
  509صفحـة   2023فيفري  17 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   17عــدد 

 وتحديد األراضي استقصاءق بالمصادقة على التقرير اإلختتامي للجنة يتعل 2023 فيفري 6 مؤرخ في 2023 لسنة 109 عددأمر 
  ).ة رمادةمعتمدي (تطاوينالتابعة لملك الدولة الخاص بوالية 

  ،لجمهوريةإن رئيس ا

   الدولة والشؤون العقارية،وزير أمالكباقتراح من 

 الدستور،طالع على بعد اال

لق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول األول  المتع1918 جوان 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 

  منه،12 إلى 5ومن ) 2 من الفقرة 2الفقرة الفرعية (

 وعلى جميع النصوص التي 1965 فيفري 12 المـؤرخ في 1965 لسنة 5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 نّقحتها وتممتها،

المتعلق بنقل بعض صالحيات وزيري المالية والفالحة إلى الوزير المكلف  1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 44ن عدد وعلى القانو

 بأمالك الدولة والشؤون العقارية،

 وعلى جميع النصوص المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة 1990 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 

 ،ته وتممتهالتي نّقح

معتمديات والية ب المتعلق بتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص 2012 أوت 1 المؤرخ في 2012 لسنة 1303وعلى األمر عدد 

 ،تطاوين

األراضي  وتحديد استقصاء المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات 2013 فيفري 26 المؤرخ في 2013 لسنة 1295وعلى األمر عدد 

  ،تطاوينوالية ك الدولة الخاص بمعتمديات التابعة لمل

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

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

  .2022 جوان 7 المؤرخ في تطاوينة ـاص بواليـــ وتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخستقصاءاي للجنة ـر اإلختتامــوعلى التقري

  :يصدر األمر اآلتي نصه 

ة ة التابعــار الشرعيـة العقـأعاله المتضمن تعيين ماهية وحال ت المصادقة على التقرير اإلختتامي المرافق والمشار إليه تمـالفصل األول 

  : المصاحب لهذا األمر وبالجدول التالي والمبين بالمثال) ة رمادةمعتمدي (تطاويــنة ــاص الكائن بواليـخلملك الدولة ال
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