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  الصحة وزارة

  
 جانفي 25مؤرخ في  2016لسنة  155بمقتضى أمر حكومي عدد 

2016.  
 رئيس للصحة العمومية بأبقي الدكتور سامي السويحلي، طبي

 بعد سن مباشرة  في حالة،بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة
  .2015 نوفمبر 1الستين لمدة سنة ابتداء من 

  
                                   2015 ديسمبر 31 من وزيــر الصحة مؤّرخ فيقرار 

 المتعّلق 2004 أكتوبر 20يتعّلق بإتمام وتنقيح القرار المؤّرخ في 
بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة 

 .لعمومية وشروط إسنـادهاا

  إن وزيـر الصحة،
   بعد االطالع على الدستور،

 جويلية 29 المؤّرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد 
   المتعّلق بالتنظيم الصحي،1991

 أوت أول المؤرخ في 1994 لسنة 103وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ 1994

 1999 لسنة 19كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد لألصل 
  ،1999المؤرخ في أول مارس 
 نوفمبر 28 المؤّرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عـدد 

 ، المتعّلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالت أنظارها1974
 جوان 9 المؤّرخ في 1981 لسنة 793وعلى األمر عـدد 

دارة المركزية لوزارة الصحة  المتعّلق بتنظيم مصالح اإل1981
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاّصة األمر عـدد 

  ،2014 أكتوبر 24 المؤّرخ في 2014 لسنة 3939
 ماي 3 المؤّرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عـدد 

 المتعلق بضبط اإلطار العـام للعالقة بين اإلدارة 1993
وص التي نقحـته وخاصة األمر والمتعامـلين معها وعلى جميع النص

  ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882عدد 
 سبتمبر 13 المؤّرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عـدد 

   المتعّلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 أوت 8 المؤرخ في 1994 لسنة 1692وعلى األمر عدد 

إتمامه باألمر عدد  المتعلق بالمطبوعات اإلدارية كما تم 1994
  ،2006 نوفمبر 13 المؤرخ في 2006 لسنة 2967

 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2864وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتحويل اإلشراف على ديوان المياه المعدنية،2008

جويلية   5 المـؤّرخ في 2010 لسنة 1668وعلى األمر عـدد 
ية للصحة   المتعـّلق بضبط مشموالت اإلدارات الجهو2010

  وتنظيمها،
 ديسمبر 29 مؤرخ في 2014 لسنة 4775وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة 2014
  لوزارة الصحة،

 6 في  المؤرخ2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 أكتوبر 25مومية المؤرخ في وعلى قرار وزير الصحة الع
 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط 1997

شروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة المنقح بالقرار المؤرخ 
 ،2013 نوفمبر 28في 

  2001 ماي 15وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 
 الحرة المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة

 17لمهنة مصنع آالت السمع كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 
  ،2014أكتوبر 

 2001 ماي 15وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة 

  لمهنة أخصائي في تقويم النطق والصوت والكالم،
 2001 ماي 15ومية المؤرخ في وعلى قرار وزير الصحة العم

المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة 
  لمهنة أخصائي في تقويم البصر،

 أكتوبر 20وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤّرخ في 
 المتعّلق بخدمات إدارّية مسداة من قبل المصالح التابعة 2004

دها كما تم تنقيحه وإتمامه لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنـا
 28 والقرار المؤرخ في  2006 سبتمبر 26في بالقرار المؤرخ 

  .2013 جويلية 22والقرار المؤرخ في  2007ي فيفر
  :قــّرر مـا يلي
 تضاف إلى قائمة الخدمات اإلدارية المسداة من  ـالفصل األول

قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة، الخدمات التي يسديها 
يوان الوطني للمياه المعدنية و االستشفاء بالمياه وفقا للشروط الد

  .واإلجراءات المبينة بالمالحق المصاحبة
ويعاد ترتيب الخدمات الخاضعة لنظام كراس الشروط لتصبح 

  .7 عوضا عن 8

  األوامـر والقـرارات
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  :المياه المعدنية واالستشفاء بالمياه : مجال الخدمة ـ7
  :المياه المعلبةأ ـ 

  .)جديد1- 7الملحق عدد (تصنيف المياه المعلبة قرار : األولى الخدمة
تسليم شهادة مطابقة المنتوج للمواصفات : الخدمة الثانية 

  .) جديد2-7الملحق عدد( العالمية قصد التصدير
 3- 7الملحق عدد (قرار فتح وحدة تعليب :  الخدمة الثالثة

  .)جديد
  :االستشفاء بالمياهـ ب 

تكوين في قطاع المياه / تسليم شهادة تربص : الخدمة الرابعة
  .)جديد4-7الملحق عدد(المعدنية 

الموافقة المبدئية إلحداث مركز معالجة بماء : الخدمة الخامسة
  .) جديد5-7الملحق عدد(البحر

الترخيص في فتح مركز معالجة بماء البحر : الخدمة السادسة
  .)جديد 6-7الملحق عدد(للعموم 
   :بةاالستشفاء بالمياه والمياه المعل ـ ج

الملحق (تسليم شهادة تحليل جرثومي : الخدمة السابعة
  .)جديد7-7عدد

كيميائي للمياه -تسليم شهادة تحليل فيزيائي : الخدمة الثامنة
  .) جديد8-7الملحق عدد (

تسليم شهادة في التصريح بنتائج التحقيق : الخدمة التاسعة
 ) جديد9- 7الملحق عدد (اإلداري 

إلدارية الخاضعة لنظام كراس  تنقح الخدمات اـ 2 الفصل
 المتعلق بالممارسة 7-8الشروط المنصوص علـيها بالملحق عدد 

 المتعلق 11-8الحرة لمهنة مصنع آالت السمع وبالملحق عدد
بالممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويـم النطق والصوت والكالم 

 المتعلق باستغالل محل أخصائي في تقويم 12-8الملحق عدد بو
 المتعلق بممارسة نشاط مؤسسة 23-8الملحق عدد بو البصر
  .صحة طبقا للمالحق المصاحبةالحفظ 

 تضاف إلى قائمة الخدمات اإلدارية الخاضعة لنظام ـ 3 الفصل
كراس الشروط الخدمة المتعلقة بضبط مواصفات وشروط الموافقة 
والتنظيم واالستغالل لمؤسسة استشفائية بالمياه المعدنية المبينة 

والخدمة المتعلقة بضبط الشروط ) جديد (28-8ملحق عدد بال
العامة لتنظيم االستغالل واإلنتاج بقطاع المياه المعلبة المبينة 

  ).جديد (29-8بالملحق عدد
المديرون العامّـون والمديرون بوزارة الصحة مكّلفون، ـ  4 الفصل

ي كل فيما  يخّصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالـرائـد الرسم
  .للجمهورية التونسية

  .2015 ديسمبر 31تونس في 
  الصحةوزير 

  سعيد العائدي
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد
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  الجمهورية التونسية                    
                            الصحةوزارة 

  )جديد (1-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   

  طــــنادليــــل المو 

   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر   26 في   المؤرخالقرار  بوإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر   20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جعالمر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه :المؤسسة 
  .  المياه المعلبة:مجال الخدمة 

  . قرار تصنيف المياه المعلبة:موضوع الخدمة 

 شروط االنتفاع بالخدمة
  .ـ دراسة طبية مصادق عليها من قبل اللجنة الطبية

 . على قرار ترويج المنتوج متحصال أن يكونـ
   

 الوثائق المطلوبة
  .ـ مطلب في مراجعة تصنيف الماء

  .  دراسة جدوى تبين المنافع الطبيةـ
   

 اآلجال األطراف المتدخلة دمةمراحل الخ
 .ـ استدعاء أعضاء اللجنة الطبية

 .ـ دراسة الملف وإبداء الرأي
 .ـ أخذ قرار تصنيف المياه المعلبة

 .ـ إعداد قرار تصنيف المياه المعلبة
  .ـ المصادقة على قرار التصنيف

  

 .ـ إدارة دعم االستثمار والتنمية
 .ـ اللجنة الطبية

 .ـ لجنة المياه المعلبة
. ـ مصلحة دعم االستثمار والمخاطب الوحيد

  .ـ اإلدارة العامة للديوان
  

 
 

  
 على تاريخ المصادقة يوما بداية من 21ـ 

  .الدراسة الطبية من قبل اللجنة الطبية
  

  
 مكان إيداع الملف

 . مكتب الضبط بالديوان الوطني  للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه :ـ المصلحة 
 . تونس-  1002 -  نهج المدينة المنورة 10 :ـ العنوان 



  9عـــدد   2016 جانفي 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   406صفحــة 

 مكان الحصول على الخدمة
 . مكتب الضبط بالديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المصلحة 

 . تونس-  1002 -  نهج المدينة المنورة 10 :ـ العنوان 
 

 أجل الحصول على الخدمة
 .دراسة الطبية من قبل اللجنة الطبية على الالمصادقةتاريخ  يوما بداية من 21ـ 

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة 58ـ القانون عدد   
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

 المتعلـــق بـــالتنظيم اإلداري والمـــالي للـــديوان الـــوطني للميـــاه المعدنيـــة2013 جـــانفي 15 المـــؤرخ فـــي 2013 لـــسنة 717ــــ األمـــر عـــدد 
 .واالستشفاء بالمياه

 الذي يضبط الشروط العامة المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط     2004 مارس   8ـ قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في         
 .لتنظيم االستغالل واإلنتاج بقطاع المياه المعلبة

 المتعلق بالمصادقة على المواصفتين2008 أكتوبر 16والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في   ـ قرار وزير الصناعة
 .التونسيتين الخاصتين بالمياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة
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                      الجمهورية التونسية
   الصحةوزارة 

  )جديد (2-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر    26 في   المؤرخبالقرار  وإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر 20 فيالمؤرخ  مية   العمو قرار وزير الصحة   :المرجع  

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

 .الستشفاء بالمياهالديوان الوطني للمياه المعدنية وا: المؤسسة 
  .  المياه المعلبة:مجال الخدمة 

 . تسليم شهادة مطابقة المنتوج للمواصفات العالمية قصد التصدير:موضوع الخدمة 
 شروط االنتفاع بالخدمة

 . كيميائي للمياه -من الماء المعّلب للتحليل الفيزيو) من سعة واحد لتر على األقل (ـ قارورتين : تسليم المنتج لـ 
  .من الماء المعلب للتحليل الجرثومي) من سعة واحد لتر على األقل( قوارير 5                 ـ 

 .تسليم العينات يمكن أن يكون من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة التي قامت باقتطاع العينات: مالحظة
   

 الوثائق المطلوبة
 ).ديوان المياه المعدنية واالستشفاء بالمياه متوفرة لدى (ـ مطبوعتان  لوصل تسّلم العينات 

   
 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 . ـ تقديم العينة
 .ـ التثبت من العينة

 .ـ تسليم وصل في الغرض بعد تعميره
 .ـ استخالص معلوم الخدمة

  )بالحاضر/اتفاقية (
 .ـ القيام بتحليل العينة

 .ـ إعداد الشهادة الصحية
قة على الشهادة الصحية وتسليمها ـ المصاد

  .للمعني باألمر

 .ـ المعني باألمر
. المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا
. المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا

 .ـ إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
 .ـ مخبر ديوان المياه المعدنية

 .ـ إدارة المخابر ومتابعة المنتوج
  .العامة بالديوانـ اإلدارة 

  
  
  
  
  

  
  يوما من تاريخ تسّلم العّينة25ـ 
مع احتساب اآلجال حسب أيام العمل (

  )المفتوحة
  

 مكان إيداع الملف
 .  مكتب استقبال مخبر الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :العنوان 
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 لى الخدمةمكان الحصول ع
 .  مكتب استقبال مخبر الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :العنوان 
 

 أجل الحصول على الخدمة
 ).مع احتساب اآلجال حسب أيام العمل المفتوحة( يوما من تاريخ تسّلم العّينة 25

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة 58ـ القانون عدد   
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية2013 جانفي 15رخ في  المؤ2013 لسنة 717ـ األمر عدد 
 .واالستشفاء بالمياه
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         الجمهورية التونسية                    
                                 الصحة وزارة  

  )جديد (3-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر    26 فـي    المؤرخبالقرار   وإتمامه تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر 20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جع  المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  
  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المؤسسة 

  . لبة المياه المع:ـ مجال الخدمة 
  . قرار فتح وحدة تعليب:موضوع الخدمة ـ 

  
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ـ مطابقة الملف لكراس الشروط
 . لكراس الشروطـ مطابقة األشغال المنجزة

 .ـ مطابقة التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية للمواصفات التونسية
 .ـ موافقة لجنة المياه المعلبة

   
 الوثائق المطلوبة

 . نسخة طبقا للفصل السادس من كراس الشروط12 ملف في ـ
 .ـ مكتوب لإلعالم بنهاية األشغال طبقا لمقتضيات كراس الشروط

 .ـ موافقة لجنة المياه المعلبة على الملف وعلى مطابقة المشروع وعلى بطاقة المنتوج
 .ـ تقرير لجنة المياه المعلبة حول المعاينة الميدانية بالوحدة

  .لتحاليل للعينات المقتطعة على عين المكان من قبل لجنة المياه المعلبة أو أعوان المراقبة التابعين للديوانـ شهادة ا
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 .ـ استدعاء أعضاء لجنة المياه المعلبة لالجتماع

 .ـ إعداد التقرير
 .ـ إعداد قرار فتح الوحدة لترويج المنتوج

  .دقة على قرار الفتحـ المصا

 ـ إدارة دعم االستثمار والتنمية
 .ـ مصلحة دعم االستثمار والمخاطب الوحيد

  . ـ لجنة المياه المعلبة
  .ـ اإلدارة العامة للديوان

  
 اجتماع لجنة  تاريخ من يوما بداية21

المياه المعلبة والذي تم خالله الموافقة 
على مطابقة األشغال والتحاليل والمشروع 

جميع مكوناته لما ورد بكراس الشروط في 
  .والمواصفات
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 مكان إيداع الملف
 .الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياهالضبط ب مكتب :ـ المصلحة 

 . تونس-  1002 -  نهج المدينة المنورة 10 :ـ العنوان 
 

 مكان الحصول على الخدمة
 . للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه الوطنيلديوانالضبط با مكتب :ـ المصلحة 

 . تونس-  1002 -  نهج المدينة المنورة 10 :ـ العنوان 
 

 أجل الحصول على الخدمة
 اجتماع لجنة المياه المعلبة والذي تم خالله الموافقة على مطابقة األشغال والتحاليل والمشروع في جميع مكوناته تاريخ من يوما بداية21

 .لشروط والمواصفاتلما ورد بكراس ا
 

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و
 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة  58ـ القانون عدد    

 .2011وان  ج6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102
 . المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717 األمر عدد ـ

 العامـة المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط الشروط        2004 مارس   8ـ قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في         
 .لتنظيم االستغالل واإلنتاج بقطاع المياه المعّلبة

ــ   المتعلــق بالمــصادقة علــى المواصــفتين2008 أكتــوبر 16 والمؤســسات الــصغرى والمتوســطة المــؤرخ فــي    والطاقــة الــصناعة وزيــر قــرارـ
  . الخاصتين بالمياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأةالتونسيتين
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     نسية                    الجمهورية التو
                              الصحة وزارة  

  )جديد (4-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر  26 فـي  المـؤرخ بـالقرار  وإتمامـه   تم تنقيحه  كما 2004 أكتوبر 20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جعالمر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88ة التونسية عددالرائد الرسمي للجمهوري(

 . الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه الديوان:ـ المؤسسة 
  .  االستشفاء بالمياه:ـ مجال الخدمة 

 .تكوين في قطاع المياه المعدنية/  تسليم شهادة تربص :ـ موضوع الخدمة 
 شروط االنتفاع بالخدمة

 :مياه المعدنية واالستشفاء بالمياه من لتربص أو بتكوين بمخبر الديوان الوطني لـ يجب أن يكون المنتفع ب
 طلبة المعاهد العليا والكّليات* 
 .التقنيين المباشرين بمخابر وحدات التعليب أو المحطات االستشفائية* 

   
 الوثائق المطلوبة

  .ستشفائيةوحدات تعليب المياه أو المحطات االمطلب صادر عن مديري المعاهد أو عن عمداء الكليات أو عن مديري 
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 ـ متابعة دورة تربص أو تكوين 

 ـ إعداد شهادة التربص أو التكوين 
ـ تسليم الشهادة للمعني مصادق عليها من قبل 

  .المدير العام للديوان أو من ينوبه

 ـ الطالب أو التقني
 بر ومتابعة المنتوج ـ إدارة المخا

  .ـ اإلدارة العامة بالديوان
  

  
  

ـ أسبوعان بعد نهاية التكوين أو التربص 
شرط تقديم تقرير في مجال التربص (

  )بالنسبة لطلبة المعاهد العليا والكليات
    

 مكان إيداع الملف
 .الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياهن الديواب  مكتب الضبط :ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 
   

 مكان الحصول على الخدمة
 . الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه مخبر  الديوان:المصلحة ـ 

 . ـ تونس1002ـ ابن رشيق  نهج 35 :ـ العنوان 
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 أجل الحصول على الخدمة
 )ط تقديم تقرير في مجال التربص أو التكوين بالنسبة لطلبة المعاهد العليا والكلياتشر(ـ أسبوعان بعد نهاية التكوين أو التربص 

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان   14 المؤرخ في    1975 لسنة   58ـ القانون عدد    
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11ؤرخ في  الم1989 لسنة 102

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 
 .واالستشفاء بالمياه
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       الجمهورية التونسية                    
                               الصحة وزارة  

  )جديد (5-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

  للعالقات مع المواطنقسيمة مخصصة للمكتب المركزي
2006 ســبتمبر 26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر20 فــيالمــؤرخ  العموميــة   قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28والقرار المؤرخ في 
  )2004ر  نوفمب2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:المؤسسة 
  . االستشفاء بالمياه:مجال الخدمة 

 . الموافقة المبدئية إلحداث مركز معالجة بماء البحر:موضوع الخدمة 

 شروط االنتفاع بالخدمة
 جارية طبقا للتشريع الجاري به العمليجب أن يكون طالب الخدمة  خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة ت

   
 الوثائق المطلوبة

 ـ مطلب باسم المدير العام للديوان 
 ـ نسخة من دراسة تأثير المشروع على المحيط 

 ـ األمثلة الهندسية لمركز المعالجة بماء البحر
 .ـ نسخة من القانون األساسي للشركة مع التنصيص على نشاط المعالجة بماء البحر

 سخة من موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة ـ ن
 ـ نسخة من موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع

  ـ مثال بياني لمسار جلب وتصريف مياه البحر
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 ـ قبول الملف وتسجيله

 ـ دراسة أولية للملف
المالحظات األولية  ب إلعالمهـ مراسلة المعني باألمر

 ـ استدعاء أعضاء اللجنة الفنية لالجتماع 
 ـ النظر في الملفات موضوع الجلسة

إعالم المعني باألمر بمالحظـات أو تحفظـات أعـضاءـ  
 اللجنة إن وجدت

 المصادقة على قرار اللجنةـ 
  مد المعني باألمر بقرار  الموافقة المبدئيةـ 

 ـ مكتب الضبط بالديوان
  معالجة بماء البحرـ مصلحة ال

 ـ مصلحة المعالجة بماء البحر
 ـ مصلحة المعالجة بماء البحر

 ـ اللجنة الفنية 
 ـ مصلحة المعالجة بماء البحر 

 ـ اإلدارة العامة للديوان
   ـ مصلحة المعالجة بماء البحر

 
  
  
  
  

  
يوما من تاريخ استيفاء كـل الوثـائقـ ثالثون   
 المطلوبة
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 مكان إيداع الملف
 .  مكتب الضبط بالديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه :لحة ـ المص

 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 
 

 مكان الحصول على الخدمة
 .  مكتب الضبط  بالديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002منورة ـ  نهج المدينة ال10 :ـ العنوان 
 

 أجل الحصول على الخدمة
 ثالثون يوما من تاريخ استيفاء كل الوثائق المطلوبة

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة 58ـ القانون عدد 
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

 . المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغالل مراكز المعالجة بماء البحر2006 نوفمبر 30 المؤرخ في 2006 لسنة 3174ـ األمر عدد 
 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 

 .واالستشفاء بالمياه
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   الجمهورية التونسية                    
 وزارة التجارة                            

  )جديد (6-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سبتمبر 26في  المؤرخبالقرار وإتمامه  تم تنقيحه كما 2004 أكتوبر20 فيالمؤرخ  العمومية    قرار وزير الصحة   :جع  المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:المؤسسة  ـ
   االستشفاء بالمياه:ـ مجال الخدمة 

 الترخيص في فتح مركز معالجة بماء البحر للعموم :خدمة  الموضوعـ 

 شروط االنتفاع بالخدمة
 يجب أن يكون طالب الخدمة خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل

   
 الوثائق المطلوبة

 .ـ مطلب باسم المدير العام للديوان
 .ة ـ نسخة من الموافقة المبدئي

 .ـ محضر جلسة تسمية مدير المركز
 .ـ عقد الطبيب مؤشر من عمادة األطباء 

 .ـ قائمة اسمية محّينة لألعوان 
 .ـ نسخة من االتفاقية مع مخبر التحاليل 

 . ـ ضبط نقاط أخذ العينات برسم تخطيطي لإلحداثيات الجغرافية
الملحق عدد (ر التسع من قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة الصحة      التقاط ماء البح  ـ شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط        

Iو IIلم يمض عليها أكثر من ستة أشهر )2006 نوفمبر لسنة 30 المؤرخ في 2006 لسنة 3174 من األمر عدد. 
 .ـ عقود عمل األعوان محَينة ومصحوبة بالشهائد العلمية

 .ـ نسخة من منهجية التدخل السريع في حالة تلوث
 .ـ نسخة من االتفاقية مع طب الشغل

 .ـ نسخة من شهادة سالمة المحالت سارية المفعول
 .ـ نسخة من شهادة التأمين

  .ـ نسخة من االتفاقية مع الجهة المختصة بنظافة ومتابعة القنوات
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 .ـ قبول الملف وتسجيله

 .ـ دراسة أولية للملف
.  بالمالحظات األولية إلعالمهسلة المعني باألمرـ مرا

 . ـ استدعاء أعضاء اللجنة الفنية لالجتماع
 .ـ النظر في الملفات موضوع الجلسة

ــ إعــالم المعنــي بــاألمر بمالحظــات أو تحفظــات ـ
 .أعضاء اللجنة إن وجدت

 .ـ المصادقة على قرار اللجنة
ـ مَد المعني باألمر بترخيص في الفتح 

  .للعموم

 .ـ مكتب الضبط بالديوان
  .ـ مصلحة المعالجة بماء البحر
 .ـ مصلحة المعالجة بماء البحر
 .ـ مصلحة المعالجة بماء البحر

 .اللجنة الفنيةـ 
 . ـ مصلحة المعالجة بماء البحر

 .ـ اإلدارة العامة للديوان
  .ـ مصلحة المعالجة بماء البحر

  
  
  
  
  
  

ــائ   ــا مــــن تــــاريخ اســــتيفاء كــــل الوثــ قثالثــــون يومــ
 .المطلوبة
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 مكان إيداع الملف
  .مكتب الضبط  بالديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه  :المصلحةـ 

 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 
 

 مكان الحصول على الخدمة
  )مصلحة المعالجة بماء البحر(مياه  مكتب الضبط بالديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بال :المصلحةـ 
 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :العنوان  ـ

 
 أجل الحصول على الخدمة

 ثالثون يوما من تاريخ استيفاء كل الوثائق المطلوبة
 

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و
حـداث ديـوان الميـاه المعدنيـة كمـا تـم تنقيحـه وإتمامـه بالقـانون المتعلـق بإ   1975 جـوان    14 المـؤرخ فـي      1975 لسنة   58ـ القانون عدد    

 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102عدد 
جـة بمـاء والمتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واسـتغالل مراكـز المعال  2006 نوفمبر 30 المؤرخ في    2006 لسنة   3174ـ األمر عدد    

 .البحر
 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 

 .واالستشفاء بالمياه
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحةرة  وزا 

  )جديد (7-7الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر   26 في   المؤرخبالقرار  وإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر 20 فيلمؤرخ  ا العمومية    قرار وزير الصحة   :جع  المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  .اه  ديوان المياه المعدنية واالستشفاء بالمي:المؤسسة 
   . االستشفاء بالمياه والمياه المعلبة:مجال الخدمة 

  . تسليم شهادة تحليل جرثومي:موضوع الخدمة 

 شروط االنتفاع بالخدمة
  :تقديم عينة من الماء موضوع التحليل من قبل 

  ـ وحدات تعليب المياه،
  ستشفائية أو الحّمامات المعدنية،ـ المحطات اال

  ـ أحد الخواص،
 .ة التجارةـ مصالح وزار

   
 الوثائق المطلوبة

 ).متوفرة لدى ديوان المياه المعدنية واالستشفاء بالمياه (ـ مطبوعة وصل تسّلم العينات 
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 .ـ تقديم العينة

 .ـ التثبت من العينة
 .ـ تسليم وصل في الغرض بعد تعميره

 ـ استخالص معلوم الخدمة
  )بالحاضر/اتفاقية  ( 

 .ـ القيام بتحليل العينة
  .ـ إعداد الشهادة

ـ المصادقة علـى الـشهادة وتـسليمها للمعنـي
  .باألمر

  

 ـ المعني باألمر

   المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا
  المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا

 ـ إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

 ـ مخبر الديوان 

 ـ إدارة المخابر ومتابعة المنتوج

   ـ اإلدارة العامة للديوان

 
  
 

مـع احتـساب(ـ أسبوع من تاريخ تسّلم العينة       
فـي حالـة) اآلجال حسب أيام العمل المفتوحـة    

  .الحصول على نتائج مرضية
 يوما في حالة الحصول على نتيجة 12ـ 

  .غير مرضية
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 مكان إيداع الملف
 .بر الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه مكتب استقبال مخ:المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :العنوان 
 

 مكان الحصول على الخدمة
 .ديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياهالمكتب استقبال مخبر :  المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :العنوان 
 

 ول على الخدمةأجل الحص
  .في حالة الحصول على نتائج مرضية) مع احتساب اآلجال حسب أيام العمل المفتوحة(أسبوع من تاريخ تسّلم العينة ـ 
 . يوما في حالة الحصول على نتيجة غير مرضية12ـ 

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

متعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد ال1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة 58ـ القانون عدد   
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

للمياه المعدنية المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني 2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 
 .واالستشفاء بالمياه
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

  )جديد (8-7الملحق عدد  
 

   
  رشاد اإلدارينظــــام االتصال واإل
  سيكـــــاد

 
   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

 والقـرار2006 سـبتمبر   26 في   المؤرخبالقرار  وإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر 20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جع  المر
  .2013 جويلية 22رار المؤرخ في  والق2007 فيفري 28المؤرخ في 

  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:المؤسسة 
   االستشفاء بالمياه والمياه المعّلبة :مجال الخدمة 

 .كيميائي للمياه- تسليم شهادة تحليل فيزيائي :موضوع الخدمة 
 شروط االنتفاع بالخدمة

  :تقديم عينة من الماء موضوع التحليل من قبل 
  ـ وحدات تعليب المياه

  ستشفائية أو الحّمامات المعدنيةاالـ المحطات 
 ـ أحد الخواص

   
 الوثائق المطلوبة

 ).واالستشفاء بالمياهمتوفرة لدى الديوان  الوطني للمياه المعدنية ( ـ مطبوعة وصل تسّلم العينات 
   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة
 ـ تقديم العينة

 ـ التثبت من العينة
 ـ تسليم وصل في الغرض بعد تعميره 

 ) بالحاضر/اتفاقية( ـ استخالص معلوم الخدمة
  ـ القيام بتحليل العينة

  ـ إعداد الشهادة 
ــ المــصادقة علــى الــشهادة وتــسليمها للمعنــي ـ

 .مرباأل
  

 ـ المعني باألمر
   المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا
  المياه المعدنيةنـ مكتب استقبال مخبر ديوا

 ـ إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
 ـ مخبر الديوان 

 ـ إدارة المخابر ومتابعة المنتوج
   ـ اإلدارة العامة للديوان

 
 
  
 

  
  
مع ( يوما من تاريخ تسّلم العّينة 25ـ 
حتساب اآلجال حسب أيام العمل ا

  ).المفتوحة
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 مكان إيداع الملف
 .  مكتب استقبال مخبر الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :ـ العنوان 
  

 مكان الحصول على الخدمة
 .ي للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه  مكتب استقبال مخبر الديوان  الوطن:ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج ابن رشيق ـ 35 :ـ العنوان 
 

 أجل الحصول على الخدمة
 )مع احتساب اآلجال حسب أيام العمل المفتوحة( يوما من تاريخ تسّلم العّينة 25ـ 

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان 14ي  المؤرخ ف1975 لسنة 58ـ القانون عدد   
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

ي للديوان الوطني للمياه المعدنية المتعلق بالتنظيم اإلداري والمال2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 
 .واالستشفاء بالمياه

  



    

  421صفحـة   2016 جانفي 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   9عــدد 

  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

  )جديد (9-7الملحق عدد  
 

   
  ــــام االتصال واإلرشاد اإلدارينظ

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
2006 ســبتمبر 26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر 20 فــيالمــؤرخ  العموميــة  قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28 والقرار المؤرخ في
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المؤسسة 
  .  االستشفاء بالمياه والمياه المعلبة:ـ مجال الخدمة 

  .ادة في التصريح بنتائج التحقيق اإلداري تسليم شه:ـ موضوع الخدمة 
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ـ االستثمار في القطاع

   

 الوثائق المطلوبة

لجنــة االستــشفاء بالميــاه المعدنيــة ـــ دراســة فنيــة للمــشروع تتعلــق بموضــوع التحقيــق المــراد إجــراءه قــصد عرضــها علــى اللجنــة الطبيــة أو   
 .قبل التصريح بنتائج التحقيقوالمياه العذبة إلبداء الرأي 

   

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 .ـ تقديم الدراسة

  .ـ تسليم وصل
  .ـ التنقل على عين المكان

  .ـ االتصال باإلدارات المعنية بالموضوع
ر فــي الدراســة الفنيــة للمــشروع والتــصريحظــالنـــ 

  .بنتائج التحقيق اإلداري
 .لموافقةإعداد الشهادة في صورة ا ـ

ـ المصادقة على الشهادة وتسليمها للمعني 
  .باألمر

 .ـ المعني باألمر

 .ـ مكتب الضبط

 .ـ إدارة دعم االستثمار والتنمية

 .ـ إدارة دعم االستثمار والتنمية

ــ  ــاهــ ــشفاء بالميـ ــة االستـ ــة أو لجنـ ــة الطبيـ اللجنـ
 . المعدنية والمياه العذبة

ميــاهاللجنــة الطبيــة أو لجنــة االستــشفاء بال   ـــ 
 .المعدنية والمياه العذبة

  .ـ اإلدارة العامة بالديوان

 

 

  
  
  
  
 

 يوما من تاريخ تسّلم الملف المتعلق 30ـ 
  .بالتحقيق المراد إجراءه

  
 مكان إيداع الملف

 . الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه  مكتب الضبط بالديوان:ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002رة ـ  نهج المدينة المنو10 :ـ العنوان 
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 مكان الحصول على الخدمة

  مكتب الضبط بالديوان  الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المصلحة 

 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 

 

 أجل الحصول على الخدمة

 . يوما من تاريخ تسّلم الملف المتعلق بالتحقيق المراد إجراءه30ـ 

  
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد1975 جوان 14 المؤرخ في 1975 لسنة 58ـ القانون عدد   
 .2011 جوان 6 المؤرخ في 2011 لسنة 52 والمرسوم عدد1989 ديسمبر  11 المؤرخ في 1989 لسنة 102

 المتعلـــق بـــالتنظيم اإلداري والمـــالي للـــديوان الـــوطني للميـــاه المعدنيـــة2013 جـــانفي 15 المـــؤرخ فـــي 2013 لـــسنة 717دد ــــ األمـــر عـــ
 .واالستشفاء بالمياه

 المتعلق بالمصادقة على المواصفتين2008 أكتوبر 16 والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في  والطاقة الصناعة وزير قرارـ 
 .ين بالمياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة الخاصتالتونسيتين



    

  423صفحـة   2016 جانفي 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   9عــدد 

  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

 )جديد(7-8الملحق عدد  
 

   
  تصال واإلرشاد اإلدارينظــــام اال

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

2006 ســبتمبر 26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر 20 فــيالمــؤرخ  العموميــة  قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر
  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28والقرار المؤرخ في 

  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

 ).اإلدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية(  وزارة الصحة  :المؤسسةـ 

  .المهن الصحية الخاصة : الخدمة جالمـ 

 . أو تغيير مقره أو إحالتهنع آالت السمعاستغالل محل أخصائي في ص : الخدمة موضوعـ 

 شروط االنتفاع بالخدمة

 . هذه الخدمة لنظام كراس الشروطتخضعـ 

   

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

المتعلـق بالممارسـة الحـرة لمهنـة مـصنعتعلق بالمـصادقة علـى كـراس الـشروط          الم 2001 ماي   15 مؤرخ في العمومية ال  وزير الصحة    قرارـ  
  .2014 أكتوبر 17حه بالقرار المؤرخ في آالت السمع كما تم تنقي
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

 )جديد (11 -8الملحق عدد  
 

   
  اد اإلدارينظــــام االتصال واإلرش

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

2006 ســبتمبر 26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر 20 فــيالمــؤرخ  العموميــة  قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر
  .2013 جويلية 22ر المؤرخ في  والقرا2007 فيفري 28والقرار المؤرخ في 

  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

 ).اإلدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية(  وزارة الصحة  :المؤسسةـ 

  .المهن الصحية الخاصة : الخدمة مجالـ 

 .والصوت والكالم أو تغيير مقره أو إحالتهاستغالل محل أخصائي في تقويم النطق  : الخدمة موضوعـ 

 شروط االنتفاع بالخدمة

 . هذه الخدمة لنظام كراس الشروطتخضعـ 

   

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

صائيالمتعلق بالممارسة الحرة لمهنـة أخـ   تعلق بالمصادقة على كراس الشروط      الم 2001 ماي   15 مؤرخ في العمومية ال  وزير الصحة    قرارـ  
  .2015 ديسمبر 31في تقويم النطق والصوت والكالم كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

  )جديد( 12 -8الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
2006بر  ســبتم26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر 20 فــيالمــؤرخ  العموميــة  قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28والقرار المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

 ).اإلدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية(  وزارة الصحة : المؤسسةـ 
  .المهن الصحية الخاصة : الخدمة مجالـ 
 .استغالل محل أخصائي في تقويم البصر أو تغيير مقره أو إحالته : الخدمة وعموضـ 

 شروط االنتفاع بالخدمة
 . هذه الخدمة لنظام كراس الشروطتخضعـ 

   
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

لمتعلق بالممارسة الحرة لمهنـة أخـصائياتعلق بالمصادقة على كراس الشروط      الم 2001 ماي   15 مؤرخ في العمومية ال  وزير الصحة    قرارـ  
   .2015 ديسمبر 31 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في البصرفي تقويم 
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

 )جديد (23-8الملحق عدد  
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
2006 ســبتمبر 26 فــي المــؤرخبــالقرار وإتمامــه  تــم تنقيحــه كمــا 2004 أكتــوبر 20 فــيالمــؤرخ  العموميــة  قــرار وزيــر الــصحة :جــع المر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28والقرار المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

 )إدارة حفظ صحة الوسط و حماية المحيط(وزارة الصحة  : المؤسسةـ 
  .لمحيطحفظ صحة الوسط و حماية ا : الخدمة مجالـ 
 .ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة : الخدمة موضوعـ 

 شروط االنتفاع بالخدمة
 . هذه الخدمة لنظام كراس الشروطتخضعـ 

   
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

ــ  ارســة نــشاطالــضابط لــشروط ممتعلــق بالمــصادقة علــى كــراس الــشروط   الم 1997كتــوبر أ 25 مــؤرخ فــيالعموميــة ال وزيــر الــصحة قــرارـ
  .2013 نوفمبر 28 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في مؤسسة حفظ الصحة
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

  )جديد (28-8د الملحق عد 
 

   
  نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر   26 في   المؤرخبالقرار  وإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر   20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جعالمر

  .2013 جويلية 22 والقرار المؤرخ في 2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . الديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه:ـ المؤسسة 
  .االستشفاء بالمياه:  مجال الخدمة ـ

  .واصفات وشروط الموافقة والتنظيم واالستغالل لمؤسسة استشفائية بالمياه المعدنية ضبط م: ـ موضوع الخدمة
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ـ تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط
   

 الوثائق المطلوبة
 .ـ كراس الشروط ممضى

   
 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 .ـ إمضاء كراس الشروط وإيداعه
  . ـ زيارة ومعاينة مكان النشاط

  
  .ـ رفع االحترازات الممكنة

  

 .ـ المستثمر
  .ـ إدارة دعم االستثمار والتنمية

  . ـ إدارة الدراسات والمشاريع
 .ـ لجنة االستشفاء بالمياه المعدنية والمياه العذبة

 .المستثمرـ 
  

 
  
  

  
ثالثة أشهر قابلة للتجديد في حالة رفع ـ 

ل إن لم يقع رفع أي االحترازات ودون آجا
  .احتراز

  
 مكان إيداع الملف

 .الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه  مكتب الضبط بالديوان :ـ المصلحة 
 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 

 
 مكان الحصول على الخدمة

 . واالستشفاء بالمياه مكتب الضبط بالديوان  الوطني للمياه المعدنية:ـ المصلحة 
 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 
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 أجل الحصول على الخدمة
 .ـ ثالثة أشهر قابلة للتجديد في حالة رفع االحترازات ودون آجال إن لم يقع رفع أي احتراز

 
 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و

. المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 
المتعلـق بالمـصادقة علـى كـراس الـشروط الـذي يـضبط مواصـفات 1999 أوت 24لتقليديـة المـؤرخ فـي       ـ قـرار وزيـر الـسياحة والـصناعات ا         

 .فائية بالمياه المعدنيةوشروط الموافقة والتنظيم واالستغالل لمؤسسة استش
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  الجمهورية التونسية                    
                          الصحة وزارة  

  )جديد (29-8الملحق عدد  
 

   
  ارينظــــام االتصال واإلرشاد اإلد

  سيكـــــاد
 

   
  طــــنادليــــل المو 
   

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
 والقـرار2006 سـبتمبر   26 في   المؤرخبالقرار  وإتمامه   تم تنقيحه    كما 2004 أكتوبر   20 فيالمؤرخ   العمومية    قرار وزير الصحة   :جعالمر

  .2013 جويلية 22 في  والقرار المؤرخ2007 فيفري 28المؤرخ في 
  )2004 نوفمبر 2بتاريخ  88الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد(

  . المعدنية واالستشفاء بالمياهالمياه ديوان :ـ المؤسسة 
  .المياه المعلبة:  مجال الخدمة ـ

  . ضبط الشروط العامة لتنظيم االستغالل واإلنتاج بقطاع المياه المعلبة: ـ موضوع الخدمة
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .ـ تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط
   

 الوثائق المطلوبة
 .ـ كراس الشروط ممضى

   
 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 .ـ إمضاء كراس الشروط وإيداعه
  . ـ زيارة ومعاينة مكان النشاط

  .ـ رفع االحترازات الممكنة
  

 .ـ المستثمر
  .عم االستثمار والتنميةـ إدارة د

  .ـ لجنة المياه المعلبة
 .ـ المستثمر

  

  
ـ ستة أشهر قابلة للتجديد في حالة رفع 
االحترازات دون آجال إن لم يقع رفع أي 

  .احتراز

  
 مكان إيداع الملف

 .الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه  مكتب الضبط بالديوان :ـ المصلحة 
 . ـ تونس1002ج المدينة المنورة ـ  نه10 :ـ العنوان 

 
 مكان الحصول على الخدمة

 .الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه مكتب الضبط بالديوان :ـ المصلحة 
 . ـ تونس1002 نهج المدينة المنورة ـ 10 :ـ العنوان 

 
 أجل الحصول على الخدمة

 .ات ودون آجال إن لم يقع رفع أي احترازـ ستة أشهر قابلة للتجديد في حالة رفع االحتراز
 

 أو الترتيبية/ المراجع التشريعية و
. المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه2013 جانفي 15 المؤرخ في 2013 لسنة 717ـ األمر عدد 

 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط الشروط العامة2004 مارس 8 في ـ قرار وزير السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ
 .لتنظيم االستغالل واإلنتاج بقطاع المياه المعلبة




