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  :يصدر األمر اآلتي نصه 

ار إليها أعاله المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية ختتامية المرافقة والمشت المصادقة على التقارير االالفصل األول ـ تم
  :والمبينة باألمثلة المصاحبة لهذا األمر وبالجدول التالي  ) معتمديتا سيدي عيش وبلخير(التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بوالية قفصة 

  

العدد 
 الرتبي

 م /المساحة م عالموقـ اسم العقار
اصة عـدد مثال األشغال الخ

 المختلفة

1 
  مركز الصحة األساسية

 ونادي للشباب

  القرية منطقة

 معتمدية سيدي عيش
2006 14979 

  مركز الصحة األساسية 2
  العيايشة منطقة

 معتمدية بلخير
944 14399 

3 
  مركز الصحة األساسية

  بالعيايشة الجبل

  العيايشة منطقة

 معتمدية بلخير
666 14400 

 

  . بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر هذا األمرـ  2الفصل 

  .2023 فيفري 10تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 وتحديد استقصاءيتعلق بالمصادقة على التقارير اإلختتامية للجنة  2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023لسنة  131 عــددأمر 
  ).ينة والسيجومي والمرسىمعتمديات المد(األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بوالية تونس 

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

 طالع على الدستور،بعد اال

 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول األول 1918 جوان 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 
  منه،12 إلى 5ومن ) لثانية من الفقرة ا2الفقرة الفرعية (

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

ى الوزير المتعلق بنقل بعض صالحيات وزيري المالية والفالحة إل 1992 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 44وعلى القانون عدد 
 المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية،

المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة وعلى جميع النصوص  1990 جوان 11 المؤرخ في 1990نة  لس999وعلى األمر عدد 
 التي نّقحته وتممته،

ابعة لملك الدولة الخاص ببعض  المتعلق بتحديد األراضي الت1991 أوت 27 المؤرخ في 1991 لسنة 1267وعلى األمر عدد 
 المعتمديات من والية تونس،

األراضي   وتحديداستقصاء المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات 1991 أكتوبر 21 المؤرخ في 1991 لسنة 1493وعلى األمر عدد 
 التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من والية تونس،

 المتعلق بتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات 1993 ماي 3خ فـي  المؤر1993 لسنة 1068وعلى األمر عدد 
 والية تونس،



  18عـــدد   2023 فيفري 21 ––سية الرائد الرسمي للجمهورية التون  526صفحــة 

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

  تسمية أعضاء الحكومة، المتعلق ب2021 أكتوبر 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .2022 جويلية 5 وتحديد األراضي التابعة لملك الدولة الخاص بوالية تونس المؤرخة في استقصاءختتامية للجنة وعلى التقارير اال

  :يصدر األمر اآلتي نصه 

ن ماهية وحالة العقارات الشرعية ختتامية المرافقة والمشار إليها أعاله المتضمنة تعيي تمت المصادقة على التقارير االـالفصل األول 
والمبينة باألمثلة المصاحبة لهذا األمر وبالجدول ) معتمديات المدينة والسيجومي والمرسى(التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بوالية تونس 

  :التالي 

    

العدد 
 الرتبي

 م/المساحة م الموقـــــع  العقاراسم
عدد مثال األشغال الخاصة 

 المختلفة

  تربة بن تافرجين  1
  عمادة الحفصية

  معتمدية المدينة
327  13165  

  اسمبـــــدون   2
  عمادة المالسين

  معتمدية السيجومي
455  68641  

  اسمبـــــدون   3
  عمادة المرسى المدينة

  معتمدية المرسى
722  94303  

  

  .ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  2الفصل 

  .2023  فيفري10تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  .2023 فيفري 3قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في بمقتضى 
يعفى السيد جمال زخامة، مهندس رئيس، من مهام مدير العقارات الفالحية باإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية 

  .2022 أوت 10ؤون العقارية ابتداء من بوزارة أمالك الدولة والش

  

  .2023 فيفري 8قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في بمقتضى 
يسمى المهندسان الرئيسان اآلتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة أمالك الدولة 

  :2021والشؤون العقارية بعنوان سنة 

   فتحي الرباعي،-

  . سهام سويسي-

  .2023 جانفي 31قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في بمقتضى 
يسمى المتصرفون الرؤساء ألمالك الدولة والشؤون العقارية اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية بوزارة 

  :2021رية بعنوان سنة أمالك الدولة والشؤون العقا

   عز الدين العوسجي،-

   منية الجويني،-

   لطيفة الدريسي،-

  . سامية الطويل-




