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  بداية من  الرتبة  االسم واللقب

  2019 أكتوبر 1  أستاذ مساعد للتعليم العالي  محمد الهادي الشاذلي

  2019 أكتوبر 1  لعاليأستاذ مساعد للتعليم ا  جليلة سعدي

  2019 أكتوبر 1  أستاذ مساعد للتعليم العالي  مهجة نادرة

  

 

  

 20مؤرخ في  2019لسنة  1188بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 ديسمبر

 أحمد السماوي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية سمي السيد
 والصيد البحري، وذلك وارد المائيةلمبديوان وزير الفالحة وا

  .2019 أكتوبر 24ابتداء من 

 23في   المؤرخ2019 لسنة 950 الحكومي عدد األمرلغى ي
  .2019 أكتوبر

  

مؤرخ في  2019لسنة  1189بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 ديسمبر 23

 مهندس ، لبعث مؤسسة للسيد نادر الوريميةجدد إسناد عطل
اد والتكوين  والصيد البحري بوكالة اإلرشفالحةأول مكون في ال

 22 لمدة سنة ثانية ابتداء من ،الفالحي بمنطقة تنمية جهوية
  .2019نوفمبر 

  

  

 

  

 23مؤرخ في  2019لسنة  1190بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 ديسمبر

 طبيب ،ألغي إبقاء الدكتورة روضة الخلصي حرم بوعصيدة

مية، في حالة مباشرة بعد بلوغ السن أسنان رئيس للصحة العمو

  .2017 جانفي 1القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 

  
 2019 ديسمبر 19قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 

يتعلق بضبط شروط إعداد قائمات االنتظار إلحداث صيدليات 
  .البيع بالتفصيل

  إن وزيرة الصحة بالنيابة،

  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 3 المؤرخ في 1973 لسنة 55وعلى القانون عدد 
 المنظم للمهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته 1973

 7 المؤرخ في 2010 لسنة 30أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2010جوان 

 جوان 22 المؤرخ في 1992 لسنة 1206وعلى األمر عدد 

التفصيل وعلى  المتعلق بتنظيم استغالل صيدليات البيع ب1992

 4139جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007لسنة 

 المؤرخ في 2016 لسنة 1148 عدد  الحكوميوعلى األمر

 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة 2016 أوت 19

  الوجوبية لمجلس المنافسة،

 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 

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 219ألمر الحكومي عدد وعلى ا

 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة 2019مارس 

  بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

 1993 أوت 26وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 

ليات المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات االنتظار إلحداث صيد

البيع بالتفصيل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  .2004 أفريل 23منها القرار المؤرخ في 

  .وعلى رأي مجلس المنافسة

  :قررت ما يلي

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار شروط إعداد قائمات االنتظار 
  .إلحداث صيدليات البيع بالتفصيل

سي الجنسية ومرسم  ـ يجب على كل صيدلي، تون2الفصل 
بجدول هيئة الصيادلة ويرغب في إحداث صيدلية بيع بالتفصيل 
بمعتمدية أو ببلدية، أن يقدم مطلبا إلى وزارة الصحة لغاية 

  .ترسيمه بقائمة االنتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية المذكورة
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 ـ يجب أن يكون مطلب الترسيم بقائمة االنتظار 3الفصل 
معني باألمر وأن يوجه إلى وزارة الصحة عن حامال إلمضاء ال

  .طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

ويجب أن يكون هذا المطلب مكتوبا على ورق متنبر مصحوبا 
  :بالوثائق التالية

  ـ نسخة مجردة من شهادة الصيدلي،

  ـ شهادة ترسيم بهيئة الصيادلة،

  وطنية،ـ نسخة من بطاقة التعريف ال

ـ تصريح على الشرف ممضى من الطالب يوضح فيه وضعيته 
  .المهنية

 ـ تمسك قائمات االنتظار بدفتر مرقم ومؤشر عليه 4الفصل 
دلة والدواء بصفة مسترسلة وذلك من المدير العام لوحدة الصي

بالنسبة لكل معتمدية أو بلدية مع التنصيص على أسماء وألقاب 
  .وعناوين الصيادلة المعنيين وكذلك تاريخ وساعة تلقي المطلب

 ـ ال يمكن للصيادلة الترسيم إال بقائمة انتظار 5الفصل 
  .واحدة

 ـ يتم الترسيم بقائمات االنتظار حسب الترتيب 6الفصل 
  .لزمني لتلقي المطالب ويعتمد في ذلك طابع البريدا

أما بالنسبة للمطالب الواردة بنفس التاريخ والساعة، فإنه يتم 
عند الترسيم بقائمة االنتظار اعتماد المقاييس المحددة وفقا 

  :للترتيب التالي

  :الوضعية المهنية للصيدلي، حسب نظام األولوية التالي) 1

عنوان وبأي منشأة أو هيكل نشاطا أ ـ صيدلي ال يمارس بأي 
  صيدليا،

  ب ـ صيدلي مساعد بصيدلية بيع بالتفصيل،

  ت ـ صيدلي له صفة موظف عمومي،

ث ـ صيدلي يمارس نشاطه وفقا ألحكام مجلة الشغل باستثناء 
  صيادلة البيع بالتفصيل والصيادلة المساعدين،

  .د ـ صيدلي بيع بالتفصيل

  ون األولوية لألكثر أقدمية،سنة الحصول على الشهادة وتك) 2

  .السن، وتكون األولوية لألكبر سنا) 3

باعتماد القرعة والتي تجرى من قبل اإلدارة المكلفة ) 4
بالصيدلة والدواء بعد استدعاء المعنيين باألمر، بواسطة رسالة 

يوما على األقل ) 15(مضمونة الوصول توجه لهم خمسة عشر 
  .عةقبل التاريخ المحدد إلجراء القر

 ـ يتعين على الصيادلة المرسمين بقائمات االنتظار 7الفصل 
 شهر جانفي من كل سنة وفىمتجديد ترسيمهم كل سنتين قبل 

زوجية وذلك بطلب يوجه إلى اإلدارة المكلفة بالصيدلة والدواء 
بوزارة الصحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 

  .قرار ويعتمد في ذلك طابع البريدوفقا لألنموذج الملحق بهذا ال

وفي صورة عدم تجديد الترسيم في التاريخ المحدد، تقوم 

اإلدارة المكلفة بالصيدلة والدواء بالتنبيه على المعني باألمر 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ومنحه أجال 

 وفي صورة عدم. يوما للقيام بتجديد ترسيمه) 30(قدره ثالثون 

تجديد الترسيم في التاريخ المحدد يقع شطب الصيدلي المعني 

باألمر آليا من قائمة االنتظار المرسم بها وتخضع إعادة ترسيمه 

  .إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض

 ـ تمسك قائمات االنتظار من قبل موظف معين لهذا 8الفصل 

ة الغرض وتحت مسؤولية المدير العام لإلدارة المكلفة بالصيدل

  .والدواء

ويتم في األسبوع األول من كل ثالثية تحيين قائمات االنتظار 

ونشرها بالموقع الرسمي لإلدارة المكلفة بالصيدلة والدواء على 

  .شبكة األنترنات

 ـ يتم استدعاء الصيدلي صاحب األولوية بمقتضى 9الفصل 

رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ توجه إليه على آخر 

 مدلى به من قبله، وذلك بمجرد أن يسمح عدد سكان بلدية عنوان

أو معتمدية مثلما يتم تبليغه رسميا إلى وزارة الصحة من قبل 

المعهد الوطني لإلحصاء، بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل، وذلك 

 المؤرخ في 1973 لسنة 55إلتمام ملفه طبقا ألحكام القانون عدد 

  .صوصه التطبيقية، المشار إليه أعاله ون1973 أوت 3

ويمنح للصيدلي المعني باألمر قصد إتمام ملفه أجل ثالثين 
  .يوما بعد تسلم اإلستدعاء) 30(

) 30(ويقع تمديد هذا األجل لمدة إضافية قدرها ثالثون 
يوما وذلك بطلب معلل كما يجب من قبل الصيدلي المعني باألمر 

عالم يوجهه إلى وزارة الصحة برسالة مضمونة الوصول مع اإل
بالبلوغ قبل نهاية األجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل 

  .ويعتمد في ذلك طابع البريد

 ـ يتم شطب الصيدلي المعني باألمر آليا من قائمة 10الفصل 

االنتظار المتعلقة بالبلدية أو المعتمدية المعنية في صورة عدم احترام 

.  من هذا القرار9صل اآلجال واإلجراءات المنصوص عليها بالف

  .وتخضع إعادة ترسيمه إلى تقديمه لمطلب جديد في الغرض

واستثناء ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل فإن الصيدلي 

الذي تتم دعوته إلحداث صيدلية بالعمادات التي كانت بها 

صيدليات نهارية وأغلقت بصفة نهائية وبالعمادات التي توجد بها 

ة للصيدلية المركزية للبالد التونسية، ويتخلف وكاالت صيدلية تابع

عن إتمام ملفه في اآلجال المحددة فإنه تتم دعوة الصيدلي الذي 

يليه مباشرة في قائمة االنتظار دون شطب الصيدلي صاحب 

  .األولوية من القائمة
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 ـ ينجر عن تسليم رخصة إحداث صيدلية بيع 11الفصل 
رار إلى صيدلي بيع بالتفصيل أسندت طبقا ألحكام هذا الق

بالتفصيل منتصب السحب اآللي لرخصة االستغالل السابقة وغلق 
  .الصيدلية التي يستغلها

 ـ يشطب من قائمة االنتظار كل صيدلي بيع 12الفصل 
بالتفصيل مرسم بهذه القائمة بمجرد تفويته في صيدليته، وتخضع 

  .إعادة ترسيمه، إلى تقديم مطلب جديد من قبله في الغرض

 من هذا القرار يمنح 5 ـ لغاية تطبيق أحكام الفصل 13فصل ال
يوما ) 60(جل ستون أللصيادلة المرسمين بأكثر من قائمة انتظار 

من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ لإلبقاء على ترسيمهم 
بقائمة انتظار واحدة وذلك بتوجيه مطلب في الغرض إلى اإلدارة 

طة رسالة مضمونة الوصول مع المكلفة بالصيدلة والدواء بواس
  .اإلعالم بالبلوغ قبل نهاية هذا األجل ويعتمد في ذلك طابع البريد

وفي صورة عدم إتمام الترسيم في اآلجال المحددة، يتم إبقاء 

الصيدلي المعني مرسما على قائمة االنتظار األولى المحددة ضمن 

  .ملف ترسيمه

 بقائمات االنتظار  ـ يتم بالنسبة للصيادلة المرسمين14الفصل 

في تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

ترسيمهم آليا بالقائمات الجديدة مع المحافظة على ترتيبهم القديم 

  .في األولوية

 من هذا 14 ـ لغاية تطبيق مقتضيات الفصل 15الفصل 

يع القرار، يتم تجميع أو تفريع قائمات االنتظار إلحداث صيدلية ب

  :وفقا لألحكام التالية" أ"بالتفصيل من صنف 

ـ تجمع وترتب قائمات االنتظار التي وقع إعدادها بالنسبة 

للبلديات التابعة لنفس المعتمدية، حسب الترتيب الزمني وحسب 

   من هذا القرار،6القواعد الواردة بالفصل 

ـ تفرع قائمات االنتظار التي وقع إعدادها بالنسبة لبلدية تضم 

دة معتمديات، حسب اختيارات الطالبين، ولهذا الغرض يقع ع

استدعاء المعنيين باألمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه 

أيام على األقل قبل انعقاد االجتماع بوحدة ) 8(لهم ثمانية 

  الصيدلة والدواء وذلك قصد القيام باالختيار،

نسبة ـ تجمع وترتب قائمات االنتظار التي وقع إعدادها بال

للمعتمديات التابعة لنفس البلدية حسب الترتيب الزمني وحسب 

   من هذا القرار،6القواعد الواردة بالفصل 

ـ تفرع قائمات االنتظار الخاصة بمعتمدية أو ببلدية متفرعة 
ولهذا . عن معتمدية أو بلدية قديمة حسب اختيارات الطالبين

النتظار الخاصة الغرض يتم استدعاء الصيادلة المرسمين بقائمة ا
بالمعتمدية أو البلدية القديمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول 

يوما على األقل قبل انعقاد االجتماع ) 15(توجه لهم خمسة عشر 
  .بوحدة الصيدلة والدواء وذلك إلجراء االختيار

 ـ تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار 16الفصل 
 المتعلق بضبط شروط 1993 أوت 26وخاصة القرار المؤرخ في 

إعداد قائمات االنتظار إلحداث صيدليات البيع بالتفصيل وجميع 
  .النصوص التي نقحته أو تممته

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 17الفصل 
  .التونسية

  .2019 ديسمبر 19تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  ابة بالني الصحةوزيرة

               سنية بالشيخ
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