وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

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

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع المساعدة
على تقليص الفوارق اﻻجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط
اﻷول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات اﻷولوية بسنتين )(2
بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من المشروع ) 22أفريل
 (2018المحددة بالفصل  3من اﻷمر عدد  1426لسنة 2013
المشار إليه أعﻼه ويتم خﻼل هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات
التالية :
ـ تركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة وتكوين مستعمليها،
ـ المصادقة على الدراسات التي تم إنجازها في إطار المشروع،
ـ المتابعة اﻹدارية والمالية ﻷنشطة المشروع،
ـ متابعة التوصيات وإنجاز عمليات التدقيق،
ـ إعداد ملفات الختم النهائية لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل.
الفصل  2ـ وزير الصحة ووزير المالية مكلفان ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7جوان .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم
وزير الصحة

عماد الحمامي

أمر حكومي عدد  562لسنة  2018مؤرخ في  7جوان 2018
يتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني لليقظة الدوائية.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  84لسنة  1984المؤرخ في  31ديسمبر
 1984المتعلق بقانون المالية لسنة  1985وخاصة الفصل 78
منه،

عــدد 51

وعلى القانون عدد  63لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية
 1991المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى اﻷمر عدد  1064لسنة  1974المؤرخ في  28نوفمبر
 1974المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموﻻت أنظارها،
وعلى اﻷمر عدد  793لسنة  1981المؤرخ في  9جوان
 1981المتعلق بتنظيم مصالح اﻹدارة المركزية لوزارة الصحة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد
 3939لسنة  2014المؤرخ في  24أكتوبر ،2014
وعلى اﻷمر عدد  1329لسنة  2013المؤرخ في  26فيفري
 2013المتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للحذر من نتائج
استعمال اﻷدوية،
وعلى اﻷمر عدد  4775لسنة  2014المؤرخ في  29ديسمبر
 2014المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة
لوزارة الصحة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ يتم تغيير تسمية المركز الوطني لليقظة
الدوائية طبقا للجدول التالي :
التسمية الحالية

المركز الوطني لليقظة
الدوائية

التسمية الجديدة

المركز الوطني "شلبي بلكاهية"
لليقظة الدوائية

الفصل  2ـ وزير الصحة ووزير المالية مكلفان ،كل فيما
يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7جوان .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم
وزير الصحة

عماد الحمامي
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