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 13جهيز واإلسكان مؤرخ في قرار من وزيرة التبمقتضى 
  .2023فيفري 

يكّلف السيد فوزي بن محمد، مهندس عام، بمهام رئيس 

وحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية 

التي يساهم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في 

  .تمويلها بوزارة التجهيز واإلسكان

 لسنة 629األمر الحكومي عدد  من 5عمال بمقتضيات الفصل 

، ينتفع المعني باألمر بالمنح 2017 أفريل 28 المؤرخ في 2017

  .واالمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية

  

 13قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 
  .2023فيفري 

يكّلف السيد وليد لشطر، مهندس رئيس، بمهام مدير اإلتقان 
  .رة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز واإلسكانالفني باإلدا

  

 13قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 
  .2023فيفري 

يكّلف السيد منصف السوداني، مهندس معماري عام، بمهام 
مدير تحسين السكن باإلدارة العامة لإلسكان بوزارة التجهيز 

  .2023 فيفري 1واإلسكان ابتداء من 

  

 فيفري 2قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في قتضى بم
2023.  

يكّلف السيد محمد بن الحاج بلقاسم، تقني رئيس، بمهام 
 1رئيس مصلحة المساعدة على متابعة أشغال الجسور بالقسطين 

 بوحدة التصرف حسب األهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق 2و
 1إلسكان ابتداء من  جلمة بوزارة التجهيز وا–السيارة تونس 

  .2023فيفري 

  

 13قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 
  .2023فيفري 

تكّلف السيدة سرور الجويني، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام رئيس مصلحة التزويد بإدارة اإلمكانات العامة باإلدارة العامة 

  .للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز واإلسكان

 

 2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023لسنة  129 عــددأمر 
 استقصاء للجنة ينختتامي االيرينيتعلق بالمصادقة على التقر

وتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بوالية الكاف 
  ).ية نبرمعتمد(

  ،لجمهوريةإن رئيس ا

  ؤون العقارية، الدولة والشوزير أمالكباقتراح من 

 الدستور، طالع على بعد اال

 المتعلق 1918 جوان 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 

بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة 

 إلى 5ومن )  من الفقرة الثانية2الفقرة الفرعية (الفصول األول 

  منه،12

 5دد وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون ع

 وعلى جميع النصوص 1965 فيفري 12 المـؤرخ في 1965لسنة 

 التي نّقحتها وتممتها،

 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 44وعلى القانون عدد 

 المتعلق بنقل بعض صالحيات وزيري المالية والفالحة إلى 1992

 الوزير المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية،

 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة وعلى جميع 1990

 النصوص التي نّقحته وتممته،

 سبتمبر 2 المؤرخ في 1996 لسنة 1495وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص 1996

 معتمديات والية الكاف،ب

 أكتوبر 23 المؤرخ في 1996 لسنة 2040وعلى األمر عدد 

  وتحديداستقصاء المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات 1996

  والية الكاف،األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 وتحديد األراضي استقصاء للجنة ينختتامي االالتقريرينوعلى 
 سبتمبر 20 التابعة لملك الدولة الخاص بوالية الكاف المؤرخ في

2022. 
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  :يصدر األمر اآلتي نصه 

 ين تعيين ماهية وحالة العقارينا أعاله المتضمنم والمشار إليهين المرافقينختتامي االين تمت المصادقة على التقريرـالفصل األول 
  : لهذا األمر وبالجدول التالي ين المصاحبمثالين بالينوالمبين) ية نبرمعتمد (الكاف بوالية ين لملك الدولة الخاص الكائنينالشرعية التابع

  

العدد 
 الرتبي

 م/المساحة م الموقـــــع  العقاراسم
ال األشغال الخاصة عدد مث

 المختلفة

  اسمبــدون   1
  نبرعمادة 

  نبرمعتمدية 
9326  32287  

  اسمبــدون   2
  نبرعمادة 

  نبرمعتمدية 
20465  32288  

  

  .ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  2الفصل 

  .2023 فيفري 10تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

ختتامية للجنة استقصاء وتحديد يتعلق بالمصادقة على التقارير اال 2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023لسنة  130 عــددأمر 
  ).معتمديتا سيدي عيش وبلخير(األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بوالية قفصة 

  ،لجمهوريةإن رئيس ا

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

 الدستور،طالع على بعد اال

 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول األول 1918 جوان 18ى األمر العلي المؤرخ في وعل
   منه،12 إلى 5ومن )  من الفقرة الثانية2الفقرة الفرعية (

ى جميع النصوص التي  وعل1965 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 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 44وعلى القانون عدد 
 المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية،

ت وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى  المتعلق بضبط مشموال1990 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 
 جميع النصوص التي نّقحته وتممته،

 التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات األراضي المتعلق بتحديد 1996 سبتمبر 2 المؤرخ في 1996 لسنة 1493وعلى األمر عدد 
 والية قفصة،

 وتحديد األراضي استقصاء المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات 1996 أكتوبر 23 المؤرخ في 1996 لسنة 2041وعلى األمر عدد 
 التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات والية قفصة،

  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 

 2021 أكتوبر 19 و5 وعلى التقارير اإلختتامية للجنة استقصاء وتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بوالية قفصة المؤرخة في
  .2022 ماي 12و




