورصة

  اإليجار المالي

  المجال الثامن

  الشؤون المالية والمحاسبة والجباية

  ية اإلسالميةالمال

  التأمين على المنشآت والمنقوالت

  التأمين على الفالحة
  المجال التاسع

  التأمين
  التأمين على األشخاص

  المجال العاشر  التجهيز الفندقي والخدمات الفندقية

  تجهيز وخدمات المطاعم والتصرف فيها  الفندقة والمطاعم
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  االختصاص  المجال

  فن الخطوط

  الطباعة والنشر

  التحف واآلثار

  اللوحات الزيتية

  النحت

  التقنيات السينمائية وتجهيزات السينما

  اإلنتاج والتوزيع والتسويق السينمائي

  اإلنتاج المسرحي

  التصوير الشمسي

  الملكية األدبية والفنية

  المنشآت الرياضية

  المجال الحادي عشر

   والرياضةالفنون والثقافة واإلعالم

  التجهيزات الرياضية

  السالمة المهنية

  الضمان االجتماعي
  المجال الثاني عشر

  الشؤون االجتماعية
  الشغل والعالقات المهنية

  النقل البري لألشخاص والبضائع والخسائر الناجمة عنه

  النقل الجوي لألشخاص والبضائع والخسائر الناجمة عنه

  ع والخسائر الناجمة عنهالنقل البحري لألشخاص والبضائ

  المجال الثالث عشر

  النقل

  الشحن والتفريغ والمناولة

  الطب الباطني

  األمراض الخمجية

  اإلنعاش الطبي 

  علم األورام الطبية

  التغذية وأمراض التغذية

  علم أمراض الدم السريري

  علم الغدد الصماء

  أمراض القلب

  أمراض الكلى

  صابأمراض األع

  أمراض الرئة

  

  

  المجال الرابع عشر

  الصحة

  

  )أمراض المفاصل والعظام(علم الرثية 
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  االختصاص  المجال

  أمراض المعدة واألمعاء

  الطب الفيزيائي وتقويم األعضاء والتأهيل الوظيفي

  األمراض الجلدية

  طب األطفال

  الطب النفساني

  الطب النفساني لألطفال

  التصوير الطبي

  عالج األورام باألشعة

  الطب الشرعي

   الشغلطب

  الطب الوقائي والجماعي

  التخدير واإلنعاش

  التشريح وعلم الخاليا المرضى

  الطب االستعجالي

  الجراحة العامة

  جراحة األورام

  جراحة الصدر

  جراحة األوعية المحيطة

  جراحة األعصاب

  جراحة المسالك البولية

  جراحة الرأب والترميم والتجميل

  والكلومياتجراحة العظام 

  جراحة األطفال

  جراحة القلب واألوعية

  طب العيون

  طب األذن واألنف والحنجرة

  طب الفم وجراحة الوجه والفكين

  طب النساء والتوليد
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  االختصاص  المجال

  البيولوجيا الطبية

  الكيمياء األحيائية: البيولوجيا الطبية 

  علم األحياء الدقيقة: البيولوجيا الطبية 

  علم الطفيليات:  الطبية البيولوجيا

  علم المناعة: البيولوجيا الطبية 

  علم أمراض الدم: البيولوجيا الطبية 

  علم األنسجة واألجنة

  الفيزيولوجيا واالستكشاف الوظيفي

  الفيزياء األحيائية والطب النووي

  الفرمكولوجيا

  علم الوراثة

  علم التشريح

  إدارة ولوجستيك طبية عسكرية

  طب الغوص التحتمائي البحري

  طب المالحة الجوية الفضائية

  حفظ الصحة النووية

  وخز اإلبر

  تقدير الضرر البدني

  علم السموميات

  الصيدلة

  طب وجراحة األسنان

  زرع وتقويم األسنان

  صنع األسنان

  الطب البيطري

  النظارات الطبية

  التجهيزات الطبية

  االستشفائيةالتجهيزات 
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 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2016 مارس 25تونس في 
  العدلوزير 

  عمر منصور

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

   الحبيب الصيد

  

 يتعلق بضبط 2016 مارس 25قرار من وزير العدل مؤرخ في 
  .مقاسات الفتة الخبير العدلي ومضمونها

  دل،إن وزير الع

  بعد االطالع على الدستور،

 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 1993
 وخاصة 2010 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 33عدد 

   منه،17الفصل 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
  متعلق بضبط مشموالت وزارة العدل، ال1974

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق اإلنسان،2010

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة2016جانفي 

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار مقاسات الالفتة التي يضعها 
  .الخبير العدلي على محل مخابرته ومضمونها

 ـ على الخبير العدلي أن يضع على واجهة مكتبه أو البناية 2الفصل 
 24 سنتمتر وعرضها 32تة معدنية طولها التي يقع بها هذا المكتب الف

  .سنتمتر كحد أقصى

  : ـ يجب أن تتضمن الالفتة البيانات التالية 3الفصل 

ـ اسم الخبير العدلي ولقبه إن كان شخصا طبيعيا واالسم 
  االجتماعي إن كان ذاتا معنوية،

  واالختصاص المرسم به،" خبير عدلي"ـ عبارة 

  بتدائية المرسم بها،ـ الجدول المرسم به والمحكمة اال

  .ـ أرقام الهواتف وعنوان البريد االلكتروني عند االقتضاء

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2016 مارس 25تونس في 
  العدلوزير 

  عمر منصور

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

   الحبيب الصيد

  

  

  املاليةوزارة

  

 مارس 24 مؤرخ في 2016 لسنة 37بمقتضى أمر رئاسي عدد 
2016.  

سند وسام الشرف للديوانة من الصنف األول بصفة استثنائية للوكيل أ
وذلك إثر وفاته ) 0077204724. و.م(أول المتوفي حسين المنصوري 

  .أثناء قيامه بما أمر به

  

 مارس 24 مؤرخ في 2016 لسنة 38بمقتضى أمر رئاسي عدد 
2016.  

وانة من الصنف الثاني بصفة استثنائية للوكيل  للديسند وسام الشرفأ
وذلك إثر تعرضه لجروح ) 0085012921. و.م(للديوانة رامي المكشر 

  .أثناء قيامه بما أمر به

  

  

  الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وزارة
  

  .2016مارس  8مؤرخ في   قرار من رئيس الحكومة بمقتضى

 مستشار، بمهام رئيس كلف السيد رؤوف بن سالم، متصرف
مصلحة إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح اإلدارية والوظيفة 

 .العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد




