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 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي الدكتور طه زين العابدين عضوا ممثال عن وزارة 
الصحة، بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن 

  .2019ة ي جويل5لسمراني ابتداء من الدكتور نوفل ا

يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور طه 
  .زين العابدين

  

 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، ابتداء من 
  :2019 ماي 16

   رئيسة قسم،طبيبة: ـ األستاذ بدر الدين بوقرة

  طبيبة رئيسة قسم،: ـ األستاذة كريمة الخياري

  طبيب رئيس قسم،: ـ األستاذ سامي القرمازي

ممثل عن األطباء األساتذة : ـ األستاذ خالد سعيد الحضري
  المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،

ن ممثلة عن األطباء المساعدي: ـ الدكتورة ألفة سليماني
  االستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،

ممثل عن أعوان السلك شبه : ـ السيد محي الدين العوني
  .الطبي بالمستشفى

  

 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي السيد الناصر الزايدي عضوا ممثال عن وزارة الصحة 
نس عوضا عن السيدة نزهة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتو

  .2019 جويلية 2موسى، ابتداء من 

يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد الناصر 
  .الزايدي

  

 أوت 15قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

 عن وزارة الصحة سمي السيد يوسف الهمامي عضوا ممثال
 عن السيد بوجمعة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا

  .2019 جويلية 3فوراتي، ابتداء من 

يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد يوسف 
  .الهمامي

 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي السيد نصر المرزوقي عضوا ممثال عن وزارة الصحة 
عن السيد بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا 

  .2019 جويلية 2حلمي الجبالي، ابتداء من 

يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد نصر 
  .المرزوقي

  

 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي السيد علي بن عمر عضوا ممثال عن وزارة الصحة 
لعيون بتونس عوضا بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس ألمراض ا

  .2019 جويلية 8عن السيد األسعد رداوي، ابتداء من 

يرأس مجلس إدارة معهد الهادي الرايس ألمراض العيون 
  .بتونس السيد علي بن عمر

  

 أكتوبر 25قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

سمي السيد محمد الهادي بن الشيخ عضوا ممثال عن بلدية 
ية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن المهد

  .2018 أكتوبر 27السيد لطفي بوحمدة، وذلك ابتداء من 

  
  

  

  أكتوبر16مؤرخ في  2019لسنة  941أمر حكومي عدد 
 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية 2019

 لمنشأة عمومية لممارسة لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو
  .إحدى اختصاصاتها الذاتية

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

  بعد االطالع على الدستور،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
 12 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 2018ماي 
  منه،

 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9 وعلى القانون عدد
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36
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 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2197وعلى األمر عدد 
شراف على المنشآت العمومية  المتعلق بكيفية ممارسة اإل2002

وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين 
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات 
الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي 

  ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 510عدد 

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002  لسنة2198وعلى األمر عدد 
 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002

التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف 
فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد 
االلتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر 

  ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 511دد الحكومي ع

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 المؤرخ في 2018 لسنة 1060وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر 2018 ديسمبر 17

بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع االلكترونية 
  ات الصلة وتعليقها،للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذ

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي نموذج اتفاقية تتعلق 

بتكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة 

  .عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية وفقا للملحق المرفق

 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا 2الفصل 

  .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 أكتوبر 16تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير الشؤون المحلية والبيئة

 مختار الهمامي

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد
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  ملحق

  جماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عموميةنموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية ل

  بممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية

  

  )ذكر الصفة(، ممثلة في شخص )ذكر اسم(إن الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف 

                   من جهة،      

  ،)ذكر الصفة(، ممثلة في شخص )االسمذكر (والجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة 

                                                                                                 من جهة أخرى،

  عند االقتضاء،" الطرفين"والمشار إليهما فيما يلي بـ

   المتعلق بمجلة 2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29بعد االطالع على القانون األساسي عدد 

   منه،12الجماعات المحلية وخاصة الفصل 

  بتاريخ....... عدد ) ذكر اسم(وعلى مداولة مجلس الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف 

  ،....................الكائن مقره بـــ  .......... 

  بتاريخ.... ...عدد ) سماالذكر (أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة وعلى مداولة مجلس الجماعة المحلية 

  ،....................الكائن مقره بـــ  .......... 

  

  :اتفقتا على ما يلي

  

  أو المؤسسة الجماعة المحلية ) ذكر اسم(الفصل األول ـ تكلف الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف 

  : 1بممارسة اختصاصها الذاتي التالي ) ذكر االسم(أو المنشأة المكلفة 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

  التنصيص (اختصاص ) ذكر االسم(جماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة  ـ تمارس ال2الفصل 

  .وتلتزم بكل دقة بمقتضياته) على االختصاص

االختصاص المنصوص عليه بالفصل األول من هذه ) ذكر االسم( ـ تمارس الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة 3الفصل 

  .ولفائدتها) ذكر اسم(لية األصلية المسندة للتكليف االتفاقية باسم الجماعة المح

  

________________________  

    
ذا االختصاص بصفة ال يتجه التنصيص بكل دقة على االختصاص الذاتي موضوع التكليف وتحديد الصالحيات التي ينطوي عليها ه 1

  .ائرة الصالحيات المكلف بهاتسمح بأي شك أو تأويل ال في تحديد هوية الشخص المعنوي المكلف وال في د
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 ـ ال يفضي التكليف الممنوح إلى ممارسة اختصاصات عامة أو صالحيات التسيير اإلداري والمالي للجماعة 4الفصل 

  .المحلية األصلية المسندة للتكليف أو صالحياتها المتعلقة بالضبط اإلداري

  :بــ ) ذكر االسم( ـ تلتزم الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف 5الفصل 

-.............................................. ...........................................................................،  

-................................................ .........................................................................،  

-......................................................... ................................................................  

  :بــ ) ذكر االسم( ـ تلتزم الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة 6الفصل 

-....................................... .................................................................................،  

-............................................................ ............................................................،  

-............................................... ..........................................................................  

  : ـ يضبط النظام المالي لالتفاقية كما يلي7الفصل 

  ،2 المقابل المالي لالتفاقية -

   طريقة احتساب المقابل،-

   أساليب اثبات الخدمة المنجزة،-

  . طريقة الخالص-

بممارسة االختصاص في حدود التكليف وفقا لمبدأ ) ذكر االسم(أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة  ـ تتعهد الجماعة المحلية 8الفصل 

  . من هذه االتفاقية9النجاعة والشفافية وحسب المؤشرات والمعايير المنصوص عليها بالفصل 

  : ـ تتم متابعة تنفيذ هذه االتفاقية وتقييم نتائجها حسب المؤشرات والمعايير التالية9الفصل 

-..................................................................................... ...................................،  

-................................................................................... .....................................،  

-..... ....................................................................................................................  

الحق في القيام بكل أعمال المتابعة والمراقبة على طرق وأساليب ) ذكر االسم( ـ للجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف 10الفصل 

  . االتفاقيةونتائج تنفيذ هذه

) ذكر االسم(موافاة الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف ) ذكر االسم(وتتولى الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة 

  ).ذكر الدورية(بتقرير مفصل عن أعمالها بصفة دورية 

  . المحلية المعنية وبكل الوسائل المتاحة ـ يتم وجوبا نشر محتوى هذه االتفاقية بالموقع االلكتروني للجماعة11الفصل 

  . ـ في حالة نشوء نزاع يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية، يتعهد الطرفان بالتفاوض بينهما12الفصل 

  

________________________  

    
رية أو تجهيزات أو في تنفيذ هذه االتفاقية بموارد بش) ذكر االسم(في صورة مساهمة الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف  2

  .معدات، يتم احتساب هذه المساهمة وأخذها بعين االعتبار عند ضبط مقابل االتفاقية
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بداية من أول جلسة تفاوض، يعرض ) تحديد األجل......... (وفي حالة عدم التوصل إلى مصالحة في أجل أقصاه 

  .ا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالنزاع أمام المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا للبت في النزاع وفق

  .ويمكن تجديدها وفقا لنفس صيغ وإجراءات إبرامها) ذكر المدة....... ( ـ تبرم هذه االتفاقية لمدة 13الفصل 

 لطرفين الطرف اآلخر بمصادقة هيكلهيسري مفعولها ابتداء من تاريخ تلقي اإلشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد ا

  .االتفاقيةالتداولي على 

 ـ يمكن تعديل هذه االتفاقية بملحق كتابي بين الطرفين يبرم ويدخل حيز النفاذ حسب نفس صيغ 14الفصل 

  .وإجراءات إبرام االتفاقية

 ـ ينتهي التكليف وجوبا بانتهاء مدة هذه االتفاقية وال يجوز للجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة 15الفصل 

  .عد ذلك التاريخ ممارسة االختصاص موضوع اتفاقية التكليفب) ذكر االسم(المكلفة 

  : ـ يمكن إنهاء العمل بهذه االتفاقية قبل انتهاء مدتها في الحالتين التاليتين16الفصل 

   باتفاق بين الطرفين،- 

  .ةوذلك العتبارات تهم المصلحة العام) ذكر االسم( بمبادرة من الجماعة المحلية األصلية المسندة للتكليف - 

وفي الحالتين، يسري مفعول إنهاء اتفاقية التكليف في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تلقي اإلشعار الثاني الذي يعلم 

  . التداولي على إنهاء االتفاقيةلطرفين الطرف اآلخر بمصادقة هيكلهبموجبه أحد ا

  

  ..............في .......... حرر في ثالث نظائر بـ 

  

  عن  عن

  ية األصليةالجماعة المحل

  )ذكر اسم(المسندة للتكليف 

الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة 

  )ذكر اسم(العمومية المكلفة 

  ذكر االسم واللقب والصفة  ذكر االسم واللقب والصفة

  


