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 جانفي 31 مؤرخ في 2023 لسنة 66دد أمر عبمقتضى 
2023.  

ينهى تكليف السيد لطفي عبد السالم، مهندس عام، بمهام 
 أكتوبر 11مدير جهوي للتجهيز واإلسكان ببن عروس ابتداء من 

2022.  

  

 2023 جانفي 24 في مؤرخ واإلسكان التجهيز وزيرة منقرار 
 الوثائق استبقاء مدد جداول على بالمصادقة يتعلق
  .السيارة الطرقات تونس لشركة وصيةالخص

واإلسكان، التجهيز وزيرة إن  

 الدستور، على طالعاال بعد

 مارس 7 في المؤرخ 1986 لسنة 17 عدد القانون وعلى
 بإحداث المتعّلق منه الرابع الباب من 34 الفصل وخاصة 1986
  السيارة، الطرقات تونس شركة

 أوت 2 في المؤرخ 1988 لسنة 95 عدد القانون وعلى
  باألرشيف، المتعلق 1988

 ديسمبر 13 في المؤرخ 1988 لسنة 1981 عدد األمر وعلى

 األرشيف في التصرف وتراتيب شروط بضبط المتعلق 1988

 وتحويل األرشيف وإتالف وفرز الوسيط واألرشيف الجاري

 عدد باألمر تنقيحه تم كما العام، األرشيف على طالعواال األرشيف

 ،1998 ديسمبر 28 في مؤرخال 1998 لسنة 2548

 جويلية 5 في المؤرخ 1993 لسنة 1451 عدد األمر وعلى

 بالنسبة والحفظ التصرف مجال في بالمسؤولية المتعلق 1993

  اإلدارية، للوثائق

 3 في المؤرخ 2016 لسنة 675 عدد الحكومي األمر وعلى

 تونس لشركة التنظيمي الهيكل بضبط المتعّلق 2016 جوان

   يارة،الس الطرقات

 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

 أفريل 18 بتاريخ الوطني لألرشيف العام المدير مقرر وعلى
 الوثائق استبقاء مدد جداول على بالموافقة علقالمت 2022

  .السيارة الطرقات تونس لشركة الخصوصية

  :يلي ما قررت

 استبقاء مدد جداول على المصادقة تمت  ـاألول الفصل
 تحتوي والتي السيارة الطرقات تونس لشركة الخصوصية الوثائق

 وأربعين تسع في وردت حفظ قاعدة) 77 (وسبعين سبع على
  .حةصف) 49(

 الطرقات تونس بشركة المعنية المصالح جميع  ـ2 الفصل
  .الجداول بهذه جاء بما بالعمل مكلفة السيارة

 السيارة الطرقات تونس لشركة العام المدير الرئيس ـ 3 الفصل
 عليها المنصوص اإلجراءات وفق الجداول هذه بتحيين مكلف
 1998 ديسمبر 28 في المؤرخ 1998 لسنة 2548 عدد باألمر

  .ذلك األمر اقتضى كلما أعاله، إليه المشار

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2023 جانفي 24تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

   التجهيز واإلسكانةوزير
 زنزريالزعفراني السارة 

  

  

 

يتعلق  2023 جانفي 25في مؤرخ  2023لسنة  38مر عدد أ
 تين أرض كائنتيمصلحة العمومية لـقطعمن أجل الباالنتزاع 

" D"  السريع إلنجاز الخط الحديديتين والزممنوبةبوالية 
  .)قطع إضافية(

  ،جمهوريةإن رئيس ال

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  ور،طالع على الدستبعد اال

 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 المنقح مصلحة العمومية،من أجل ال المتعلق باالنتزاع 2016

 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022 لسنة 65والمتمم بالمرسوم عدد 
2022،   

 أوت 19 المؤرخ في 1998 لسنة 74وعلى القانون عدد 
لمتمم بالقانون عدد المنقح وابالسكك الحديدية،  المتعلق 1998

  ،2005 مارس 7  المؤرخ في2005 لسنة 23

  11 مؤرخ في ال 2021 لسنة 137 عددالرئاسي  وعلى األمر
   بتسمية رئيسة للحكومة،تعلق  الم2021أكتوبر 




