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 دقاش ببلدية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بإحداث دائرة تدخل عقاري يتعلق 2023 فيفري 6 مؤرخ في 2023 لسنة 94 عددأمر 
  .من والية توزر

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة التجهيز واإلسكان،

  بعد االطالع على الدستور،

   المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،1973 أفريل 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21ون عدد وعلى القان

 المتعلق بحماية األراضي الفالحية وعلى جميع النصوص المنقحة 1983 نوفمبر 11 المؤرخ في 1983 لسنة 87وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتحسين مناخ اإلستثمار،2019 ماي 29رخ في  المؤ2019 لسنة 47والمتممة له وخاصة القانون عدد 

، كما هي منقحة بالنصوص 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 

   منها،31 وخاصة الفصل 2009 جوان 9 المؤرخ في 2009 لسنة 29الالحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم باألمر عــدد 1974 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93مر عدد وعلى األ

  ،1992 فيفري 3 المـــؤرخ فــي 1992 لسنــــة 248

كنى وتنظيمها اإلداري  المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للس2021 ماي 5 المؤرخ في 2021 لسنة 327على األمر الحكومي عدد و

  والمالي وقواعد سيرها،

   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 

  ،2018 فيفري 22قاش خالل جلسته العادية المنعقدة بتاريخ وعلى مداولة المجلس البلدي بد

  ،2019 ماي 2وعلى مداولة المجلس البلدي بدقاش خالل جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 

  وعلى رأي وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمـر اآلتي نصه

تحدث ببلدية دقاش من والية توزر دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى الزمة إلنجاز برنامـــــج تهيئـــــــة  ـ لفصل األولا

  ). هك10(وتجهيز، محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا األمــــــــر تمســــح حوالــي 

  .لجمهورية التونسية ينشر هذا األمـر بالرائد الرسمي ل ـ2الفصل 

  .2023 فيفري 6 تونس في
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