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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 ماي 26تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةبة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر  ـ والي جندو3الفصل 

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
    

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزيرة الصحة،   إن رئيس الحكومة،  .الصحييتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لالعتماد في المجال  2017أفريل  28في مؤرخ  2017لسنة  634أمر حكومي عدد    
  المؤرخ في أول فيفري1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69عدد وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة  العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمؤسسات المتعلق بضبط النظام األساسي ألعوان الدواوين 1985
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد   ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36
 نوفمبر 28مؤرخ في  ال1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد    المتعلق بالتنظيم الصحي،1991
 أفريل 1 المؤرخ في 1987 لسنة 529وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالت أنظارها،1974
 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552األمر عدد وعلى   الدولة كامل رأس مالها،العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك  المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات 1987
  المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، المتعلق بضبط مشموالت المديرين العاميين ومهام مجالس 1997

 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 567وعلى األمر عدد 
 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد   ومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية،العم المتعلق بضبط شروط وصيغ االنتداب المباشر بالمنشآت 1997
 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد    المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى، 2002
س  مار24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد   ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 511الحكومي عدد االلتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف التي  المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002
 سبتمبر 6 المؤرخ في 2012 لسنة 1709وعلى األمر عدد   ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010لسنة  3170جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد وعلى المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، وعلى  المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005
 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد   طرق سيرها،الصحي وبضبط مهامها وتنظيمها اإلداري والعلمي والمالي وكذلك متعلق بإحداث الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال  ال2012
 ديسمبر 29 المؤرخ في 2014 لسنة 4775وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،2014
 المؤرخ في 2015 لسنة 2217عدد الحكومي وعلى األمر   لوزارة الصحة، المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة 2014

  .بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس 2الفصل   . الحكومياألمرفي المجال الصحي طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الفصل األول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لالعتماد   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   والمنشآت العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية، المتعلق بضبط نظام تأجير المؤسسات 2015 ديسمبر 11
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سميرة مرعي فريعة                      الصحةةوزيرلمياء بوجناح الزريبي                   الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور    .2017 أفريل 28تونس في   .للجمهورية التونسية بالرائد الرسمي ينشريخصها، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي  ـ وزيرة الصحة ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما 3الفصل   .الصحي الوطنية لالعتماد في المجال الوظيفية واإلعفاء منها بالهيئةالتنظيمي طبقا ألحكام األمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط وتتم التسميات في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  علمي ووزيرة الصحة،إن وزير التعليم العالي والبحث ال  .بمدنين" الحبيب بورقيبة"للمستشفى الجهوي  يتعلق بمنح الصبغة الجامعية 2017 ماي 16  فيمؤرخقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة   
 أفريل 17 المؤرخ في 2002 لسنة 846وعلى األمر عدد    منه،13 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 1991
 فيفري 1 المؤرخ في 2010 لسنة 133مه باألمر عدد كما تم إتما المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية 2002
الفصل األول ـ تمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي   :قررا ما يلي   .  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،15 وخاصة الفصل 2010  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه          .2017 ماي 16تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .نبمدني" الحبيب بورقيبة"

    سميرة مرعي فريعة        الصحةةوزيرسليم خلبوس                                     وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير الشؤون االجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في   
 نوفمبر 29 المؤرخ في 2005 لسنة 3086مر عدد وعلى األ   منه،17وخاصة الفصل  المتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم 2005أوت  15 المؤرخ في 2005 لسنة 83وعلى القانون التوجيهي عدد   بعد االطالع على الدستور،  وزير الشؤون االجتماعية ووزيرة المالية، إن  . لألسرة الكافلة لشخص ذو إعاقة بدون سندوالمساعدة المادية المادية المسندة للشخص المعوق المعوز  المتعلق بضبط مقدار اإلعانة 2006 جوان 1المؤرخ في الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية  يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزيري 2017 أفريل 28

مقاييس اإلعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بإحداث اللجان الجهوية لألشخاص المعوقين وتحديد 2005
  نوفمبر29 المؤرخ في 2005 لسنة 3088وعلى األمر عدد   ،2006 جويلية 3 المؤرخ في 2006 لسنة 1859
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 أفريل 28تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   ).د200.000(سند بمنحة شهرية قدرها مائتي دينار  تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق بدون ) :جديد (2الفصل   :باألحكام التالية  المشار إليه أعاله وتعوض 2006 جوان 1والمالية المؤرخ في وزيري الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج  من القرار المشترك من 2الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل   :قررا ما يلي   .والمساعدة المادية لألسرة الكافلة لشخص معوق بدون سندمقدار اإلعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز  المتعلق بضبط 2006 جوان 1مؤرخ في بالخارج والمالية الوعلى قرار وزيري الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين   بدون سند،االنتفاع بالمساعدة المادية المسندة لألسرة الكافلة لشخص معوق للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط  المتعلق بضبط شروط االنتفاع باإلعانة المادية المسندة 2005

                      محمد الطرابلسي  وزير الشؤون االجتماعية  لمياء بوجناح الزريبي    الماليةةوزير


