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 2022 جوان 23 مؤرخ في من وزير الشؤون االجتماعية رارق
 لالتفاقية 3يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 
ندوق الوطني القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الص

للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات 
  .)1(الخاصة

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 مارس 13  المؤرخ في1991 لسنة 21 وعلى القانون عدد 

   المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب األسنان وتنظيمهما،1991

 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71 وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه 2004

، 2017 جوان 15 المؤرخ في 2017 لسنة 47بالقانون عدد 

   منه،12وخاصة الفصل 

 أوت 31 المؤرخ في 1993 لسنة 1915وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط الهياكل واالختصاصات وكذلك المواصفات 1993

من حيث طاقة االستيعاب والمحالت والتجهيزات واألعوان 

  بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 6 المؤرخ في 2010 لسنة 2200وآخرها األمر عدد  أو تممته

  ،2010سبتمبر 

 أفريل 4 المؤرخ في 1998 لسنة 793على األمر عدد و

 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه 1998

 جوان 15 المؤرخ في 2009 لسنة 1926وإتمامه باألمر عدد 

2009،  

 أفريل 4 المؤرخ في 1998 لسنة 795وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغالل مراكز تصفية 1998

م، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الد

  ،2009 جوان 15 مؤرخ في 2009 لسنة 1927عدد 
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
 .التفاقية بالترجمة الفرنسيةل الملحق التعديليينشر ) 1

 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 321وعلى األمر عدد 
نظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير  المتعلق بضبط الت2005

الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه باألمر 
  ،2019 جويلية 24 المؤرخ في 2019 لسنة 660الحكومي عدد 

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

ن بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر والتضامن والتونسيي
  ،2012 جوان 8 المؤرخ في 2012 لسنة 634عدد 

 نوفمبر 21 المؤرخ في 2005 لسنة 3031وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية 2005

 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71المنصوص عليها بالقانون عدد 
  حداث نظام التأمين على المرض، المتعلق بإ2004أوت 

 ديسمبر 6 المؤرخ في 2005 لسنة 3154وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام االتفاقيات المنظمة 2005

للعالقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي 

  ،11 و4الخدمات الصحية واالنخراط فيها وخاصة فصليه 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137ـدد وعلى األمر الرئاسي ع

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين 

لق بالمصادقة على  المتع2006 فيفري 22بالخارج المؤرخ في 

االتفاقية اإلطارية لتنظيم العالقات بين الصندوق الوطني للتأمين 

  على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين 
 المتعلق بالمصادقة على 2007 ماي 2بالخارج المؤرخ في 

ات الخاصة المبرمة بين الصندوق االتفاقية القطاعية للمصح
الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات 

  الخاصة،

وعلى قرار وزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين 

 المتعلق بالمصادقة على 2007 أوت 15بالخارج المؤرخ في 

 لالتفاقية 2 والملحق التعديلي عدد 1الملحق التعديلي عدد 

القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين 

  .على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة
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  :قرر ما يلي

 3الفصل األول ـ تتم المصادقة على الملحق التعديلي عدد 
المبرم المصاحب لهذا القرار لالتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة 

لتأمين على المرض والغرفة النقابية بين الصندوق الوطني ل
  .2022 ماي 6الوطنية للمصحات الخاصة بتاريخ 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2022 جوان 23تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزير الشؤون االجتماعية
 مالك الزاهي

  

  

 

  

 من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحريقرار 
يتعلق  بتنقيح وإتمام قرار وزير  2022 جوان 23 مؤرخ في
 المتعلق بضبط 1995 نوفمبر 28المؤرخ في  الفالحة

الشروط العامة لتهيئة المحالت والتجهيز بالمعدات والنظافة 
  .ت الصيد البحريبمؤسسات تحويل منتوجا

  إن وزير الفالحـــة والموارد المائية والصيد البحري،

 ّطالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 13وعلى القانون عدد 
يد البحري وعلى جميع النصوص   المتعلق بممارسة الص1994

 2013 لسنة 34التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2013 سبتمبر 21المؤرخ في 

 مارس 9 المؤرخ في 1999 لسنة 24وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد 1999

 والتصدير،

 فيفري 26 المؤرخ في 2019 لسنة 25و على القانون عدد 
 المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية 2019

  الحيوانات،

 أوت 14 المؤرخ في 1995 لسنة 1474  وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية 1995

عند توريد وتصدير منتجات الصيد البحري والمصادقة على 
  المحالت،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137ي عدد وعلى األمر الرئاس
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 1995  نوفمبر28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
 والتجهيز بالمعدات المتعلق بضبط الشروط العامة لتهيئة المحالت

  والنظافة بمؤسسات تحويل منتوجات الصيد البحري،

  1998 سبتمبر 19وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج 
منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص التي 

الحة والموارد المائية نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الف
  ،2010 مارس 26والصيد البحري  المؤرخ في 

 ماي 26 المائية المؤرخ في وعلى قرار وزير الفالحة والموارد
المتعلق بضبط طرق المراقبة البيطرية لمؤسسات إنتاج  2006

  .وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة عليها

  :قرر ما يلي 

من القرار  19 و11 و9تلغى أحكام الفصول  ـ الفصل األول
 وتعوض باألحكام المشار إليه أعاله 1995 نوفمبر 28المؤرخ في 

  : التالية

يجب أن تتم عمليات الشرعفة  واإلفراغ  ) :جديد ( 9الفصل 
من األمعاء  بطريقة صحية وفي الحالة التي يكون فيها من الممكن 

من األمعاء، يجب أن يتم ذلك  اإلفراغتقنيا وتجاريا إجراء عملية 
في أسرع وقت ممكن بعد الصيد أو إنزال منتجات الصيد البحري 
كما  يجب غسل المنتجات جيدا باستخدام مياه الشرب أو مياه 

  .البحر النظيفة مباشرة بعد  هذه العمليات

يجب أن تتوفر بالمؤسسات ،الموجودة ): جديد (11الفصل 
تجميد منتجات الصيد البحري على اليابسة والتي يتم فيها 
خزن منتجات الصيد البحري وبالمؤسسات التي يتم فيها 

، معدات تتالئم مع نوعية النشاط وتخضع للشروط المجمدة
  : التالية

يتوفر فيها تجهيزات تجميد فعالة لتجميد منتجات الصيد  .1
 عملية متواصلة مع إطارالبحري في أسرع فترة  ممكنة وذلك في 

 إلىيد يكون قصيرا قدر اإلمكان حتى تصل البرودة مستوى تجم
 درجة 18داخل جسم المنتوجات وبسرعة إلى درجة ال تتعدى 

  .تحت الصفر

يتوفر فيها معدات تبريد بقوة قادرة على حفظ المنتوجات . 2
 درجة تحت الصفر، 18بمحالت الخزن وبدرجة حرارة ال تتعدى 

تجات الصيد البحري وال يمكن استعمال محالت الخزن لتجميد من
 توفر إلى إضافة 1 في صورة توفر الشروط المذكورة بالنقطة إال

 كما يتعين وضع ِمسبر ،نظام تسجيل للحرارة تسهل مراجعته
الحرارة الخاص بنظام التسجيل في المكان األكثر حرارة داخل 

 .المحل




