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 أفريل 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19وإتمامه بالقانون عدد  المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه 2016أفريل  28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد   على الدستور،بعد االطالع   إن الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء،  .مجلس األعلى للقضاءبفتح باب الترشح لخطة كاتب عام لل المتعلق 2018 جانفي 30يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في  2018 أفريل 16 مؤرخ في 2018 لسنة 2قرار ترتيبي عدد    

عقدة على محضر الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء المنو  األعلى للقضاء، المتعلق بفتح باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس 2018جانفي  30على قرار رئيس المجلس األعلى للقضاء المؤرخ في و   منه،69 الفصل  وخاصة2017 لقرار المذكور أعاله  من ا5الفصل األول ـ يلغى الفصل   :قررت ما يلي   .2018 فيفري 28بتاريخ  ئيس راقتراح االسم الحائز على موافقة الجلسة العامة على على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ويتولى رئيس المجلس العامة للمجلس األعلى للقضاء أعضاءها ثم تعرض نتيجة أعمالها  تنظر في الترشحات لجنة تنتخب الجلسة : جديد 5الفصل   :ويعوض باألحكام التالية      .2018 أفريل 16تونس في   . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل   .الحكومة إلصدار أمر التسمية
 

     الهادي القديري  المجلس األعلى للقضاءرئيس   عن الجلسة العامة للمجلس األعلى للقضاء
  .مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيررئيس وحدة اإلحاطة بالمستثمرين بوالية باجة بخطة وصالحيات  بمهام ، متصرف مستشار للداخلية،كلف السيد منذر البحريني  .2018فريل  أ5قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى    

  .المخولة لهذا األخيربخطة وصالحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات بمهام رئيس دائرة العمل االقتصادي واالستثمار بوالية صفاقس  ، متصرف مستشار للداخلية،كلفت السيدة اليامنة الطياري  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .لهذا األخيرالمخولة بخطة وصالحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات  بمهام رئيس دائرة الشؤون االجتماعية بوالية قبلي ،واألرشيف متصرف مستشار في الوثائق ،كلف السيد عبد الّله الفرجاني  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .ون الدولي بوزارة الداخليةالخارجية والتعابمهام كاهية مدير المعاهدات واالتفاقيات باإلدارة العامة للعالقات كلف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني، صابر العرفي،   .2018 مارس 26بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .األخيروصالحيات مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا  بخطة دائرة الشؤون السياسية بوالية قابسبمهام رئيس  ،مستشار المصالح العمومية ،البشير الشعينبيكلف السيد   .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .األخيروصالحيات مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا ائرة الشؤون االجتماعية بوالية قابس بخطة بمهام رئيس د ، متصرف مستشار للداخلية،كلفت السيدة نزيهة بوعناني  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيررئيس دائرة اإلعالم والندوات بوالية صفاقس بخطة وصالحيات  بمهام ،تصرف مستشار للداخلية م،كلف السيد أنور المعالج  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 
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في الوثائق ار  متصرف مستش،فائزة الطرش ة السيدتكلف  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيررئيس خلية مراقبة التصرف بوالية قفصة بخطة وصالحيات كاهية  بمهام ، متصرف رئيس للداخلية،كلف السيد منجي سناني  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيررئيس دائرة الشؤون اإلدارية العامة بوالية قابس بخطة وصالحيات  بمهام ، متصرف مستشار للداخلية،كلف السيد خالد النايلي  .2018 أفريل 5الداخلية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير     .مدير مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيربمهام رئيس دائرة اإلعالم والندوات بوالية منوبة بخطة وصالحيات كاهية  ، متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف،كلفت السيدة مريم الغزواني  .2018 أفريل 5تضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمق رئيس  بخطة وصالحيات بدائرة الشؤون السياسية بوالية قفصة بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب واالنتخابات ،واألرشيف   . مع التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيرمصلحة

والندوات بوالية  الدائرة الفرعية لإلعالم بدائرة اإلعالمرئيس  بمهام ، متصرف مستشار للداخلية،الفاضل الغزيسيد كلف ال  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخير مع رئيس مصلحة بخطة وصالحيات لجان األحياء بوالية صفاقسالدائرة الفرعية للدراسات واإلحصائيات والمتابعة بدائرة رئيس  بمهام ، متصرف مستشار للداخلية،افيمحمد السكلف السيد   .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في    .التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخيراإلدارية العامة بوالية مدنين بخطة وصالحيات رئيس مصلحة مع الدائرة الفرعية للتنظيم واألساليب واإلعالمية بدائرة الشؤون  بمهام رئيس ، محلل مركزي،يد محسن محروقكلف الس  .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .التمتع بنفس المنح واالمتيازات المخولة لهذا األخير مع رئيس مصلحة بخطة وصالحيات السياسية بوالية صفاقسالدائرة الفرعية للتراتيب واالنتخابات بدائرة الشؤون بمهام رئيس  ، متصرف مستشار للداخلية،غطاسيي الوزفكلف السيد   .2018 أفريل 5بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .واالمتيازات المخولة لهذا األخير مع التمتع بنفس المنح رئيس مصلحةبخطة وصالحيات تونس 
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جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــلس 33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة،  .الكافوالية  من  دير الكافـبضبط الحدود الترابية لبلدية الزعفران يتعلق  2018 أفريل 16  مؤرخ في2018سنة  ل354عدد أمر حكومي    القانون ب تنقيحه المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم 1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في 2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى المتعلق با 1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975نة  لس35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة 1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى وعلــى  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29القانون عدد  النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى  المتعلق بضبط 1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في  2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته ليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة باجة وجندوبة والكاف وسوومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق  بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس 2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد الحكومي  وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص المتعلق بضبط  المناطق  التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  1996  جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،بلمتعلق بتسمية أعضاء  ا2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، - ط- ض- ص - ش-س-ز- ر-ذ- د-خ-ح-ج-ث-ت- ب-أ(الخـط المغـلـق ب دير الكاف -الزعفرانبـلديـة ل يةتـرابال تضبط الحدودـ  األولالفصل   :ي نصـهاآلتالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،      ينطلق الحد نحو الشمال ) 4009723=، ص481168=س(  بإحداثيات17الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " أ" من النقطة -   :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر الرمادي المبين باللون) أ-1ب-1أ-ي- و- ه-ن- م- ل-ك-ق-ف-غ-ع-ظ  .)4013218=، ص482352=س( بمفترق المحاسن بإحداثيات الكائنة" ب"الشرقي متبعا نفس الطريق حتى النقطة 
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الكائنة بمفترق الفطايمية " ت" حتى النقطة 78قم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الجهوية ر" ب" من النقطة - ، 486606=س(الكائنة بمفترق برج العيفة بإحداثيات " ث"ثم يواصل الحد حتى النقطة ) 4011337=،ص484375=س(بإحداثيات  الكائنة بقنطرة وادي الحمري بإحداثيات " ج" حتى النقطة 5ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم " ث" من النقطة -  ).4007697=ص ، 494877=س(الكائنة بنفس الطريق بإحداثيات " خ" حتى النقطة 5يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا الطريق الوطنية رقم " ح" من النقطة -   ).4011411=، ص492887=س( بإحداثيات" ح"ثم يواصل الحد حتى النقطة ) 4010141=، ص490189=س( الكائنة على مستوى تقاطع وادي تاسة ووادي " ذ"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي تاسة حتى النقطة " د" من النقطة -  :شرقا  ).4014812=، ص497547=س(الكائنة بقنطرة وادي تاسة بإحداثيات " د"ثم يواصل الحد حتى النقطة ) 4012624=ص الكائنة بجبل التلة بإحداثيات " ر"نعرج الحد شرقا حتى النقطة ثم ي) 4010047=، ص500045=س(القنطرة بإحداثيات  ) 4008131=، ص504372=س(الكائنة بالبوهالية بإحداثيات " ز"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" من النقطة -  ).4010076=، ص503521=س( الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي " ش"ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا وادي تاسة حتى النقطة " س" من النقطة - ).4007289=،ص503510=س(ة بإحداثيات الكائنة بوادي تاس" س"ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة  ، 500879=س( بإحداثيات 18الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي الرويجل مع الطريق الوطنية رقم " ص"الطريق حتى النقطة  نفس ثم ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا) 4005984=،ص505008=س( بإحداثيات 18تاسة مع الطريق الوطنية رقم  الكائنة ببحيرة الرويجل بإحداثيات " ض" النقطة حتى يواصل الحد في نفس االتجاه " ص" من النقطة -  ).4001994=ص ، 495026=س( بإحداثيات 12الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " ظ" النقطة حتى يواصل الحد في نفس االتجاه " ط" من النقطة -     :جنوبا ).3996384=،ص497007=س( بإحداثيات 18الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " ط"ة وصوال إلى النقط) 3999871=،ص499574=س( الكائنة بنفس الطريق بإحداثيات " غ" النقطة حتى  12يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا الطريق الوطنية رقم " ع" من النقطة -  ).3996323=، ص492071=س( الكائنة بنفس الطريق بإحداثيات" ع" النقطة حتى ثم ينعرج نحو الشمال الغربي ) 3994274=ص ثم ) 3995656=، ص485079=س( الكائنة بكاف النوادر بإحداثيات "ف" النقطة حتى  الغربيينعرج الحد نحو الجنوب " غ" من النقطة -   ).4000481=، ص490219 =س( ثم ) 3996490=، ص479023=س(الكائنة بوادي البريل بإحداثيات " ك" النقطة حتى ينعرج الحد نحو الشمال الغربي " ق" من النقطة -   ).3995459=، ص480711=س(الكائنة بوادي البغلة بإحداثيات " ق " ينعرج الحد غربا حتى النقطة  الكائنة بمفترق الدهماني " ن"مال الغربي متبعا نفس الطريق حتى النقطة  الحد نحو الشعرجنيثم ) 3993197=، ص475863=س( بإحداثيات 71الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم " م" النقطة حتى ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي " ل" من النقطة -  :غربا  ).3994767=، ص479103=س(الكائنة بكدية الشجرة الظلة بإحداثيات " ل" النقطة حتى ينعرج الحد جنوبا متبعا نفس الوادي    ).4004206=، ص475486=س( بإحداثيات 17الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " ي" النقطة حتى مال الغربي ينعرج الحد نحو الش" و"ن النقطة  م-  ).4003261=، ص475965=س(  بإحداثيات " و" النقطة حتى  17ثم ينعرج الحد شماال متبعا الطريق الوطنية رقم ) 4002053=، ص475583=س(  الكائنة بمفترق البياض بإحداثيات " ه" النقطة حتى  5مال الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم ينعرج الحد نحو الش" ن"ن النقطة  م-   ).4000909=، ص472739=س(بإحداثيات 
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) 4005279=،ص475186=س(الكائنة بدير الكاف بإحداثيات " 1أ" النقطة حتى يواصل الحد في نفس االتجاه " ي" من النقطة -  محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   . األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،كل فيما يخصه، مكلفون التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةير المالية ووزير ووز الشؤون المحلية والبيئةوزيـر  ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له  الحكومي تعليق نسخة من هذا األمر دير الكاف–الزعفران دية يتولى رئيس النيابة الخصوصية لبل ـ 3الفصل   . عالمات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله الحكومي  من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة   دير الكاف–الزعفران   يجب على بلدية ـ2فصل ال  .نقطة االنطالق" أ " ى النقطة جاه حتفي نفس االت يواصل الحد" 1ب" من النقطة -  ).4007841=، ص477897=س(بإحداثيات " 1ب"جاه الشمال الشرقي حتى النقطة ثم ينعرج الحد في ات

  يوسف الشاهد   الحكومةرئيس
 

جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع بمقتضى الصادرعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة،  .الكافالية  المرجى بوبلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 355 عددأمر حكومي    القانون لق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه ب المتع1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في  2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة 1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  لى جميع النصوص التي وع 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى ىوعل  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع المتعلق بضبط  1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في  2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته   ،قحته أو تممته التي نالنصوص
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باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وان ومنوبة وبنزرت ونابل وزغو المتعلق  بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس 2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع المناطق المتعلق بضبط  1996  جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12المؤرخ في  2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، - غ - ع-  ظ- ط-  ض-   ص- ش - س-ز-ر- ذ-د-خ-ح-ج- ث-ت-ب-أ(الخـط المغـلـق المرجى ببـلديـة ية لتـرابـ تضبط الحدود ال األولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء    ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،      ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا ) 3989621=، ص502174=س(كائنة بالمرجى بإحداثيات ال" أ" من النقطة -  :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر الرمادي المبين باللون )أ- ق -ف الكائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات " ت "النقطةحتى ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما " ب" من النقطة - ).3989234= ، ص504595=س( بإحداثيات 12الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " ب"النقطة حتى فالحيا  الكائنة برقوبة دار العربي بإحداثيات " ث"النقطة حتى ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق " ت" من النقطة -  .)3990785=، ص506612=س( الكائنة بالحشاشنة بإحداثيات " ج"النقطة حتى ا مستقيما ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خط" ث" من النقطة -  ).3989981=، ص509028=س( ، 510926=س(الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات " ح"النقطة حتى ينعرج الحد شماال متبعا وادي الحلوفة " ج" من النقطة -  ).3992584=، ص510799=س( الكائنة بأوالد حربي بإحداثيات " خ"النقطة حتى ي ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الواد" ح" من النقطة -  ).3994842=ص ، 514396=س(الكائنة بعرقوب الهرش بإحداثيات " د"النقطة حتى يواصل الحــد في نفـــس االتجاه " خ" من النقطة -  ).3994142=، ص513596=س( ائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات الك" ذ"النقطة حتى ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي " د" من النقطة -    :شرقا ).3993004=ص الكائنة بوادي مباركة " ر"ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق حتى النقطة ) 3991170=،ص513795=س( ، 513610=س( إحداثيات الكائنة بسيدي نصير ب" ز" النقطة حتى  نحو الجنوب الغربي ينعرج الحد" ر" من النقطة -  ).3990202=ص ،514731=س(بإحداثيات  ، 515090=س(الكائنة بدوار النواصرية بإحداثيات " س"النقطة حتى رقي ينعرج الحد نحو الجنوب الش" ز"ة  من النقط-  ).3988032=ص   ).3986144=ص
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حداثيات  بإ80الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم " ش"النقطة حتى ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي عمير " س" من النقطة - الكائنة على مستوى طريق فرعية بإحداثيات " ص"النقطة حتى ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بصفاية بالطيب " ش" من النقطة - ).3984382= ، ص514760=س( ت الكائنة بوادي جوال بإحداثيا" ض"النقطة حتى ، ثم ينعرج الحد جنوبا متبعا صفاية الريعان )3980964=، ص510407= س( الكائنـــة باالس بإحـــــداثيات " ط"النقطة حتى ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا جبل المناجيل " ض" من النقطة -  ).3979409=، ص509948=س( بل مذكور بإحداثيات الكائنــة بج" ظ"النقطة حتى يواصل الحد في نفـــس االتجاه متبعا خطا مستقيما " ط" من النقطة - :جنوبا ).3977523=، ص508796=س( ، 506318=س(الكائنة بـنفس الـوادي بإحــداثيات " ع"النقطة حتى ينعرج الــحد شماال متبعا وادي الدم " ظ" من النقطة -  ).3976934= ، ص507237=س( ، 501203=س(يات الكائنة بسيدي سعيد بإحداث" غ"النقطة حتى ينعرج الحد غربا متبعا خطا مستقيما " ع" من النقطة -  ).3979944=ص الكائنة بكدية أوالد سيدي عبيد بإحداثيات " ف"النقطة حتى ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مارا بأوالد مباركة " غ" من النقطة -  ).3979510=ص  محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة   رضا شلغوممحمد  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،كل فيما يخصه، مكلفون التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةير المالية ووزير ووزالشؤون المحلية والبيئة وزيـر  ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية  الحكومي تعليق نسخة من هذا األمرالمرجىيتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3 الفصل .حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله  عالمات  الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة  المرجى  يجب على بلدية ـ2الفصل  .نقطة االنطالق" أ"النقطة حتى ينعرج الــحد شماال متبعا وادي الزنفور " ق" من النقطة -  ). 3984680=، ص502355=س( الكائنة ببالد الزنفور بإحداثيات "ق"ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الساليمية حتى النقطة " ف" من النقطة -  :غربا  ).3980945=، ص498505=س(

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   ــة،إن رئيس الحكومــ .الكافالية  بهرة بوبلدية يتعلق بضبط الحدود الترابية ل2018 أفريل 16  فيمؤرخ 2018لسنة  356 عددأمر حكومي  القانون  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه ب1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في  2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  التنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة  المتعلق ب1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى ىوعل  ،   2009 جوان 9 في  المؤرخ2009  لسنة 29النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  و على جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65 أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد جميع النصوص التي نقحته عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى  المتعلق بضبط 1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543 وعلى األمر عدد  ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في  2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق  بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس 2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601  عدد وعلى األمر الحكومي  بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18 المؤرخ في 2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص واليات الجمهورية وعلى جميع المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات  1996  جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، المثال المصاحب ب الرمادي المبين باللون)أ-ر- ذ-د-خ-ح-ج- ث- ت-ب-أ(الخـط المغـلـق بهرة ببـلديـة ية لتـرابتضبط الحدود ال  ـاألولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،      ، ينطلق الحد نحو )4015454=، ص481448=س( بإحداثيات 17الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم " أ"من النقطة - :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميلهذا األمر الكائنة بدوار أوالد بالعيد بإحداثيات " ت"يواصل الحد في نفس االتجاه مرورا بسيدي سهيب السرى حتى النقطة " ب"من النقطة -  ).4017975=ص، 483715=س(الكائنة على مستوى جبل مالليس بإحداثيات " ب"الشمال الشرقي مرورا بجبل قفاي حتى النقطة  الكائنة على مستوى جبل " ج"الحد في نفس االتجاه مرورا بدوار الشعيبات حتى النقطة ثم يواصل ) 4022601=، ص491372=س(  بإحداثيات " ث"ثم يواصل الحد في نفس االتجاه مرورا بكدية التاليل حتى النقطة ) 4020289=، ص489165=س(   ).4024752=، ص492526=س(الناظور بإحداثيات 
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الكائنة على مستوى تقاطع وادي السلوقي مع " ح"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا وادي السلوقي حتى النقطة " ج"من النقطة - ثم ) 4018370=،ص494934=س( الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات" خ"النقطة  ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي تاسة حتى" ح"من النقطة -   :شرقا  ).4029327= ، ص494796=س(وادي تاسة بإحداثيات  قاطع وادي تاسة مع الكائنة بقنطرة على مستوى ت" ذ"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا نفس الوادي حتى النقطة " د"لنقطة من ا- ).4016232=، ص496327=س(بإحداثيات " د"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الوادي حتى النقطة  الكائنة بمفترق برج العيفة بإحداثيات " ر" حتى النقطة 5ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم " ذ"من النقطة   :جنوبا ). 4014812=، ص497547=س( بإحداثيات 5ة رقم الطريق الوطني  محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  المجاوراإلمضاء     .2018 أفريل 16تونس في   . األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي  دخول هذا األمر مدة شهر ابتداء من تاريخ والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية  الحكومي تعليق نسخة من هذا األمربهرةولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ يت3 الفصل  .في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله عالمات حجرية  الحكوميذ هذا األمر من تاريخ نفاأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة  بهرة  يجب على بلدية ـ2الفصل  .نقطة االنطالق" أ" حتى النقطة 78لغربي متبعا الطريق الجهوية رقم ينعرج الحد نحو الشمال ا" ر"من النقطة   :غربا ).4007697=، ص486606=س(

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

سيدي علي بن عابد  -  الناظوربلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 357 عددأمر حكومي    جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة،  .صفاقسالية بو القانون  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه ب1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في  2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاممته التي نقحته أو ت   ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي 
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ات العمومية المحلية وعلى لقانون األساسي لميزانية الجماع المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة 1956 جوان 21 المؤرخ في  العليلى األمروع وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى وعلــى  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29 تممتها وخاصة القانون عدد النصوص التي نقحتها أو و على جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى  المتعلق بضبط 1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016متعلق بقانون المالية لسنة  ال2015ديسمبر  25 المؤرخ في 2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي ووبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس ومنوبة 2016 ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   شموالت وزارة الشؤون المحلية،بإحداث وضبط م المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص المتعلق بضبط  المناطق  التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  1996 ية  جويل16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   قابس ومدنين وتطاوين،و ، ثم 225، 225 بطريق معبد و الذي يتبعه مرورا بنقاط االرتفاع 206جنوب مرورا بنقطة االرتفاع يتجه الحد نحو ال) ت(من النقطة   : شرقا  .X = 616482.52 / Y = 3855531.35)(  ) ت(، ثم النقطة 211، 233، 234، 215ثم يعبر وادي سي عبد الله ويمر بنقاط االرتفاع  .232 بجبل شبكة، و251و 255 بذراع الحاج قسام، 220 و215، 158 ببئر الكتيفة، 143، 143ي مرورا بنقاط االرتفاع من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرق  .143 و167الغربي مرورا بنقطتي االرتفاع  أين ينعرج نحو الجنوب X = 601260.39  / Y = 3871106.27)) (ب(نـحـو الـجـنـوب الـشـرقـي عـبـر مـسـلـك فـالحـي حـتـى الـنـقـطـة  بالقرب مـن بـئـر الـحـجـلـة مـتـجـهـا 2بالطريق الوطنية رقم  X = 597015.00  / Y = 3873469.44)) (أ( ينطلق الحد من النقطة   :شماال  :كما يلي والمعرف  الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر البرتقالي المبين باللون)أ-4 هـ - 3 هـ -2 هـ- 1 هـ-هـ-  ن-م- ل-  ك- ق-  ف- غ- ع-  ظ-  ط- ض -  ص-ش- س-ز-ر- ذ- د-خ-ح-ج- ث- ت-ب- أ( الخـط المغـلـق بن عابد ب سيدي علي- الناظوربـلديـة ية لتـرابتضبط الحدود ال  ـاألولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء    ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،      ، 205، 214 يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط االرتفاع أين X = 616144.59 / Y = 3852045.01))(ث(النقطة 
  .X = 623047.92  / Y = 3829248.74)) (ذ( ثــــــم الــــنــــقـــــطــــة 118فـــــقـــيـــــرة،  بـــلـــّلــــة 122، 136، 136نــــقـــــاط االرتــــفـــــــاع  X = 619880.57 / Y = 3832932.75)) (د(، النقطة 124 و139االرتفاع  ثم نحو الجنوب مرورا بنقطتي 152و142قي مرورا بنقطتي االرتفاع يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشر) خ(من النقطة   .)X = 617958.84  / Y = 3838743.19()خ( ثـم الـنـقـطة 136الـغـربـي مـتـبـعـا مـسـلـكـا فـالحـيـا مـرورا بـنـقـطة االرتـفـاع  أين يتجه نـحـو الـجـنـوب X = 620955.64  / Y = 3840218.53)) (ح(ـــقــــطـــــة  ثـــــم الــــنــ177، 184، 180، 181االرتـــــفـــــاع  بمسلك فالحي والــذي يــتــبــعــه بنفس االتـــجــــاه مــــرورا بــــنــــقـــــاط 182من هنا يواصل طريقه بنفس االتجاه مرورا بنقطة االرتفاع   .14بالطريق الوطنية رقم  )X = 618863.11 / Y = 3846597.46)()ج( غرب برج المزغني ثم النقطة 195، 188 بوادي الحاج، 176
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أيــــن    /  Y = 3827337.44 (X = 620646.45) (ر(يــتــجــه الــحــد نــحــو الــجــنــوب الــغــربــي عــابرا بـوادي اـلرتــام حــتــى النقطة ) ذ(مــن الــنــقــطــة   :جنوبا الذي يتبعه و  بوادي الطرفاوي63ثم بنقطة االرتفاع  X = 619288.83  / Y = 3825826.03)( )س(الــغــربــي مــرورا بــطريــق مــعــبــد فــي اـلنـقـطــة  ثـــم يتبع مـســلــكــا فــالحــيــا فــي اتــجـاه الــجــنــوب X = 620789.77 / Y = 3827136.57)) (ز(ـــى الــنــقـــطــة يــنــعـــطــف نــحــو الــجــنـــوب الــشــرقـــي حـــت ــاع  ــ ــفـ ــقــطــتي االرتــ ــ ــنـ ــــرورا بــ ــال مـ ــ ــمـ ـــاه الــشــ ــجـ ــم الــنــقــطــة 76 و71فــــي اتــ ــتــجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا فالحيا  مرورا بنقطة االرتفاع     : غربا  .= X = 609559.33  / Y)  3830686.46) (ص(ة  ثم النقط88،96،108من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط االرتفاع   .X = 614826.72  / Y = 3831885.19)( )ش( ثــ ــا يـ ــاع X = 609252.54  / Y = 3833609.62)(  ) ض( بباطن زواق، النقطة 141من هنـ ــة االرتـفــ نـقـطـة 150، جـنـوب نـقـطـ ــنــقــطـــة  X = 602450.28  / Y = 3842597.07)) (ل( ثم نحو الغرب حتى النقطة 192مـن هــنا يـتـجـه اـلحـد نـحـو اـلجـنـوب اـلغـربـي حــتى نـقـطـة االرتـفـاع   .165 و155نحو الشمال الغربي مرورا بنقطتي االرتفاع  ثم 144أين ينعرج نحو الغرب حتى نقطة االرتفاع  X = 609265.76  / Y = 3842173.89)) (ك( ثـم بـالنقطــة 123و120ويـتـبـع اـلحـد هـذا اـلوادي فـي اتـجـاه اـلشـمـال مـرورا بـنـقـطـتي االرتـفـاع   . بوادي حاسةX = 611719.95  / Y = 3838967.51)) (ق( ثـم بـالـنـقـطة 126نـحـو الـشـمـال الـشـرقي مـرورا بـنـقـطـة االرتـفـاع  بـمـسـلـك فـالحـي والـذي يـتـبـعـه )X = 610164.52 / Y = 3837775.86) (ف(من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة   .X = 610551.97  / Y = 3836468.56)) (غ(و) X = 609587.34 / Y = 3836260.84) (ع(طـتـيـن ـنــحــو الــــجــنوب الــشــرقي مــتبعــا مسلكـــا فالحـيـــا مـرورا بـالـنــق أيـــن ـيـــنــعـــطـــف X = 608888.39 / Y = 3837083.84)) (ظ( ثم النقطة 152يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بغرب سيدي منصور، نقطة االرتفاع ) ط(من النقطة   X = 608538.13 / Y = 3834874.16).) (ط( ثـم اـل ــة X = 602427.21  / Y = 3843987.71)) (م(بــواد األقــــواس ثـم شـمــــاال حـتـــى اـل ــــى الــنـــقـــطــ ــتـ ــغــــرب حـ ــــم نـحـــو اـل رب عابرا  أين يتجه نحو الغX = 600767.80 / Y = 3844976.64)) (2 هـ(بطريق معبدة و الذي يتبعها نحو الجنوب حتى النقطة  X = 601014.70 / Y = 3845496.15)) (1 هـ(يـــتـــجـــه الـــحـــد نـــحـــو الـــشــمــــال الـــغـــربـــي حـتـــى الــنــقــطـــة ) هـ(لـنـــقـــطـــة مـن ا  .14 بالطريق الوطنية رقم X = 601692.53  / Y = 3844910.64)( )هـ( ثـم يـتـجـه نـحـو اـلشـمـال اـلشـرقـي حـتــى اـلنـقـطـة X = 601385.97  / Y = 3844119.39)(  ) ن( ثـ ثم يتجه نحو الشمال  ،138، 160، 165يتبع الحد الطريق المعبدة في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط االرتفاع ) 3 هـ(من النقطة   . بمفترق طرقات)X = 598402.52  / Y = 3844440.18)) (3 هـ( ثم يصل إلى النقطة 2الطريق الوطنية رقم   محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  يئةوزير الشؤون المحلية والب  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  المحلية والبيئةوزيـر الشؤون ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب  الحكوميتعليق نسخة من هذا األمر سيدي علي بن عابد-الناظوريتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3الفصل   .ضالع الضابط للحدود المبينة أعاله عالمات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األالحكومي  من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة  سيدي علي بن عابد - الناظور  يجب على بلدية ـ2الفصل   ).أ( متر تقريبا وصوال إلى نقطة االنطالق 650بدة في اتجاه الشمال مسافة  ويتبع الطريق المع137 و114المشاقيق وبنقطتي االرتفاع  ثم يمر بسبخة 121،115 بعقلة زمبر، 118، 127 بقرعة سيدي المدب، نقطة االرتفاع 111نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطة االرتفاع  أين يتجه X = 586040.55  / Y = 3856566.98)) ( 4 هـ(يدي خليفة، عقلة متنان ثم النقــطــة الغربي مرورا شمال سيدي بومفتي، س
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جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   مــــة،إن رئيس الحكو .صفاقسالية بو  ماجل الدرج ـالعوادنة ـ بوجربوع األعشاش ــ بلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 358 عددأمر حكومي  القانون ب  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في  2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  ق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة  المتعل1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى وعلــى  ،   2009 جوان 9رخ في  المؤ2009  لسنة 29القانون عدد  النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65حته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد جميع النصوص التي نق عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  المتعلق بضبط 1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543عدد وعلى األمر   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته يات الجمهورية وعلى جميع المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات وال 1996  جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وقابس ومدنين وتطاوين،باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي ووبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس ومنوبة 2016 ماي 26 المؤرخ في 2016 لسنة 601ومي  عدد وعلى األمر الحك  بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهالنصوص ثم  X = 642682.66  / Y = 3896228.20)) (ب( أين ينعرج نحو الشمال الغربي حتى النقطة  67ة االرتفاع وسبخة الغرة وصوال إلى نقط 77 بعرق الذراع متجها نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطة االرتفاع X = 632828.85  / Y = 3884893.60)) (أ( ينطلق الحد من النقطة :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر البرتقالي المبين باللون) أ-  ظ- ط- ض-  ص- ش- س - ز-ر-ذ-د- خ- ح- ج-ث-ت- ب- أ(الخـط المغـلـق  ماجل الدرج ب- العوادنة- بوجربوع-األعشاشبـلديـة ل يةتـرابال تضبط الحدود  ـاألولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،        .معبدةبطريق  X = 645336.94 / Y = 3899190.4) ) (ت(من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة   .130نقطة االرتفاع 
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، 114 شـرق كـديـة الـكـمـكـومـة، 105، 81، 73، 80 الجنوب الشرقي مرورا بنقاط االرتفاع يتبع الحد الطريق في اتجاه) ت(من النقطة   : شرقا ــطــ  . بمفترق لمسلكينX = 655257.36  / Y = 3871284.91)(  ) د( ثم النقطة 160 و154يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فالحيا و مرورا بنقطتي االرتفاع ) خ(من النقطة   :جنوبا  .X = 656544.47  / Y = 3873651.63)) (خ( أـين ـيـتجـه ـنحـو اـلجــنوب مـتــبعـا مـســلكـا فـالحـيـا حــتى اـلـنقـطـة X = 656090.45  / Y = 3876242.24)) (ح( ـثم يتبع مسلكا فالحيا حتى اـلـنقـطـة  X = 652889.63  / Y = 3878874.20 ،116)) (ج(، اـلـنقطة 119 و116ـنقـطـتي االرـتفـاع مـن هـنـا يتبع اـلحـد خطا وهميا ـنحـو اـلجــنوب اـلشـرقـي مـرورا ـب  .X = 649482.27  / Y = 3881835.91)) (ث( ويـصـل إلـى الـنـقـطـة119ثـم يـعـبـر الـطـريـق الـجـهــويـة رقـم  ــاه مــرورا بـنـقــ ــ ــا يـواصــل الـحــد بـنـفـس االتـجــ ــ ــاع مـن هـن ــ ــ نـقـطـة 151ــة االرتـف ــم اـل ب متبعا خطا وهميا مرورا بــوادي بــو فــــــارس، نــــقـــــطــــة  أين يتجه نحو الغرX = 653340.13  / Y = 3867771.24)) (س( و  X = 653003.18 / Y = 3870287.26)) (ز(يــتــبــع الــحــد هــذه الــطريــق فــي اتــجــاه الــجــنــوب مــرورا بــالــنــقـطــتــيــن ) ر(مــن الــنــقــطــة   . بطريق معبدةX = 652807.82  / Y = 3870949.08)(  ) ر( كلم تــقــريــبــا ثــم يــنــعــرج نــحــو الــجــنــوب الــغــربي مــتــبــعــا مــســلــكــا حــتــى الــنــقــطة 1والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي بمسافة  بطريق X = 654452.29 / Y = 3870890.40)) (ذ( ثـ ــلــك  .X = 649140.69  / Y = 3866727.31)) (ش( بــحــمـــــادة الــســلويــتــيــة، والــنــقــطة 154االرتــفــــــاع   محمد صالح العرفاوي   الترابيةوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه اإلسكان والتهيئة الترابيةووزير المالية ووزير التجهيز و وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر   الحكوميتعليق نسخة من هذا األمر ماجل الدرج  - العوادنة-  بوجربوع-األعشاشبة الخصوصية لبلدية يتولى رئيس النيا ـ 3الفصل   . عالمات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله الحكوميتاريخ نفاذ هذا األمر من أشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة   ماجل الدرج-   العوادنة–  بوجربوع- األعشاش  يجب على بلدية ـ2الفصل   ).أ( ثم يصل إلى نقطة االنطالق 66االرتفاع  ، ثم يتبع مسلكا فالحيا مرورا بنقطة 73، أين يتجه نحو الشمال حتى نقطة االرتفاع X = 635054.91  / Y = 3881996.17)(  ) ظ( حتى النقطة 119 في اتجاه الشمال الغربي قاطعا الطريق الجهوية رقم 81ع الحد الطريق الجهوية رقم يتب) ط(من النقطة   : غربا  .81 على الطريق الجهوية رقم X = 649873.54  / Y = 3862352.54)(  ) ط(، ثم النقطة 107أين يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة االرتفاع  X = 651396.56 / Y = 3864290.84)) (ض(و X = 650445.51 / Y = 3865533.98)) (ص(ــوب الشرقي مرورا بالنقطتين  فــي اتــجــاه الــجــنا فــالحيامــن هــنــا يــتــبــع الــحــد مــسـ
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الية  الخزانات بوـالعوابد  بلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في  مؤرخ2018 لسنة 359 عددأمر حكومي  جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور،ل اطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة، .صفاقس القانون  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه ب1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11 وعلى القانون األساسي عدد   منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في 2008  لسنة 57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78انون عدد الق المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة 1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11عدد  القانون  مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضىوعلى  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  و على جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007  ديسمبر18 المؤرخ في 2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد  يات واليات الجمهورية وعلى عدد وتسمية معتمد المتعلق بضبط 1996أول أفريل  المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في  2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته دة بواليات بن عروس  المتعلق  بإحداث بلديات جدي2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس و قفصة وومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق بضبط  المناطق  التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  1996 جويلية 16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعض2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، ، وادي ســيــدي عــبــد 104 و107 ثم يتجه نحو الشمال الشــرقـــي مــرورا بـــنــقــطــتــي االرتــفــــاع 100 و102تقريبا مرورا بنقطتي االرتفاع  متر 1300حو  الجنوب الشرقي بمسافة  والذي يتبعها ن81 على الطريق الجهوية رقم X = 649337.40  / Y = 3863541.76)(  ) ت( والــنــقــطــة 107، 105 أين يواصل بـنـفــس االتـــجــــاه عــــابــــرا وادي بـــورشـــــانـــــة ثـــــم نــــقــــاط االرتــــفـــــاع 906الجهوية رقم  على الطريق X = 647639.28  / Y = 3861979.62)) (ب(، ثم بالــنــقــطـــة 120، 120، 125، 130، 126بــــنــقـــاط االرتفــــاع  متجها نحو الشمال الشرقي عبر مــــســلــك فالحـــي مرورا X = 645283.67  / Y = 3859418.42)) (أ( ينطلق الحد من النقطة :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميهذا األمربالمثال المصاحب ل البرتقالي المبين باللون )أ- ل- ك- ق- ف-غ- ع - ظ- ط- ض- ص-ش-س- ز-ر-ذ-د-خ- ح- ج-ث-ت-ب- أ( الخـط المغـلـقب  الخزاناتـ العوابدبـلديـة ل يةتـرابال ط الحدودتضب ـ األولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،ي المحكمة اإلداريةوعلى رأ  النصوص التي نقحته أو تممته،       .X = 651392.10  / Y = 3864295.27)) (ث(الكــافي والنقطة 
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، 98، 124، 123، 127، 135، 128، 133، 138من هنا يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط االرتفاع   .911رقم  ويصل إلى الطريق المحلية 159 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي ويمر بنقطة االرتفاع X = 652107.12  / Y = 3869276.67)) (خ(بالنقطة  ثم 153 ثم يعبر وادى بوفارس ويمر بنقطة االرتفاع X = 650049.27  / Y = 3867228.76)) (ح(أـين ـيـتجـه ـنحـو اـلشـمال الشرقي مرورا بالنقطة  X = 649133.99  / Y = 3866730.00)) (ج( والنقطة 120، 122، 118، 115ـنحـو اـلشـمـال اـلغـرـبي مـرورا بنقاط االرتفاع مـن هـنا ـيـتجـه اـلحـد 
أين ينعطف نحو الـــغـــرب مـــتـــبـــعـــا طـــريـــق مـــعـــبـــدة ومـــرورا بـنـقـــاط االرتـفـاع X = 658655.30/Y = 3853398.29 ) ) (ز(والنقطة  39، 42، 46، 48، 50، 54، 60، 63 في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط االرتفاع 911رقم من هنا يتبع الحد الطريق المحلية   . بمفترق لطريقين X = 656961.40  / Y = 3857995.48)) (ر( فالنقطة 65 و66، 67، 71االرتفاع  على طريق مـعـبـدة و الـذي يـتـبـعـهـا فـي اتـجـاه الـجـنـوب الشرقي مرورا بنقاط X = 654166.05  / Y = 3860707.50)) (ذ(الـنـقـطــة   حـتى  قابس ومـتـبـعـا وادي  داروق - يـتـجـه  الـحـد  نـحـو  الـغـرب مرورا بالجسر على الطريق السيارة صفاقس)  د(مـن  الـنـقـطـة      : شرقا  .وادي داروق على مستوى X = 656051.99  / Y = 3860664.88)) (د( فـالـــنـقـطـة 67 و74، 79ــــروبـــة ثـم نـقـــاط االرتــــفــــاع ، وادي الـخ93
ــال اـلشـرقـي مـتـبـعـا طـريـق قـــناة اـلمـيـاه حــتى اـلنـقـطـة مـن هـنـــا ـينـعـطـف اـلحـد   .X = 648235.30  / Y = 3851550.35)) (غ( الـشـرقـي لـيـتـبـع مـرة أخـرى الـطـريـق الـسـيـارة حـتى الـنـقـطـة ثـم يـتـبـع مـسـلـكـا نـحـو الـجـنـوب 85 أين ينعطف نحو الشمال الغربي حتى نقطة االرتفاع X = 647484.44  / Y = 3849201.46)( ) ع(قابس فـي اتـجـاه الـشـمـال حـتـى الـنـقطة -يـتـبـع الـحـد الـطـريـق الـسـيـارة صفاقس) ظ(مـن الـنـقـطـة   : غربا  . قابس- على الطريق السيارة صفاقسX = 646160.29  / Y = 3844974.59)) (ظ( ثـــم الـنـقـطـة 51و 51، 49، 45ــــدي حـمـيـــد، نـقـــاط االرتـفـاع ثم ينعطف نحو الــغــرب مــرورا بالقـرب مـن سـي) X = 650390.03 /  Y = 3845056.33(  ) ط( حتى النقطة 11 متر تقريبا متبعا الطريق الحزامية 1200 أين يتجه شماال بمسافة X = 650216.41 / Y = 3843873.73)(  )ض( والــنــقطة 36 نحو الغرب مرورا بنقطة االرتفاع 14لوطنية رقم يتبع الحد الطريق ا) ص(من النقطة     :جنوبا  . 14 بالـــجــســـر على وادي عقارب بالطريق الوطنية رقم X = 655105.14  / Y = 3844503.30)(  ) ص( والنقطة 26، 44، 44، نقاط االرتفاع 920ـتـــبــعه في اتجاه الــجـــنـــوب مــــرورا بـــالــــطـــريــــق الـمـحلـيـة رقـم عوابـــــد والـــذي يــ بوادي X = 653904.24  / Y = 3851540.37)) (ش( ثـم نـحـو الـجـنــــوب الـغـربــــي حـتــــى الـنـقـطـة 51مـــرورا بـــنـــقـطـة االرتـفـــــاع  ثم يتجه نحو الشمال الـغـربـــــي 49 و48 ثم نقطتي االرتفاع X = 655680.07 / Y = 3852405.22) ()س(، والـنـقـطـة 50، 46، 41 على ) X = 645793.02 / Y = 3855167.63) (ق( والنقطة 100 و112يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا ساقية الشكايمة مرورا بنقطتي االرتفاع  أين X = 644437.28 / Y = 3853537.90)) (ف(نـحـو اـلشـمــ ) ل( ثم النقطة 106و110 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا ومرورا بنقطتي االرتفاع X = 644445.29  / Y = 3856520.51)( ) ك( ثم النقطة 98 و100 في اتجاه الشمال الغربي ومرورا بنقطتي االرتفاع 13يتبع الحد الطريق الوطنية رقم ) ق(من النقطة   .13طنية رقم الطريق الو )(X = 646355.34  / Y = 3858164.33 متر تقريبا وصوال إلى نقطة االنطالق 1700 أين ينعطف نحو الشمال الغربي بمسافة )الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله عالمات حجرية في شكل أهرام قائمة   الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة   الخزانات-العوابد  يجب على بلدية ـ2الفصل  ).أ.  
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بتنفيذ هذا  ،مكلفون، كل فيما يخصه ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ـ 4لفصل ا  .حيز التنفيذالحكومي مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له بمدخل  الحكوميتعليق نسخة من هذا األمر  الخزانات- العوابديتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3الفصل   محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  ر الشؤون المحلية والبيئةوزي  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة،  .صفاقسالية  اللوزة بو ـحزق بلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 360 عددأمر حكومي    القانون ب  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4رخ في   المؤ2008  لسنة  57 القانون األساسي عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  إلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة  المتعلق بالتنظيم ا1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993ديسمبر27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد  مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضىوعلــى  ،   2009  جوان9 المؤرخ في 2009  لسنة 29النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65 و خاصة القانون األساسي عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممته عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى المتعلق بضبط  1996  أفريلأول المؤرخ في 1996  لسنة543وعلى األمر عدد   ، 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ديسمبر 25  المؤرخ في2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق  بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس 2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص ت الجمهورية وعلى جميع المتعلق بضبط  المناطق  التابعة لمعتمديات واليا 1996   جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،   ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،     
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ــاط X = 676411.70  / Y = 3887858.57)) (أ( ينطلق الحد من النقطة :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر البرتقالي المبين باللون )أ- ص-ش- س-ز-ر- ذ- د-خ-ح-ج- ث- ت-ب- أ( الخـط متـعدد األضالع المغـلـق اللوزة ب- حزقبـلديـة ية لتـرابتضبط الحدود ال ـ األولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء ــ ــ ــقــ ــي مــرورا بــن ــ ــوب الــشــرقـ ــ ــاع  بطريق والذي يتبعه في اتجاه الــجــنـ ــ نــقــطــة 18، 19، 23، 26، 33االرتــفــ ، وصــوال إلــى طريق 12 ، نــقــطــة االرتــفــاع X = 679747.83  / Y = 3885163.61)) (ب(، اـل ــى الــنــقــطــة  ــ ــي حــتـ ــ ــوب الـشــرقـ ــ ــ ــاه الــجــن ــ ــا فــي اتــجــ ــ ـا يــتــجــه الــحــد نــحــو الــشــمــال الــغــربــي عــبــر مــســلــك فــالحــي حــتــى الــنــقطة   .X = 678564.93  / Y = 3879417.07)( )ذ( ثـــــم الــنــقــطــــة 24ـقــــطـــة االرتــفـــــاع بــنـ بمفترق لمسلكين أين يواصل اتباعه للمسلك الــفــالحـــــي بــنــفــــــس االتــجــــــاه مـــــــرورا X = 676771.50  / Y = 3878835.34)( ) د( ويصل إلى النقطة 119يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فالحيا عبورا بالطريق رقم ) خ(من النقطة   : غربا .X = 675919.89 / Y = 3877246.12)( )خ(ثم يصل إلى النقطة  عبر طريق معبدة ،25، 25الغربي مرورا بنقطتي االرتفاع  ثم نحو الشمال 22أين يتجه نحو الشمال الشرقي عبر طريق حتى نقطة االرتفاع  (X=677330.34 /Y=3876064.64) )ح(النقطة  بطريق السلطنية ثم 21، 16، 8بنقاط االرتفاع يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فالحيا بالهوايدة مرورا ) ج(من النقطة  :جنوبا  .X = 679799.81  / Y = 3874286.88)(  ) ج(، ميناء الصيد البحري، ثم النقطة 2، 2من هنا يتبع الحد شاطئ البحر في اتجاه الجنوب مرورا برأس بوترية، نقطتي االرتفاع     : شرقا  . 1رتفاع البحر، ومرورا بنقطة اال متر تقريبا وصوال إلى شاطئ 1900 أين ينعطف نحو الشرق متبعا خطا وهميا بمسافة X = 682261.74  / Y = 3884938.90)( ) ث( ثم يتجه نحو الشمال حتى النقطة 6من هنا يتبع الحد مسلكا فالحيا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة االرتفاع   .X = 681083.46  / Y = 3884511.37)) (ت(الــمــهــديــة والــذي يــتــبــعــهـ ف نحو  أين ينعطX = 678174.16  / Y = 3880319.17)) (ر(مــن هـــن في اتجــــاه الشمـــــال  والذي ـيتــبعـهـــا 82 على الطريق الجهويـــة رقم X = 677557.10  / Y = 3882485.23)) (س( ثــم النقطة  23، 23، 24االرتفاع  ثم يتجه نحو الشمال الغربي عبر مسلك ومرورا بنقاط X = 679418.80  / Y = 3881121.00)) (ز(الشمال الشرقي متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة  ــــى النقطــــة   محمد صالح العرفاوي  تجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزير ال  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةووزير  وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له بمدخل مقر  الحكوميتعليق نسخة من هذا األمر  اللوزة-حزقيتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3 الفصل  .بط للحدود المبينة أعالهحجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضا عالمات  الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة   اللوزة-حزق  يجب على بلدية ـ2الفصل   ).أ(االنطالق  متر تقريبا وصوال إلى نقطة 2900لشمال متبعا خطا وهميا بمسافة  أين يتجه نحو اX = 675944.75  / Y = 3884974.43)(  ) ص( ثم النقطة 44 و36، 29، 26يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فالحيا ومرورا بنقاط االرتفاع ) ش(من النقطة   ./ X = 679127.41) Y = 3883457.68) (ش(الشرقـــــي حـت
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جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33دد ــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو    دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة، .صفاقسالية  الحاجب بوبلديةيتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 361 عددأمر حكومي  القانون  المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه ب1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11ن األساسي عدد وعلى القانو   منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في 2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته  حته وخاصة  المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نق1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر  ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي  لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد مقتضىمجلة الجباية المحلية الصادرة ب وعلــى  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29القانون عدد  النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،2007 ديسمبر 18 في  المؤرخ2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد  داث بلديات جديدة بواليات بن عروس  المتعلق  بإح2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016مارس  18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي وعلى األمر  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى عدد المتعلق بضبط 1996 أفريل أول المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015ديسمبر  25 المؤرخ في 2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهانقحته باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق بضبط  المناطق  التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  1996  جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي  عدد    الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئيس2016 أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، بالمثال  البرتقالي المبين باللون )أ- س-ز-ر-ذ- د-خ-ح-ج-ث- ت-ب-أ(الخـط المغـلـق ب الحاجببـلديـة ل يةتـرابال تضبط الحدود ـ األولالفصل   :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  ،     النصوص التي نقحته أو تممته ــع اـلحـد وادي عقارب) ب(من النقطة  :شرقا  .بالجسر على وادي عقارب =X=655105.14/Y) 3844503.30( )ب( النقطة حتى والذي يتبعها في اتجاه الشرق 14 على الطريق الوطنية رقم X = 649026.04 /Y = 3843738.39)) (أ(ينطلق الحد من النقطة  :شماال  :ا يلي والمعرف كم الحكوميالمصاحب لهذا األمر ــبـ ــجـ  يــتـ ــنـقـطـة فـــي اتـ ــى الـ ــتـ ــنـــوب  حـ ــجـ   .X = 656936.53  / Y = 3842513.50)( )ت(ــاه  الـ
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، X = 655769.38 / Y = 3841465.66)( )ث(يــــنــعــــرج الـــحـــد نـحـــو الـجــــنـــــوب الــغـــربــــي حـــتــى النقطة ) ت(مـــن الـــنــــقـــطــــة   :جنوبا ، 22، 19، 18تجاه مرورا بـــــــنــــقـــــاط االرتـــفــــــاع  على طريق معبدة، ثم يواصل بنفس االX = 653427.71 / Y = 3839293.46)(  ) ح(  ثم بالنقطة21، و20، 18مــن هــنــا يــتــبــع الـحــد مــسـلــكا فــالحــيا مــرورا بــنـقــاط االرتــفــاع   .X = 655349.11  / Y = 3841101.63)) (ج(طينة الدولي حتى النقطة -ور مطار صفاقسأين يتبع  س
ــة   : غربا  . بوادي الشرشارX = 649755.38  / Y = 3836056.72)) (د(الـنـقـطـة  ثـــم 27 و28، نـقـطـــتـــي االرتـــفـــــاع X = 651207.09  / Y = 3837596.84)( )خ(، الـنـقـطــة 926 بـالـطــــريـــــق الــــمـحـلـيــــة رقـم 29 نـقـطــ ــة ) د(مـن اـل نـقــطـ ــى اـل ــال حــتــ ــ ــو الـشـمـ ــار نـحــ ــرشــ ــد وادي الــشــ ــع الـحــ ــ ــبـ ــتـ ــي مـ926المحلية رقم  بالطريق X = 648297.65 / Y = 3838818.34)) (ذ(يـ ــ ــ ــال الـغـرب ــ ــاع  والذي يتبعها في اتجاه الـشـمـ ــ ــفــ ــاط االرتـ ــ ــقــ ــ ــنـ ــرورا بـ ــقـطـة 63، و61، 66، 52ـ نـ ــم اـل  محمد صالح العرفاوي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رياض المؤخر  وزير الشؤون المحلية والبيئة  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هذا  بتنفيذ،مكلفون، كل فيما يخصه ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ـ 4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية  الحكوميتعليق نسخة من هذا األمرحاجب اليتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3 الفصل  .حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعاله عالمات  الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة  الحاجب  يجب على بلدية ـ2الفصل   ).أ(ق  فنقطة االنطال53 و73ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فالحيا ومرورا بنقطتي االرتفاع ) س(من النقطة   .X = 647501.99  / Y = 3842172.62)( ) س(من هنا يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا فالحيا مرورا بالقرب من سيدي عبد القادر ثم نحو الشمال الغربي حتى النقطة   .X = 648156.52 /Y= 3840815.80)(  )ز( ثم النقطة 58 و63، أين ينعرج نحو الشرق متبعا مسلكا فالحيا مرورا بنقطتي االرتفاع X = 645303.47 / Y = 3840179.57)(   )ر( ثــ

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

جميع النصوص  وعلى 1975 ماي 14 يؤرخ فــــمال 1975نة ـــ لس33د دــــ القانون ع الصادر بمقتضىعلى القانون األساسي للبلدياتو  دستور، الطالع علىاال بعد  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر   إن رئيس الحكومــــة،  .صفاقسالية  النصر بوبلدية يتعلق بضبط الحدود الترابية ل2018 أفريل 16 في مؤرخ 2018 لسنة 362عدد حكومي أمر    القانون ما تم تنقيحه ب المتعلق بالمجالس الجهوية، ك1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد    منه، 2 وخاصة الفصل ،2008 أوت 4  المؤرخ في  2008  لسنة  57 القانون األساسي  عدد وآخرهاالتي نقحته أو تممته    ،1993ديسمبر27 المؤرخ في 1993 لسنة 119عدد األساسي 
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لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با1975 ماي 14مؤرخ في ال 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2000 جويلية 31 المؤرخ في 2000 لسنة 78القانون عدد  المتعلق بالتنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة 1956 جوان 21 المؤرخ في  العليوعلى األمر وعلى جميع النصوص التي  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لســنة 11 القانون عدد  مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضىوعلــى  ،   2009 جوان 9 المؤرخ في 2009  لسنة 29النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122عدد وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد  عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى المتعلق بضبط  1996  أفريلأول المؤرخ في 1996 لسنة 543وعلى األمر عدد   ، 2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في  2015 لسنة 53عدد   وخاصة القانونا أو تممتهاقحتهن اف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة باجة وجندوبة والكوومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان  المتعلق  بإحداث بلديات جديدة بواليات بن عروس 2016  ماي 26  المؤرخ في 2016 لسنة 601وعلى األمر الحكومي  عدد   بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق 2016 مارس 18  المؤرخ في2016 لسنة 365عدد  الحكومي ألمروعلى ا  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص المتعلق بضبط  المناطق التابعة لمعتمديات واليات الجمهورية وعلى جميع  1996   جويلية16وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017 سبتمبر 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد   وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين، صــفــاقــس، والــذي يــتــبــعــهــا فــي -ق الــســيــارة تــونــسعلى الــطــريــ X = 655381.11  / Y = 3886149.57) ()ح(الشرق حتى النقطة  على مستوى وادي أم صليح والذي يتبعه في اتجاه 73يتبع الحد الطريق المعبدة في اتجاه الشمال حتى نقطة االرتفاع ) ج(من النقطة   .X = 653652.82  / Y = 3883761.41)) (ج( و الذي يتبعها حتى النقطة 119الجهوية رقم  على الطريق )X = 654226.67  / Y = 3883948.89 ()ث(يدي مصباح ثم يصل إلى النقطة نحو الشمال متبعا مسلكا فالحيا، مرورا بالقرب من س أين يتجه X = 653993.80  / Y = 3882667.16)) (ت(ـشــمــال الــغــربي مــرورا بــهــنــشــيــر الصــفــّاح ثــم النقطة مــن هــنــا يــتــجــه الــحــد نــحــو اـل  .108االرتفاع  ثم نقطة X = 655165.29  / Y = 3880477.08)) (ب(، النقطة 115، 103 بمفترق لمسلكين، 103، 117، 114بـنـقـاط االرتـفــاع  متبعا مسلكا فالحيا في اتجاه الشــمــال الــشــرقي، مــرورا X = 652889.63  / Y = 3878874.20)) (أ( ينطلق الحد من النقطة :شماال  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر البرتقالي المبين باللون )أ-ل- ك-ق - ف- غ- ع- ظ-  ط- ض- ص- ش-  س-ز-ر- ذ- د-خ-ح-ج-ث- ت-ب-أ( الخـط المغـلـقب النصربـلديـة ل يةتـرابال تضبط الحدود ـ األولالفصل   :اآلتي نصـه الحكومييصدر األمر   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية  النصوص التي نقحته أو تممته،      أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي عبر مسلك فالحي حتى النقطة  ،X = 658140.37/Y = 3882367.51)) (ذ(من هنا يتبع الحد هذه السكة حتى النقطة   .السكة الحديدية   علىX = 658033.28  / Y = 3881160.61)) (د(، ثم النقطة 81، 86، 89، 95بنقاط االرتفاع  أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فالحيا ومرورا X = 656191.93 / Y = 3882389.65)) (خ(اتــجــاه الجنوب حتى النقطة  ـــاع  X = 659168.45  / Y = 3881168.32)) (ز( و الذي يتبعها حتى النقطة 1 على الطريق الوطنية رقم X = 659289.53  / Y = 3881660.48)) (ر( ــف ـنــقــطــة االرـت ــــي مــرورا ـب ـقــطــة 81ثــم يــتــجــه نــحــو الــجــنــوب الــشــرـق ــن   .X = 667597.11  / Y = 3877193.29)) (ش( ثم النقطة 99و 114الجنوب الشرقي عبورا بطريق معبدة، نقطتي االرتفاع  بحمادة غيران أين يتجه نحو 107طة االرتفاع  كلم تقريبا حتى نق3يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشرق بمسافة ) س(من النقطة   .X = 661145.31  / Y = 3880136.87)) (س( ثــم اـل
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حـتـى نـقـطـة  كلم ونصف تقريبا مرورا بغدير العميطة 2يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة ) ش(من النقطة   : شرقا ــغــربي مــتــبــعــا مــســلكا فالحيا مرورا بالنقطة   .X = 667491.61  / Y = 3874557.49)) (ص(، أيـن يـتجـه نـحـو الـجـنـوب الشرقي عبر طريق معبدة حتى النقطة 54االرتـفـاع  ــجــنــوب ال ــتــجــه الــحــد نــحــو ال ، X = 666683.06  / Y = 3873846.47)) (ض(مــن هــنــا ي ــاع  ــة االرتــفـــ ــطـــ ــقــ ــة 48نـــ ــنــقــطـــ ــاع  على الطريق المعبدة والذي 56 ثم نقطة االرتفاع X = 665522.53  / Y = 3873081.49)) (ط(، ال ــفــ ــاط االرت ــنــقــ ــاه الـجــنـــوب مــرورا ب ــي اتجــ ــا فــ ـــتـــبــعــهــ ، ثم يتبع ساقية 48، 43، 40، 36، 32 الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فالحيا مرورا بنقاط االرتفاع  يتجه29من نقطة االرتفاع   :جنوبا  .29بمفترق لمسلكين ثم نقطة االرتفاع  34، 38، 40، 49، 52، 54، 59، 59، 56، 57، 57يتبع الحد طريق في اتجاه الجنوب مرورا بنقاط االرتفاع  )ظ(من النقطة   .مستوى وادي خميلة على X = 663923.14  / Y = 3871114.05)) (ظ( ثم النقطة 58، 57، 58، 56يـ ـقــطــة 67 و66من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي عبر مسلك فالحي مرورا بنقطتي االرتفاع  .61الريح حتى نقطة االرتفاع  ــن ، 98ـــــــاط االرتــــفــــــــاع صفاقس، نــــقــ- يتبع الحد وادي لخضري في اتجاه الشمال الغربي عابرا بالطريق السيارة تونس) غ(من النقطة  .1الوطنية رقم على الطريق X = 659557.27  / Y = 3865181.42)() غ( ثم النقطة   71 و69أين يتجه نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فالحيا ومرورا بنقطتي االرتفاع  X = 661242.71  / Y = 3863875.21)) (ع( ثم اـل
ــتــبــع ال) ق(مــن الــنــقــطــة  .X = 654452.29  / Y = 3870890.40)) (ق( حتى النقطة 155 ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطة االرتفاع 142و بمجرى مياه 139:  متر تقريبا مرورا بنقطتي االرتفاع1400يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فالحيا على مسافة من هنا   : غربا  .149 و145 متر تقريبا في اتجاه الشمال مرورا بنقطتي االرتفاع 700يتبعها بمسافة  على طريق تنيور والذي X = 653003.18  / Y = 3870287.26)) (ف( بــــمــــســــلــــك فــالحـــــــي ثــم الــنــقــطــة 162، 142، 119 ــ ، X = 655257.36  / Y = 3871284.91)) (ك( ، النقطة153ــحــد مــســلــكــا فــالحــيــا مــرورا بــنــقطة االرتفاع ي ــاع   .136تر تقريبا حتى نقطة االرتفاع  م1300فالحي بمسافة  بمسلك فالحي أين ينعرج نحو الشمال الغربي عبر مسلك 156، 156، 145 ويعبر هنشير ماجل بقر، ثم يمر بنقاط االرتفاع 156نقطة االرتفاع  ــ ــال مــرورا بــنــقــطــة االرتــفــ ــ ــتـجــه الــحــد نــحــو الــشــمـ ــطا وهــ700نحو الشمال الغربي بمسافة  أين يتجه X = 656090.45  / Y = 3876242.24)) (ل( والــنــقــطــة 134مــن هــنــا يـ ــقـــطــة  متر تقريبا ثم يتبع خــ ــر الغنم حتـــى أن يصل إلى نـ ــارك وهنشيــ ــ ــاه مرورا بوادي بن مب ــا بنفس االتجــ مــيــ محمد صالح العرفاوي                                 وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةرياض المؤخر                    المحلية والبيئةوزير الشؤون  محمد رضا شلغوم         وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 أفريل 16تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية لشؤون المحلية والبيئة وزيـر ا ـ4الفصل   .حيز التنفيذالحكومي مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر  والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية  الحكوميتعليق نسخة من هذا األمر النصريتولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية  ـ 3 الفصل  .وايا برؤوس الخط متعدد األضالع الضابط للحدود المبينة أعالهفي شكل أهرام قائمة الز عالمات حجرية  الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرأن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة  النصر  يجب على بلدية ـ2الفصل   ).أ(االنطالق 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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 أفريل 2بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 
رف مستشار، بمهام كاتب عام كلف السيد وليد بنزايد، متص  .2018  أفريل 2بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .من الدرجة الثالثة ببلدية الشابة
 أفريل 2محلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون ال    .بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بوغرارةكلف السيد طاهر طليق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية،   .2018
 أفريل 2بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الزعفران دير الكافكلف السيد جمال بنحمد، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،   .2018
 أفريل 11بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .عابدبمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الناظور سيدي علي بن ر للداخلية، كلف السيد الناجح البريبري، متصرف مستشا  .2018
 أكتوبر أولعام من الدرجة الثانية ببلدية سجنان ابتداء من كلف السيد بشير المنديلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب   .2018
 أفريل 11بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .2017
  أفريل2بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .المحلية والبيئةحماية البيئة باإلدارة الجهوية للساحل الجنوبي بوزارة الشؤون  بمهام كاهية مدير ،كلف السيد إبراهيم عيادي، مهندس أول  .2018
  .األشغال والطرقات والتنوير ببلدية السواسي بمهام رئيس مصلحة ، تقني أول،كلف السيد سالم الحفيان  .2018

ات المعلومات واالتصال مدير التقييم والجودة وتكنولوجيكلفت السيدة مارقريتا الزريبي ألباتوفا، المهندس العام، بمهام   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى      لسنة 1005ديد من األمر عدد عمال بأحكام الفصل الرابع ج  .مندوب جهوي للتربية بتطاوين أول مميز، بمهام أستاذكلف السيد عبد المجيد خلف الّله،   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .1بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 
يتمتع المعني باألمر بالمنح ، 2011 جويلية 21 في  المؤرخ2011 معني باألمر يتمتع ال، 2011 جويلية 21 المؤرخ في 2011ة لسن 1005من األمر عدد ) جديد(عمال بأحكام الفصل الرابع   .استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالكافكلف السيد يعقوب الوسالتي، أستاذ أول مميز درجة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .2ية للتربية بتونس الجهوبمهام مدير المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية كلف السيد لسعد بن تكفة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية،  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     . لمدير إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة   .1بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس تقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات واالتصال البإدارة استثنائية، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات واالتصال كلف السيد عبد المجيد العكريمي، أستاذ أول مميز درجة  .2018 أفريل 24تربية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير ال    .عروسبمهام مدير المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن كلفت السيدة علية الكافي، متفقد عام للمدارس االبتدائية،  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
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  .الجهوية للتربية بباجةمساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية كلف السيد ضياء الدين المومني، مهندس أول، بمهام مدير  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .مركزية بالتفقدية العامة اإلدارية والمالية بوزارة التربية مدير إدارة أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهيةمميز، بمهام متفقد  كلف السيد الصحبي اإلمام، أستاذ أول .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1الجهوية للتربية بتونس مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية  مهندس رئيس، بمهام مدير كلف السيد محمود البيباني، .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1للتربية بتونس بالمرحلة االبتدائية بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية االبتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم د هشام حسني، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس كلف السي .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس اإلعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التالميذ بالمرحلة سين أوالد حمودة، أستاذ أول مميز، كلف السيد جوهر الح .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .المعلومات واالتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنينمساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات كلف السيد محمد العنابي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير  .2018أفريل  24 مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير التربية

،  درجة استثنائية، أستاذ أول مميزسامي طالئليكلف السيد  .2018أفريل  24في بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ     .الجهوية للتربية بقبليمساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية كلف السيد جمال الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام مدير  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .زات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزيةواالمتيا يتمتع المعني باألمر بالمنح 2003 ديسمبر 9المؤرخ في  2003 لسنة 2548 من األمر عدد 3عمال بأحكام الفصل   .الجهوي للتربية والتكوين المستمر ببن عروسكلف السيد رضا زيادي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  دوبية الجهوية للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمنكلف السيد المنذر الدقي، مهندس رئيس، بمهام مدير مساعد  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .دير إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة لكاهية م يتمتع المعني باألمر بالمنح 2003 ديسمبر 9المؤرخ في  2003 لسنة 2548 من األمر عدد 3عمال بأحكام الفصل   .بباجةبمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر    .العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين استثنائية، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابةكلف السيد محمد الناجي شعباني، أستاذ أول مميز درجة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .2بتونس وتكنولوجيات المعلومات واالتصال بالمندوبية الجهوية للتربية  بإدارة التقييم والجودة مساعد لتكنولوجيات المعلومات واالتصالكلف السيد فيصل عثماني، أستاذ أول مميز، بمهام مدير  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .عروس ببن مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية، أستاذ أول مميز، بمهام مدير محسن الحسناويلف السيد ك .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .للتربية ببن عروس
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اذ المدارس االبتدائية، بمهام  أست،كلف السيد لطفي العبيدي .2018أفريل  24ية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الترب    .1الجهوية للتربية بتونس الثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية رئيس مصلحة شؤون التالميذ بالمرحلة اإلعدادية وبالتعليم مستشار للتربية، بمهام متصرف كلف السيد حاتم الشقراني،  .2018أفريل  24 وزير التربية مؤرخ في بمقتضى قرار من    .بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصريناستثنائية، بمهام رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة كلف السيد صالح المحمودي، أستاذ أول مميز درجة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في    .1بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس االبتدائية كلف السيد عبد الناصر حنين، متصرف مستشار للتربية،  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس عدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية بالمرحلة اإلاستثنائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم واالمتحانات المدرسية كلف السيد منصف الفوغالي، أستاذ أول مميز درجة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1للتربية بتونس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية ، بمهام رئيس كلف السيد عماد الدين الكباني، أستاذ أول مميز .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس رئيس مصلحة التصرف في األعوان بالمدارس اإلعدادية وبالمعاهد كلف السيد وليد همادي، متصرف مستشار للتربية، بمهام  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .1بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس يس مصلحة التقييم واالمتحانات المدرسية بالمرحلة االبتدائية رئ

 لسنة 1816من األمر عدد ) جديد (14عمال بأحكام الفصل    .للدراسات والمساعدة والتكوين بالمركز الوطني للصيانةالتكوين والمساعدة للمؤسسات التربوية باإلدارة الفرعية كلف السيد لطفي سنان، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 
يس كلف السيد الصحبي السلطاني، أستاذ أول مميز، بمهام رئ .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 1999 أوت 23 المؤرخ في 1999 بمهام كلفت السيدة نزيهة سومري، متصرف مستشار للتربية،  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في      .العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجةرئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس االبتدائية بالكتابة سالمة الجبري، متصرف مستشار للتربية، بمهام  ة السيدتكلف .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بالمنح 2010 سبتمبر 6المؤرخ في  2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28عمال بأحكام الفصل   .مكتب العالقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ، فوق الرتبةأول تعليم ، أستاذ أشرف سالميكلف السيد  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     . لحة إدارة مركزيةواالمتيازات المخولة لرئيس مص يتمتع المعني باألمر بالمنح 2010 سبتمبر 6المؤرخ في  2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28عمال بأحكام الفصل   .للتربية بباجةرئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية كلف السيد رفيق الكوكي، متصرف مستشار للتربية، بمهام  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     . واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية تتمتع المعنية باألمر بالمنح 2010 سبتمبر 6المؤرخ في  2010 لسنة 2205 من األمر عدد 28عمال بأحكام الفصل   .رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة   . للتربية بباجةالجهويةبالمندوبية بالكتابة العامة مصلحة الميزانية واإلشراف المالي على المؤسسات بمهام رئيس 
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  .بن عروسببية الجهوية للتربية بالمندوالبناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة كّلف السيد عماد بوثوري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروستالميذ بالمرحلة االبتدائية بإدارة المرحلة مصلحة شؤون الكّلف السيد محمد السالمي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروسبمهام رئيس مصلحة التصرف في األعوان بالمدارس اإلعدادية مستشار للتربية، متصرف ، كّلفت السيدة عائشة بن حامد  .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .بالمندوبية الجهوية للتربية بقبليمصلحة التصرف المالي في المدارس االبتدائية بالكتابة العامة كّلف السيد محمد بن بلقاسم، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس   .2018 أفريل 24 التربية مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى     .بالمندوبية الجهوية للتربية بقبليالبناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة كلف السيد سمير لغماري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة  .2018أفريل  24بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في     . متيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزيةواال يتمتع المعني باألمر بالمنح 2003 ديسمبر 9المؤرخ في  2003 لسنة 2548 من األمر عدد 7عمال بأحكام الفصل   .والتكوين المستمر بالعمرانمصلحة الشؤون اإلدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية منجي النفوطي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس كلف السيد  .2018أفريل  24ؤرخ في بمقتضى قرار من وزير التربية م    .بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرتوالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي رئيس مصلحة التقييم واالمتحانات المدرسية بالمرحلة اإلعدادية كلف السيد نور الدين المكشاح، أستاذ أول مميز، بمهام  .2018أفريل  24ؤرخ في بمقتضى قرار من وزير التربية م

  :2018 جانفي 1ابتداء من والثانوي طريق الترقية االستثنائية في رتبة متفقد أول للتعليم اإلعدادي سمي متفقدو التعليم اإلعدادي والثانوي اآلتي ذكرهم عن   .2018 مارس 5قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .بن عروسبللتربية مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية كّلف السيد وجيه العجيمي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .الجهوية للتربية ببن عروسالثانوي بإدارة المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية مصلحة التقييم واالمتحانات المدرسية بالمرحلة اإلعدادية والتعليم كّلف السيد نزار الشعري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 
  . عمارة األخضر-1
  . منور نصري-2
  . توفيق بن منصور-3
  . لبنى الجمالي-4
  . محمد العّالني-5
  . معز المسكين-6
  .ير صميدة بلخ-7
  . وحيد سالم-8
  . إسماعيل زعفوري-9

  . فاطمة الورغمي-10
  . عادل خبوشي- 11
  . كمال التبرسقي-12
  . سارة عبد الدايم بوسالمة-13
  . عمر التايب-14
  . ناجي الورهاني-15
  . عادل رفراف-16
  . إنصاف فتح الله حرم قمعون-17
  . سهيل الحاجي-18
  . آمال الزنايدي عباس-19
  .ى التشيني مصطف-20
  . حمودة المختاري-21
  . ناجية الدريدي-22
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  . جمال الدين حمري-23
  . رجاء الزواغي-24
  . جعفر الميالدي-25
  . نورة بن علية حرم الجديدي-26
  . عماد السماوي-27
  . الصباغرم ليلى رمضان ح-28
  . نزار الشريف-29
  . محمد رشاد بروق-30
  . محمود العيفة-31
  . نزار التونكتي-32
  .لفقيريا شكري -33
  . رياض حكيم-34
  . خالد الكشبوري-35
  .  فؤاد خطيب-36
  . فرحات المليح-37
  . خميس الجبري-38
  . الطاهر بن ناصف-39
  . كمال الشيخ-40
  . عبد السالم تكيتك-41
  . منير القيزاني-42
  . وليد بنزيد-43
  . ياسين بن عبد السالم-44
  . شاكر بالنور-45
  .الباجي عبد الحميد -46
  . الشادلي بوبكر-47
  . رؤوف مبروك-48
  . العياريرمح  ماجدة السيار-49
  . جمال الرقيق-50
  . محمد نجيب عبيد-51
  . عماد العيادي-52
  . عبد الله صالحي-53
  . عبد الوهاب معيزة-54
  . منجي المرزوقي-55
  . محمد صالح-56
  . خالد الدوزي-57

  . منجي قاجة-58
  . نجيب جازية-59
  . محمد بوعجينة -60
  . معز العيادي-61
  . أحمد المكي األطرش-62
  . مراد صفر-63
  . مجدي داود-64
  . نعيمة الطرابلسي-65
  . رضا العسكري-66
  . بسمة خنجاري-67
  . فتحي اللبان-68
  . رجاء كامش حرم بن عبيد-69
  . محمد الجربي-70
  . منير الفخفاخ-71
  . اديب عدالة-72
  . محمد ريابي-73
  .د الحي الشريف عب-74
  . نادية عكرمي-75
  . محمد المسعودي-76
  . محمد نجيب دلهومي-77
  . أمال الطرابلسي معروف-78
  . إيمان بن عمار حرم اللواتي-79
  . لندة عتيق حرم بلخوجة-80
  . الزرقاطيرم كميليا ضيف الله ح-81
  . سلمى موفق بن عبد الله-82
  . بسمة العربي-83
  . كمال علوي-84
  .مد ميالد مح-85
  . عدنان الغربي-86
  . سالم لسمر-87
  . زينة بن رمضان-88
  . كمال الراجحي-89
  . رضا الدخيلي-90
  . سامي بوخشينة-91
  . صالح المكني-92
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  . بغدادي عون-93
  . محمد علي البوسالمي-94
  . نزهة بن حريز حرم جويني-95
  . هناء الجغيل-96
  . سناء عنان حرم الحميدي-97
  .حمد نصر بن م-98
  . أحالم جاللية-99

  . حافظ السمعلي-100
  .  منى زغدان-101
  . فتحي محمد-102
  .  محمد برابر-103
  . إبراهيم بن عامر-104
  . الهادي المفتاحي-105
  . ضو لسود-106
  . محسن القرسان-107
  . صابر القاسمي-108
  .  أنيس حواس-109
  .عبد الرزاق حمزة - 110
  . رمزي الزيتوني-111
  .مد زميط الشّطي مح- 112
  . وليد الصغير- 113
  . لمى عطوي- 114
  . فاطمة غربي- 115
  . عبد العزيز ناجي- 116
  . عبد الستار المعروفي- 117
  . منصور الشتوي- 118
  . هالة بسباس- 119
  . ريم المعروفي-120
  . سماح المسعودي حرم المسعودي-121
  .  بلقاسم جمني-122
  . آية العرفاوي حرم بالريش-123
  .محمد رياض الجليدي -124
  . كمال بن حميدة-125
  . محمد العقبي عامري-126
  . رشيد الروافي-127

  . روضة عياد حرم الزقّلي-128
  . لطفي السهيلي-129
  . الشاذلي بن عمارة-130
  . عماد المّكي-131
  . سفيان بوحامد-132
  . عبد القادر بن رحومة-133
  . عائشة اللطيف حرم بن أحمد-134
  .صبيحي حسن -135
  . نورالدين لسود-136
  . عادل الرحوي-137
  . داود بوعزي-138
  .ز علي عزو-139
  . رياض الفاهم-140
  . محمد غضباني-141
  . رضوان التيس-142
  . محمد طاهر مبارك-143
  . صالحة الحيوني-144
  . الصحبي بوقرة-145
  . رشيد العمدوني-146
  . يوسف طرشون-147
  . سالم شنيب-148
  . بالل البصلي محمد-149
  . عمار الفايدي-150
  . منير العبيدي-151
  . محمد األمين الدرعاوي-152
  . نادر بن عزوز-153
  . شكري جميعي-154
  . البشير الفرحاني-155
  . عبد الباقي الزيتوني-156
  . عبد الصمد الهمامي-157
  . محمد بن حسن الغربي-158
  . حاتم دربال-159
  . محمد الخامس المانسي-160
  . لطفي العكرمي-161
  . العربي البرهومي-162
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  . حمد العبيدي-163
  . عمارة بن عبد الله-164
  . عبد الحكيم الميغري-165
  . جمال الدين خذيري-166
  . حسام الدين المنصالي-167
  . مريم بالشاوش-168
  . البشير الخبوشي-169
  . هشام مصباح-170
  . حسان راشد-171
ابتداء الترقية االستثنائية في رتبة متفقد أول للمدارس االبتدائية سمي متفقدو المدارس االبتدائية اآلتي ذكرهم عن طريق   .2018 مارس 5قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     . سامي ضيفاوي-172   :2018 جانفي 1من 

  . عادل برهومي-1
  . شهرالدين كنيس-2
  . المبروك نفخة-3
  . عبد العزيز بن إبراهيم-4
  .حي حمدي فت-5
  . الدريديرم السيد حة شادي-6
  . عربي شوشاني-7
  . محمد المنصف نجيمي-8
  . زبيدة الماجري-9

  . البكوشرم سلوى الرايس ح-10
  . لمياء األكحل حرم العتروس- 11
  . الفتحي اغريبي-12
  . رابح جاللي-13
  . محمد فتحي درغوثي-14
  .ي رجاء الجرا-15
  . زياد سويلم-16
  .زيزي كمال البوع-17
  . سهام السقا-18
  . سلوى بن تقية حرم حالب-19
  . سهام الخياط حرم بن كريم-20
  . فتحي ساكري-21

  . عبد الحميد البراهمي-22
  . نور الدين الرحموني-23
  . عادل بوساحة-24
  . العربي العمري-25
  . أنيسة كرو-26
  . علي السوداني-27
  . منى بوجميل حرم بن عمر-28
  .مة منير الناج-29
  . نجيب الجدي-30
  . محسن عبد الله-31
  . حسان غانم-32
  . صادق بلحاج علي-33
  . عادل المرايحي-34
  . جمال السعيدي-35
36-اي نادية جر.  
  . سامية حمد-37
  . محمد بلقاسم-38
  . محمود النعيمي-39
  . فوزي المؤدب-40
  . منجي األحمدي-41
  . نور الدين سعد-42
  . علي بنسعد-43
  .ل بودقيقة كما-44
  . حمادي لعبيدي-45
  . محمد الهادي البوكاري-46
  . سامي رجب-47
  . روضة العالني-48
  . عبد الكريم ساسي-49
  . عمار البوزيدي-50
  . محمد عياشي غرسة-51
  . عبد المجيد حفظوني-52
  . عمر الجملي-53
  . عبد الرحيم الغربي-54
  . نور الدين العبيدلي-55
  . محمد الجملي-56
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  .يس اليحياوي ق-57
  . حبيب بوغانمي-58
  . لمياء بن فايزة-59
  . كمال القلعي-60
  . أحمد رضا الغضباني-61
  . فريدة صغروني-62
  . خالد عمامي-63
  . صالح اللطيفي-64
  . محمد الجمعي جدي-65
  . قيس الخضراوي-66
  . نزيهة مباركي-67
  . منصف الزيدي-68
  . أمال العويني-69
  . عمارة البكاري-70
  . محمد مبارك بحدار-71
  . لطفي زغدود-72
  . محمد األزهر دلهومي-73
  . عبد القادر الصخري-74
  . الهاشمي كداشي-75
  . عفيفة الوسالتي-76
  . سعاد العرفاوي حرم بوقرة-77
  . جميل بن مصباح الزرقي-78
  . عادل بن بشير الغزواني-79
  . النوري حفيظي-80
  . حنان الماكني-81
  .ي صالح النصراو-82
  . أم الخير بن عناية-83
  .  سالم بلغيث-84
  . يوسف النصري-85
  . محمد العايش حامدي-86
  . نور الدين باك علي-87
  . محمد حفصة-88
  . نادية حميدة-89
  . مختار العربي-90
  . فتحي سفسافي-91

  . حسناء الغضباني-92
  . الشافعي قدري-93
  . الهاشمي الخضراوي-94
  . أحمد ساسي رابحي-95
  . محمد الخليفي-96
  . عبد الرزاق السقني-97
  . مراد الراجحي-98
  . خالد الجوادي-99

  . فؤاد العلبوشي-100
  .  سامي هاليلي-101
  . أنيس الهمامي-102
  . فوزي جبالي-103
  . رؤوف القاسمي-104
  . ندى حمود-105
  . عبد السالم فرج-106
  . نجالء عدسي-107
  . منير الضاوي-108
  .عكاشي خديجة بلطي -109
  . ناجي بن حميدة- 110
  . عمر الخليفي-111
  . هدى مريم بنحسن- 112
  . إنتظار الزهروني- 113
  . عبد الحميد العيساوي- 114
  . عبد الجواد العربي- 115
  . شعبان المرزوقي- 116
  . مصطفى الفقيه- 117
  . منجي الرابحي- 118
  . صالح الدين حامدي- 119
  . عبد القادر العامري-120
  . حسيني عدالني-121
  . عبد الحميد قمودي-122
  . محمد لمين البركاوي-123
  . محمد السوداني-124
  . فتحي اللطيف-125
  . صالح الدين المعالي-126
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  . مولدي يحي-127
  . رضا عمامة-128
  . نور الدين الحداد-129
  . نجوى اليعقوبي-130
  . عمارة فتحي-131
  . صالح الغزواني-132
  . هادي النوالي-133
  .الح مشارك ص-134
  . لمياء الذيب حرم كرير-135
  . نجيبة بن سالم-136
  . هادي الهرمي-137
  . عادل بن محمد-138
  . فيصل الفرشيشي-139
  . تيجاني المسعودي-140
  . كريم بوحوال-141
  . نجالء المجدوب-142
  . سامي السالمي-143
  . سماح السبري-144
  . حليمة عابدي-145
  . فوزية محمدي-146
  .مد السبوعي مح-147
  . سليمة الوسالتي حرم العبيدي-148
  . منجي عز الدين-149
  . سعيد الشارني-150
  . لطفي بن الرحموني-151
  . نادرة الصيد-152
  . سيناء العزابي-153
  . مختار الهميسي-154
  . محمد داود-155
  . جوهرة بن فاضل حرم بن فرج-156
  . فوزي بن مريضة-157
  . حسن بن عبيد-158
  .فرحات البحري -159
  . فوزي بوفتح-160
  . علي بنيوسف-161
  . كوثر بن ناعس-162

  . سلوى الجويني-163
  . إيمان الجبالي-164
  . عزيز ظاهري-165
  . سفيان التومي-166
  . صلوحة المدوري-167
  . أنور هنشير-168
  . راشد الهذيلي-169
  . بشير قروي-170
  . هاجر التركي-171
  . وليد لعذار-172
  .شام السبيعي ه-173
  . محمد معلم-174
  . صابر جابلي-175
  . مصطفى كحيلة-176
  . حاتم الطاهري-177
  . علي فالحي-178
  . رفيق بن عكاشة-179
  . إيناس التومي حرم العريبي-180
  . طارق العبيدي-181
  . محمد بن عمارة-182
  . نبيل قروي-183
  . سالم شابي-184
  . الحسين اليسعي-185
  .ي وحيدة توات-186
  . نورة البجاوي الجباري-187
  . إيناس نصيرة-188
  . هاجر الكالعي-189
  . رشيد زايد-190
  . يسرى كبير حرم المشرقي-191
  . أحمد التونسي-192
  . رضا الشايب-193
  . إبراهيم عكاشة-194
  . بغدادي لسيود-195
  .ري هشام الخذ-196
  . محمد الحاج علي-197
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ة للتعاون مهام مدير متابعة مشاريع التعاون الدولي باإلدارة العامأعفي السيد محرز الحبيبي، مستشار المصالح العمومية، من   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .معماري رئيس في رتبة مهندس ، مهندس معماري أول،سمي السيد منير حرم  .2018 أفريل 24 التربية مؤرخ في قرار من وزيربمقتضى     . محمد الصغير فتوحة-  . دليلة جراد حرم العريبي-  :رتبة محلل رئيس سمي السيدة والسيد المحللين المركزيين اآلتي ذكرهما في   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .محلل عام في رتبة ، محلل رئيس،سمي السيد عبد اللطيف الشعبوني  .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     . محمد رضا الغيلوفي-  . أنور العياشي-  . محمد علي شاقور-   :2018 جانفي 1من  ابتداءالترقية االستثنائية في رتبة متفقد أول للمدارس االبتدائية سمي متفقدو المدارس االبتدائية اآلتي ذكرهم عن طريق   .2018 أفريل 24رخ في قرار من وزير التربية مؤبمقتضى    .بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيدمصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة أعفيت السيدة رشيدة البراهمي، مهندس رئيس، من مهام رئيس   .2018 أفريل 24ة مؤرخ في قرار من وزير التربيبمقتضى     .بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيدمدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة أعفي السيد عياض البوزيدي، أستاذ أول مميز، من مهام   .2018 أفريل 24قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى     .الدولي بوزارة التربية

المائية والصيد البحري قرار من وزير الفالحة والموارد      نوفمبر 11 المؤرخ في 1983 لسنة 87وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير   .المناطق الفالحية األخرى بوالية توزر يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن 2018أفريل  18 الترابية مؤرخ في ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد   ،2016 أوت 15في  المؤرخ 2016 لسنة 67التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بحماية األراضي الفالحية، وعلى جميع النصوص 1983
 لسنة 29النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد ، وعلى جميع 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122

 نوفمبر 1 المؤرخ في 2013 لسنة 47وعلى القانون عدد   ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009
 جوان 15 المؤرخ في 2017 لسنة 48وإتمامه بالقانون عدد للسكن االجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي الدولة للغابات وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة خارج المناطق تغيير وصف األراضي التابعة لملك صلوحية األراضي الفالحية و المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير 2013
 أفريل 7 المؤرخ في 1984 لسنة 386على األمر عدد و  ،2017
 جانفي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 23وتممته وخاصة األمر عدد الجهوية لألراضي الفالحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية واالستشارية 1984
 أكتوبر 11 المؤرخ في 1999 لسنة 2253وعلى األمر عدد   ،2014
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد   ،2002أكتوبر  14 المؤرخ في 2002 لسنة 2683تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم 1999
 جويلية 11ؤرخ في  الم2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
  الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف  المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف 2005
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه            .2018 أفريل 18ونس في ت  .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .أعاله المشار إليه 2013 نوفمبر 1 المؤرخ في 2013 لسنة 47عدد  من القانون 4 و3إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا ألحكام الفصلين  األرض المذكورة بالفصل األول أعاله  ـ تخضع قطع2الفصل   . إحداث منطقة صناعيةالقرار، لغرضاألراضي الفالحية لوالية توزر والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا ة بالمثال المستخرج من خارطة حماية نتوزر من والية توزر والمبي هك والكائنة بمعتمدية 20المناطق الفالحية األخرى والتي تمسح تم تغيير صلوحية قطعة األرض المرتبة ضمن يالفصل األول ـ   :ما يلي قررا   .2017ماي  10ر جلستها المؤرخة في التابعة لوالية توزر المضمن بمحضوعلى اللجنة الفنية االستشارية الجهوية لألراضي الفالحية   والمركبات الصناعية والتكنولوجية،المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية واألقطاب مدخرات العقارية الصناعية المخصصة إلنشاء المتعلق بضبط ال 2014 ماي 5والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   والية توزر،ل المتعلق بضبط مناطق الصيانة باألراضي الفالحية 2016مارس  7 المؤرخ في 2016 لسنة 332وعلى األمر الحكومي عدد 

محمد صالح العرفاوي                                 الترابيةوزير التجهيز واإلسكان والتهيئة   سمير الطيب      والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             

يد البحري ر الفالحة والموارد المائية والصقرار من وزي  ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  .العقاري بالمناطق السقوية العمومية بوالية قبلي يتعلق بفتح عمليات التنظيم 2018 أفريل 18مؤرخ في 
لسقوية العمومية كما  المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق ا1963  مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد    منه،16 وخاصة الفصل 2000مارس  6 المؤرخ في 2000 لسنة 30 وبالقانون عدد 1971فيفري  16 المؤرخ في 1971 لسنة 9م بالقانون عدد هو منقح ومتم
 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29ومتمم بالقانون عدد داث الوكالة العقارية الفالحية كما هو منقح  المتعلق بإح1977
 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد    منه،13 وخاصة الفصل 2000
 المؤرخ في 2017 لسنة 1398وعلى األمر الحكومي عدد   لحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء با2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107سي عدد وعلى األمر الرئا  العمومية السقوية، المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي في المناطق 1999

   هك73  الفوار  واحة الدرجين   هك100  الفوار  واحة بشني   هك84  الفوار  3ار واحة الفو   هك140  الفوار  2واحة الفوار    هك86  الفوار  1واحة الفوار   المساحة  المعتمدية   المنطقة السقوية العمومية    : المشار إليه أعاله وفق بيانات الجدول التالي2017ديسمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 1398المحدثة باألمر الحكومي عدد اطق السقوية العمومية بوالية قبلي عمليات التنظيم العقاري بالمنالفصل األول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار   :قرر ما يلي  .بمعتمديات الفوار ورجيم معتوق وقبلي الشمالية من والية قبلي المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية 2017 ديسمبر 25
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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 أفريل 18تونس في   .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ  ـ2الفصل      هك58  قبلي الشمالية  واحة ليماقس   هك156  قبلي الشمالية  واحة القطعاية   هك96  رجيم معتوق  2واحة رجيم معتوق    هك104  رجيم معتوق  1واحة رجيم معتوق    هك100  رجيم معتوق  واحة المطروحة  المساحة  المعتمدية   المنطقة السقوية العمومية

سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             
 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 84وعلى القانون عدد    منه،94فصل طالع على الدستور وخاصة البعد اال  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  .البحريمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد  يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء 2018  أفريل18مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري   

 ماي 23 المؤرخ في 1994 لسنة 1165وعلى األمر عدد    منه،8 وخاصة الفصل 2005 فيفري 16 المؤرخ في 2005لسنة  16والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفالحة 1993
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27في  المؤرخ 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،8 وخاصة الفصل 2005أكتوبر  24 المؤرخ في 2005 لسنة 2872كما هو منقح باألمر عدد للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفالحة والصناعات الغذائية المتعلق بالمصادقة على النظام األساسي األنموذجي  1994

 ديسمبر 4لمنتوجات الصيد البحري لمدة ثالث سنوات ابتداء من المتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك  2014 جانفي 10فالحة المؤرخ في وعلى قرار وزير ال
القرار بالرائد الرسمي للجمهورية هذا  ـ ينشر 2الفصل   . وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس2016ديسمبر  4بتداء من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري االفصل األول ـ تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة   :قرر ما يلي   .2013  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018  أفريل18تونس في   .التونسية

                سمير الطيب    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             
    

  .الجهوية للصحة بوزارة الصحةبمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة اإلدارات مية، كّلف السيد حمدي زرن، متصرف مستشار للصحة العمو  .2018 مارس 15قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بتونس" صالح عزيز"المالية والمحاسبة بمعهد كّلف السيد فاخر الزياني، مهندس عام، بمهام مدير الشؤون   .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2017 نوفمبر 3ابتداء من بمهام كاتب عام بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس كّلفت السيدة فاطمة عايدي، متصرف رئيس للصحة العمومية،   .2018 مارس 21الصحة مؤرخ في قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير بمقتضى    
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، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .الصحةمتفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية اإلدارية والمالية بوزارة كّلف السيد األسعد الرداوي، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 أفريل 11صحة مؤرخ في قرار من وزير البمقتضى     .واالمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .بوزارة الصحةبمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية اإلدارية والمالية العمومية، كّلف السيد المولدي نصر الّله، متصرف الصحة   .2018 أفريل 11قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .ة بوزارة الصحةوالماليمتفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية اإلدارية كّلف السيد شكري المرعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام   .2018 أفريل 3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  " الرازي"بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بمستشفى كّلف السيد نعيم عمر مطيمط، متصرف الصحة العمومية،   .2018 فيفري 14ر الصحة مؤرخ في قرار من وزيبمقتضى     .المشتركة باإلدارة الجهوية للصحة بقابسمصلحة التجهيز والبناءات والصيانة باإلدارة الفرعية للمصالح كّلفت السيدة سهام المطوي، مهندس أول، بمهام رئيس   .2018 أفريل 3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .ازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزيةواالمتي اءات باإلدارة الفرعية للتزويد بمستشفى رئيس مصلحة الشركّلف السيد مراد بني عمر، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بمنوبة   .بمنوبة" الرازي"

ة باإلدارة باإلدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائيالعمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط  ممرض رئيس أول للصحة ،كّلف السيد مراد الفرشيشي  .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .بتونس" شارل نيكول"والمحاسبة بمستشفى  الشؤون المالية الميزانية باإلدارة الفرعية للمحاسبة بإدارةالعمومية، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة التحليلية ومتابعة تنفيذ كّلف السيد محمد وديع بن الحاج علي، مستشار المصالح   .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    .واالمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .الصحة اإلدارية والمالية بوزارة متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقديةكّلفت السيدة يسرى سراج، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 أفريل 3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .واالمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .الصحةمتفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية اإلدارية والمالية بوزارة كّلف السيد لطفي بن عزوز، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 أفريل 3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الصحة بوزارة 2016رات واالستثمار في قطاع الصحة في آفاق بالصادحسب األهداف إلنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض رئيس مصلحة االتصال والعالقات مع الشركاء بوحدة التصرف كّلفت السيدة ليليا الريابي، متصرف الصحة العمومية، بمهام   .2018 فيفري 14قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .الجهوية للصحة بباجة
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الهادي "مستشفى   السريريعلم أمراض الدم   حرم جميلمنال غربال   مراكز التعيين  االختصاص  االسم واللقب    :وفقا لبيانات الجدول التاليسمي األطباء اآلتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك   .2018 أفريل 24 من وزير الصحة مؤرخ في قراربمقتضى     .واالمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793  عدد من األمر14عمال بأحكام الفصل   .الصحةمتفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية اإلدارية والمالية بوزارة تصرف الصحة العمومية، بمهام كّلف السيد عزوز السعيدي، م  .2018 أفريل 3قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  فطومة "مستشفى   طب األطفال  الطاهر الزايدي  بصفاقس" شاكر الهادي "مستشفى   األحيائيةار الكيمياء يختاالبيولوجيا الطبية   حرم الخراطريم المراكشي   بالمنستير" بورقيبة   بصفاقس" شاكر
الحبيب "مستشفى   والطب النووي األحيائيةالفيزياء   محمد المعلول     بصفاقس" بورقيبة

 

 أمالك الدولة والشؤون العقارية،وزير باقتراح من   إن رئيس الحكومة،  .أركووادي  والزمة لبناء سد تلي على سليانة والية معتمدية الكريببيتعلق باالنتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة  2018 أفريل 6 مؤرخ في 2018 لسنة 363 عدد أمر حكومي 

 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85دد وعلى القانون ع  بعد االطالع على الدستور،
 جويلية 2 المؤرخ في 2003 لسنة 1551وعلى األمر عدد   ،  2003 أفريل 14في  المؤرخ 2003 لسنة 26العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد  المتعلق بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة 1976
صالحة في  والماالستقصاء المتعلق بضبط تركيبة لجنة 2003 الفالحة  وزيروالبيئة والشؤون المحلية  روعلى رأي وزي الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت   27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد    ومشموالتها وطرق سير عملها، االنتزاعمادة  من القانون  ) جديد (11وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل    مداولة مجلس الوزراء،وبعد  ،سليانةوعلى تقرير لجنة االستقصاء والمصالحة بوالية   ،والموارد المائية والصيد البحري  أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 26والمتمم بالقانون عدد تشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومية   المنقح بمراجعة ال المتعلق 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85عدد 
مي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفالحة اإلدماج بالملك العمو انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد  ـالفصل األول  :اآلتي نصهالحكومي يصدر األمر                            . المشار إليه أعاله2003 معتمدية قطع أرض كائنة ب والصيد البحريوالموارد المائية  الحكومي  لهذا األمر صاحبة المباألمثلة ومحاطة بخط أحمر أركو والزمة لبناء سد تلي على وادي سليانةوالية   الجنوبيةالكريب    أو المالكين المحتملينأسماء المالكين  المنتزعةالمساحة   المساحة الجملية  العقاريعدد الرسم   عة بالمثالعدد القط  الرتبيالعدد     :يالمبينة بالجدول التالو

/    39098عدد بمثال الرسم العقاري  7الموافقة للقطعة عدد   28  1
   سليانة6088
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