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بخطة  حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها ـ  2الفصل 
  . واحدة)1(

 الثالثاء  لجنة المناظرة يوم جتماعا حدد تاريخ  ـالفصل 
  . واأليام المواليةمارس 

 الثالثاء يوم  تختم قائمة تسجيل الترشحات ـ فصل ال
  .فيفري 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية   ـالفصل 
  .التونسية

  . فيفري تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
 علي مرابط

 
  

 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  152بمقتضى أمر عدد 
2023.  

اجري، الرئيس المدير العام للقطب يمنح السيد محمد علي الم
استثناء للعمل " تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية"التكنولوجي 

 9 إلى غاية 2022 جويلية 10بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 
  .2022نوفمبر 

  

  

 

  

 يتعلق 2023 فيفري 8 في مؤرخ 2023 سنة ل121 عددأمر 
 الحديدية للسكك وميالعم الملك من أرض قطعة بإخراج
  .المحلي العمومي بالملك لتدمج

  الجمهورية، رئيس إن

  النقل، وزير من باقتراح

  الدستور، على طالعاال بعد

 9 في مؤرخال 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلية، الجماعات بمجلة المتعّلق 2018 ماي

 المتعلق 1885 سبتمبر 24 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  العمومية، باألمالك

 المتعلق 1908 جانفي 21 في المؤرخ العلي األمر وعلى

   ،)الشعال (والمثاليث صفاقس عمل بين القسم بتحديد

 بانتزاع المتعلق 1920 أوت 26 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  المحرس، محطة وتهيئة لتوسيع الزمة أرض

 مارس 7 في المؤرخ 1986 لسنة 17 عدد القانون وعلى
 العمومي الدولة بملك الخاص التشريع بتحوير المتعلق 1986

 2017 لسنة 20 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما للطرقات
  ،2017 أفريل 12 في مؤرخال

 أوت 19 في المؤرخ 1998 لسنة 74 عدد القانون وعلى
 وإتمامه تنقيحه تم كما الحديدية، بالسكك المتعلق 1998

 2005 مارس 7 في المؤرخ 2005 لسنة 23 عدد بالقانون
  منه، األول الفصل وخاصة

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

 جانفي 16 في المؤرخ 2014 لسنة 409 عدد األمر وعلى
  النقل، وزارة مشموالت بضبط المتعلق 2014

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

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

  اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

  .الوزراء مجلس مداولة بعد

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 الحديدية للسكك العمومي ملكال من أخرج  ـاألول الفصل

 الكائنة األرض قطعة من" أ "الجزء المحلي العمومي بالملك ليدمج

 2م 538 والماسحة صفاقس والية من المحرس بمعتمدية

  . األمر بهذا الملحق بالمثال أخضر بخط والمحاطة

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر  ـ2 الفصل

  .التونسية

  .2023 فيفري 8 في تونس
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

   وزير النقل

  ربيع المجيدي
أمالك الدولة والشؤون  وزير

  العقارية
 محمد الرقيق

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد




