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  .................................................. الوثائق واألرشيف فيرئيس تسمية متصرف 
  .........................................................................تسمية محلل رئيس

  

 يتعّلق بضبط كيفية 2022 جانفي 25قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 
 رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى

 .....................................................)قسم الصناعة( دارات العمومية لإل
 ...............إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائيةلس بمجأعضاء  تسمية
  .................................بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي متصرفتسمية 
  ...................................... بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصةمتصرفينتسمية 
  ........................مجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بعضوينتسمية 

  ..................................تسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم
  ........................... بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغازمتصرفتسمية 
  .............................. بمجلس إدارة المؤسسة التونسية لألنشطة البتروليةمتصرفتسمية 

  ...................................................ناد الدرجة االستثنائية لخطة مديرإس
  ...........................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة

  ..................................................................تسمية رئيس مصلحة
  ........................................................ذ تعليم عال فالحياتتسمية أس

  ........................................بمجلس إدارة شركة سباق الخيلتسمية عضوين 
   .....................................بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيتتسمية عضوين 

   .......................................بمجلس إدارة ديوان األراضي الدوليةتسمية عضو 
   ...............................بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتاتتسمية عضو 
  .......................بمجلس إدارة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهتسمية عضو 
  ........................بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحريتسمية عضو 

  ......................بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعىتسمية أعضاء 
   .................................. معهد المناطق القاحلةبمجلس مؤسسةتسمية عضوين 

   ..........................بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفالحيةتسمية عضو 
   ..................بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيلتسمية عضو 
  .......................بمجلس مؤسسة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحيةتسمية عضو 

  ........................سات والبحوث لالتصاالتتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الدرا
  ........"تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية"تسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي 

  .................................................................... كاهية مديرتسمية
  ..................................................................تسمية رئيس مصلحة
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من أجل  يتعلق باالنتزاع 2022 فيفري 7 مؤرخ في 2022 لسنة 70 عددأمر رئاسي 
لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف والية زغوان الزمة إليصال مصلحة العمومية ال

 ـالطريق السيارة إلى واليات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس 
 ..................................)معتمديتي الناظور وصوافـ ن جزء والية زغوا(جلمة 
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  ...........................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة

  .................................................................تسمية رؤساء مصالح
  .................................................................تسمية مراقبين عامين

  ........................................................................تسمية مراقب
  .............................................................تسمية مستشارين مقررين

  .................................................................... كاهية مديرتسمية
  ...................................................................تسمية متصرف عام

  .................................................................تسمية متصرف رئيس
  

  .... يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2022  فيفري11قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
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 .تعّلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ي2022 فيفري 10 مؤرخ في 2022 لسنة 10 عدد مرســـوم

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021 سبتمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .لة مجلس الوزراءوبعد مداو

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه

ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي  ـ الفصل األول
  : بما يلي2022 ديسمبر 31في عدم الخالص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم للجمهورية التونسية، شهادة 

 توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا األخير بالخزينة العامة للبالد التونسية واإلدالء -1
  .ل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسميةبما يفيد إعالمه بذلك أو ما يفيد خالص كام

 دفع مصاريف اإلعالم للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف االحتجاج المحرر بمقر المصرف واإلعالم به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة -2
  .العامة للبالد التونسية

م على اختالف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاك ـ 2الفصل 
 من الفصل األول من 2 و1دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 

  .2022 ديسمبر 31هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 

  . بحقوق القائم بالحق الشخصيوال يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة

  .ولو التي لم تستخلص وال االستصفاء الذي تم تنفيذه وال الخطية التي تم استخالصها  يشمل العفو المصاريف القضائيةالو

  .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  3الفصل 

   .2022 فيفري 10 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 

  .يتعلق بإحداث المجلس األعلى المؤقت للقضاء 2022فيفري  12مؤرخ في  2022لسنة  11 عدد ــوممـرس

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

  المتعلق بتدابير استثنائية، 2021سبتمبر  22المؤرخ في  2021لسنة  117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه 

  المجلس األعلى المؤقت للقضاء إحداث - الباب األول

يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع باالستقاللية الوظيفية واإلدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي  -  الفصل األول

 2016  أفريل28 المؤرخ في 2016 لسنة 34واإلداري والمالي يحل محل المجلس األعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون األساسي عدد 

  .ومقره تونس العاصمة" المجلس األعلى المؤقت للقضاء"المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء، ويسمى 
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  .يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته األولى

ء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء اإلداري والمجلس يتكون المجلس األعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضا - 2الفصل 

  .المؤقت للقضاء المالي

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقالل القضاء، :  يؤدي أعضاء المجلس األعلى المؤقت للقضاء أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية

  .مانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهنيوعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة واأل

  :يتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من - 3الفصل 

  ،الرئيس األول لمحكمة التعقيب، رئيس -

  وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، -

  وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر، -

  رئيس المحكمة العقارية، عضو، -

ثالثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية ال يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون  -

  بأمر رئاسي، أعضاء،

  :يتركب المجلس المؤقت للقضاء اإلداري من - 4الفصل 

  الرئيس األول للمحكمة اإلدارية، رئيس -

  قدم في خطته على أال يكون وكيال للرئيس األول، نائب رئيسرئيس الدائرة التعقيبية األ -

  مندوب الدولة العام األقدم في خطته، مقرر -

  رئيس الدائرة االستئنافية األقدم في خطته، عضو -

ى، يعينون ثالثة قضاة متقاعدين من القضاء اإلداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية ال يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخر -

  بأمر رئاسي، أعضاء

  : يتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من - 5الفصل 

  الرئيس األول لمحكمة المحاسبات، رئيس -

  وكيل الدولة العام، نائب رئيس -

  وكيل الرئيس األول، مقرر -

  رئيس دائرة استئنافية األقدم في الخطة، عضو -

مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية، ال يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون ثالثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي  -

  بأمر رئاسي، أعضاء

بداية من تاريخ )  10(تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام  - 6الفصل 

  رية التونسيةنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهو

تقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء 

اإلداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثالثة قضاة 

  .اعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند االقتضاء متق

يترأس المجلس األعلى المؤقت للقضاء الرئيس األول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس األول للمحكمة اإلدارية  -  7الفصل 

  .وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات

تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات لمجلس المؤقت للقضاء في تركيبة افي حالة الشغور النهائي  - 8الفصل 

  .يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي)  21(  من هذا المرسوم في أجل ال يتجاوز واحدا وعشرين 19 و6الفصلين 
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  .ر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسومبانقضاء األجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوف

 يحجر على القضاة من مختلف األصناف اإلضراب وكّل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير -  9الفصل 

  .العمل العادي بالمحاكم

  

  مهام المجلس األعلى المؤقت للقضاء وسير عمله  - الباب الثاني
  المهام:  القسم األول

  .يجتمع المجلس األعلى المؤقت للقضاء في جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس المؤقت للقضاء العدلي - 10صل الف

  :يتولى المجلس األعلى المؤقت للقضاء المهام التالية  -  11الفصل 

  .اقتراح اإلصالحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقالليته -

المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم واإلجراءات المتبعة لديها واألنظمة إبداء الرأي بخصوص التشريعات  -

  .الخاصة بالقضاة

  

  سير عمل المجلس األعلى المؤقت للقضاء:  القسم الثاني

فر النصاب المذكور، وإذا لم يتو.  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وال تصح مداوالته إال بحضور ثلثي أعضائه على األقل- 12الفصل 

  .وتعتبر صحيحة  بحضور ثلث أعضاء المجلس. أيام) 10(تعاد الدعوة النعقاد الجلسة خالل عشرة 

  .يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  .أشهر) 3( كل ثالثة يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن سير أعماله -13الفصل 

  

   مهام المجالس المؤقتة للقضاء وسير عملها- الباب الثالث

  اإلشراف على المسار المهني للقضاة:  القسم األول
يتداول كل مجلس مؤقت في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر وفي كّل ما يخص سير العمل القضائي في نطاق  -  14الفصل 
  .اختصاصاته

جلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع ينظر كل م - 15الفصل 
  :ويتولى كل مجلس مؤقت للقضاء. الحصانة واالستقالة

اء منها اإلعالن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية ويعتمد في إسناد الخطط القضائية واإلعف -

  .على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد واالستقاللية والخبرة

  .تلقي مطالب النقل والترشح لها ودرس طلبات التعيين والنقل باالعتماد على المعايير الدولية الستقاللية القضاء -

وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند المبادرة، بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الجمهورية، بمراجعة التعيينات  -

  .االقتضاء لضمان حسن سير القضاء

 أيام) 7(لوزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل األبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل سبعة   -  16الفصل 

 للقضاء العدلي بإجراء األبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار من تاريخ توصلها بطلب اإلطالع أن يعهد المجلس المؤقت

  .ويعين المجلس  مقررا من بين أعضائه. التفقدية العامة

كما يمكن للمجلس المؤقت للقضاء اإلداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي أن يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء األبحاث 

  .ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض. ريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهمالضرورية ضد القضاة اإلدا

  .إال بموافقته الكتابية، ال يمكن ُنقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية - 17الفصل 

  .ما تقتضيه مصلحة العملال تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة ل
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يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم 

  .العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة

مكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إال يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل وال ي

بعد ثبوت عدم وجود راغبين في االلتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب 

  .وعند االقتضاء يتم إجراء قرعة

 المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في في هذه الصورة، ال يمكن أن تتجاوز مدة

  .البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به

يتولى كل مجلس من المجالس الثالثة إعداد الحركة القضائية العدلية واإلدارية والمالية ويحيلها إثر ذلك إلى رئيس  -  18الفصل 

  .أيام) 10(ألعلى المؤقت للقضاء الذي يتولى بدوره إحالتها إلى رئيس الجمهورية في أجل ال يتجاوز عشرة المجلس ا

يتولى المجلس المؤقت للقضاء العدلي النظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد األعلى  كما

   .للقضاء بمراكز عملهم في خصوص القضاء العدلي

  .يوما) 21(يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون  - 19الفصل 

على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء ولرئيس الجمهورية خالل األجل المذكور بالفقرة األولى من هذا الفصل، االعتراض 

  .و وزير العدلعلى تقرير معلل من رئيس الحكومة أ

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع اإلعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة  

  .أيام من تاريخ توصله باإلعتراضات)  10(

مرشحين ) 6(ضمن قائمة تتضمن ستة تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني 

  .مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي)  3(دون أن تقل عن ثالثة 

وفي هذه الحالة، يعيد رئيس . لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معّلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل

الوقتي للقضاء المعني الستبدال المترشح أو  رئيس المجلس األعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلسالجمهورية الترشيح  ل

  .أيام) 10(المترشحين  موضوع اإلعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل ال يتجاوز عشرة 

 التعيين  في هذه الخطط القضائية السامية ممن  تتوفر يتولى رئيس الجمهورية عند اإلمتناع عن التعيين أو عدم االستبدال أو السكوت

  .فيهم الشروط للخطة المعنية

لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معّلل من رئيس الحكومة أو وزير  - 20الفصل 

ويبت في طلب اإلعفاء ، ورا قرارا باإليقاف عن العمل ضد القاضي المعنييصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء ف،  وفي هذه الحالة. العدل

 في األجل المحدد لرئيس ،وفي صورة عدم البت، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني باألمر

على رئيس الجمهورية الذي له يوما قبل إحالته ) 15(ة عشر  الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف إلجراء األبحاث الالزمة خالل خمس

  عندئذ سلطة اتخاذ قرار اإلعفاء

  .أيام بمقتضى أمر رئاسي)  7(سبعة يتم نشر كل حركة قضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل  - 21 الفصل

لخطط الوظيفية واإلعفاء منها إلى كل مجلس مؤقت للقضاء في أجل يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية با - 22 الفصل

  .أيام من تاريخ نشر األمر الرئاسي المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية) 7(سبعة أقصاه 

  .يبت كل مجلس مؤقت للقضاء في مطالب التظلم في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم المطلب

الطعن في األمر الرئاسي المتعّلق بكل حركة قضائية أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية وفق مقتضيات القانون  يمكن - 23الفصل 

 والمتعّلق بالمحكمة اإلدارية ووفقا ألحكام هذا الفصل في أجل أقصاه شهر واحد من 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 لسنة 40عدد 

  . أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردتاريخ نشره أو من تاريخ الجواب
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  .يتم الطعن بعريضة كتابية يبّلغ نظير منها مع األمر المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل منّفذ

إلى الرئيس األول تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة اإلدارية التي تتوّلى ترسيمها وإحالتها فورا 

  .لتعيينها حاال ويتم إعالم الطرفين بموعد الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا

  .يتولى رئيس  المجلس األعلى المؤقت للقضاء تمثيل المجلس وله تكليف من ينوبه في الغرض

  .طعن إليهأيام من تاريخ تبليغ عريضة ال)  10(وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة 

  .ويتم الحكم في القضية من قبل الدائرة االستئنافية المتعهدة في أجل أقصاه شهران من تاريخ ترسيم القضية بكتابة المحكمة

أيام من تاريخ ) 10(ويمكن الطعن في الحكم الصادر عن الدائرة االستئنافية أمام الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية في أجل عشرة  

  .الفصلبهذا قا لنفس اإلجراءات المقررة للطعن أمام الدائرة االستئنافية اإلعالم به وف

  .عريضة الطعنتقديم تبّت الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ 

  

  التأديب ورفع الحصانة:  القسم الثاني

عن القضاة طبقا للقوانين الجاري ات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة يختص كل مجلس مؤقت للقضاء بالنظر في الملف -  24الفصل 

  .بها العمل

يوما من تاريخ تعهده بالملف ليتولى ) 15(على رئيس كل مجلس مؤقت للقضاء أن يدعو المجلس لالنعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر 

  .البت فيه وذلك في أجل أقصاه شهر واحد

 المؤرخ في غرة جوان 1972 لسنة 40أديبية وفي قرارات رفع الحصانة وفقا لمقتضيات القانون عدد يكون الطعن في القرارات الت

  . والمتعلق بالمحكمة اإلدارية1972

بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وله  يتولى مقرر المجلس إعالم المعني  باألمر  - 25الفصل 

يوما قبل موعد الجلسة وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما ) 15(وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر ، تدعاء مباشرةأن يسلمه االس

  .له االستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه واالطالع على الملف

قضاء المعني الذي ينظر في تخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي، بعد بلوغ الدعوة إليه، ال يوقف أعمال المجلس المؤقت لل

  .الملف طبق أوراقه

يمكن للمجلس المؤقت للقضاء المعني أن يتخذ قرارا معلال ، إذا كانت األفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب معه  العزل -  26الفصل 

  .بإيقافه عن العمل حاال

المجلس اتباع اإلجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه إذا تبين أن تلك األفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية أو مخلة بالشرف فعلى 

  .وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وال تحول اإلجراءات المذكورة دون البّت في الملف التأديبي

  

  سير عمل المجالس المؤقتة للقضاء:  القسم الثالث

ل وإذا لم يتوفر النصاب المذكور يعاد توجيه من أعضائه على األق) 5( يجتمع كل مجلس مؤقت للقضاء بحضور خمسة -  27الفصل 

  .أعضاء على األقل) 4(وتنعقد الجلسة بحضور أربعة  . أيام) 10(الدعوة النعقاد الجلسة خالل عشرة  

  .يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  . في مطالب رفع الحصانة والتأديب وتكون قراراته في هذا الشأن معلّلةتكون جلسات المجلس سرية عند النظر
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   أحكام ختامية- الباب الرابع

 ويحّل المجلس األعلى للقضاء المنظم بموجب 2016 أفريل 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34يلغى القانون األساسي عدد  -  28الفصل 
  .المتعهد بها إلى المجلس األعلى المؤقت للقضاء المحدث بمقتضى هذا المرسوم، وُتحال جميع الملفات والوثائق القانون المذكور

ويتوّلى في األثناء الرئيس األول لمحكمة التعقيب التصرف في إدارة المجلس األعلى المؤقت للقضاء وتسيير األعمال إلى حين إستكمال 
  .تركيبته

  .ى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاءيمارس المجلس األعلى المؤقت للقضاء مهامه إل - 29الفصل 

  . هذا المرسوم يتواصل العمل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل في ما ال يتعارض مع أحكام- 30الفصل 

  .ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ فورا - 31الفصل 

  .2022 فيفري 12تونس، في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

دقيس سعي 
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 .2022 فيفري 11بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 

  : تكّلف اإلطارات اآلتي ذكرها بخطط وظيفية برئاسة الحكومة وفقا لبيانات الجدول التالي

    

 الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

البحرية المندمجة بالكتابة العامة مدير إدارة مركزية بقسم السياسة  مقدم بالبحرية حاتم عاشوري

 2021 ماي 1لشؤون البحر بداية من 

 مدير إدارة مركزية بخلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي متصرف رئيس محمد العربي بن حمودة

 مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح اإلدارية والوظيفة العمومية مستشار المصالح العمومية غازي عبودة

 مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية مستشار المصالح العمومية ألفة بن زايد

 مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة متصرف رئيس للصحة العمومية كريم عجالني

  مركزية بالهيئة العامة لمتابعة البرامج العموميةكاهية مدير إدارة مستشار المصالح العمومية محمد أشرف بن يونس

 كاهية مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب السياسية تقني رئيس فيصل قاسومي

 كاهية مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة متصرف رئيس لطفي النوالي

 ية مدير إدارة مركزية بالمكتب المركزي للعالقات مع المواطنكاه مستشار صحفي بسمة المسعودي

 كاهية مدير إدارة مركزية  مستشار صحفي سهير المجربي

 كاهية مدير إدارة مركزية  متصرف رئيس كريمة الدريسي

 كاهية مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة متصرف رئيس السبتي سليماني

 كاهية مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة متصرف رئيس نجالء فرحوتي

 كاهية مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة  متصرف رئيس رياض حامدي

 رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مساعد مراقب للمصاريف العمومية ليلى تهامي

 رئيس مصلحة إدارة مركزية  متصرف مستشار غفران حسايني

 رئيس مصلحة إدارة مركزية باإلدارة العامة للتخصيص متصرف مستشار نجوى ماينة األندلسي

 رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمكتب المركزي للعالقات مع المواطن متصرف مستشار ياسين سعيد

 حة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمتابعة البرامج العموميةرئيس مصل متصرف مستشار إيمان القادري

 رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للطلب العمومي متصرف مستشار سوسن النقاش

 

 .2022 فيفري 10بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 

  .فيين العاملين باإلدارات العمومية برئاسة الحكومةيسمى السيد سامي بن كريم في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصح

  

 .2022 فيفري 10بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 

  .تسمى السيدة أحالم الجنزري في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الحكومة



  457صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

 

 

 2022 فيفري 1ؤرخ في قرار من وزير الدفاع الوطني م
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021لسنة  117عدد الرئاسي وعلى األمر 

  ،ستثنائيةاال بالتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 جوان 17 في المؤرخ 1975 لسنة 384 عدد األمر وعلى

 حق بتفويض الدولة وكتاب لوزراءل بالترخيص المتعلق 1975

   ،اإلمضاء

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع 1979

 لسنة 3013ه وخاصة األمر عدد النصوص التي نقحته أو تممت

  ،2008 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ،الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 جانفي 17 المؤرخ في 2022 لسنة 115دد وعلى المقرر ع

 المتعلق بتسمية العميد لطفي حشانة مديرا للتصرف في 2022

  .األفراد باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

  :قرر ما يلي

د لطفي حشانة، مدير التصرف في يالفصل األول ـ يسند للعم

لتفويض ليمضي والمالية، ا األفراد باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية

بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق 

  :مشموالت أنظاره وخاصة

   مطالب التزام الدفوعات،-

   سندات الطلب،-

   أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،-

   األوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،-

   تساخير النقل،-

والمصادقة على جميع نسخ  شهائد القيام بمهمة بالخارج -
  الوثائق التي تخص شؤون األفراد،

   مطالب ترخيص للتحويل،-

  . النصوص ذات الصبغة الترتيبيةباستثناءوذلك 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2022 جانفي 17التونسية ويجري العمل به إبتداء من 

  .2022 فيفري 1تونس في 
  

 

  الوطنيوزير الدفاع 
 عماد مميش

  

 2022 فيفري 1قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021لسنة  117عدد الرئاسي وعلى األمر 
  ،ستثنائيةاال بالتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 جوان 17 في المؤرخ 1975 لسنة 384 عدد األمر وعلى
 حق بتفويض الدولة وكتاب للوزراء بالترخيص المتعلق 1975

   ،اإلمضاء

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 
دفاع الوطني وعلى جميع  المتعلق بتنظيم وزارة ال1979

 لسنة 3013النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2008 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ،الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 جانفي 17 المؤرخ في 2022 لسنة 116وعلى المقرر عدد 
مديرا للتصرف نور الدين سالمة  العقيد المتعلق بتسمية 2022
  . باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والماليةالمالي

  :قرر ما يلي

، مدير التصرف للعقيد نور الدين سالمةالفصل األول ـ يسند 
 باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية، التفويض ليمضي لماليا

بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق 
  :مشموالت أنظاره وخاصة

   مطالب التزام الدفوعات،-
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   سندات الطلب،-

   أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،-

  ات، األوراق المثبتة للمصاريف والدفوع-

   تساخير النقل،-

 شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ -
  الوثائق التي تخص شؤون األفراد،

   مطالب ترخيص للتحويل،-

  .وذلك بإستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2022 فيفري 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2022 فيفري 1تونس في 
  

 

  وزير الدفاع الوطني
 عماد مميش

  

 

 

  
  .2022 جانفي 18قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

يكّلف السيد محمد حمدي، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام متفقد عام مساعد بالتفقدية العامة للشؤون المحلية بخطة 

  .2022 جانفي 10ر إدارة مركزية ابتداء من وامتيازات مدي

  

  .2022 جانفي 11قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
ن الرئيسان السيدان اآلتي ذكرهما في رتبة ايسمى المهندس

مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة 
  :2021 ديسمبر 30 ابتداء من الداخلية

   عادل المحمودي،-

  . محمد أيمن بن نصر-

  

  .2022 جانفي 11قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
يسمى السيد يوسف زالمة، مهندس أول، برتبة مهندس رئيس 
بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة الداخلية 

  .2021 ديسمبر 30ابتداء من 

 

  .2022 جانفي 8قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
تسمى السيدة منية شطورو، متصرف مستشار في الوثائق 
واألرشيف بوزارة الداخلية، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق 

  .واألرشيف بوزارة الداخلية

  .2022 جانفي 7قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

تسمى السيدة سعاد جلجلي حرم غربي، محلل مركزي، برتبة 
للي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية محلل رئيس بسلك مح

 .2021 ديسمبر 3بوزارة الداخلية ابتداء من 

  

  

 

  

 25قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 
 يتعّلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية 2022جانفي 

أول بالسلك التقني  سبالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئي
 ).قسم الصناعة( دارات العمومية المشترك لإل

  إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،

 بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعّلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد 
 قيحه المتعّلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة كما تم تن1995

 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3215وإتمامه باألمر عدد 
2010،  

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 2019 لسنة 1239عدد أو تممته وآخرها األمر الحكومي 

  ،2019 ديسمبر 26مؤرخ في ال

 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 134وعلى األمر عدد 

 المتعّلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه 2000

 المؤرخ 2010 لسنة 617بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

  ،2010  أفريل5في 

 11 المؤرخ في 2016  لسنة313وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

 إلى وزير الصناعة،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة، المتعّلق بتسمية رئيسة ل2021وبر أكت
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 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .ة أعضاء الحكومة يتعّلق بتسمي2021أكتوبر 

  :مــا يـــلي قـــررت

 تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  ـالفصل األول
بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية  أول رتبة تقني رئيس

ألحكام وفقا ) قسم الصناعة(بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة 
   .هذا القرار

ناظرة الداخلية بالملّفات  يمكن أن يترشح للم ـ2الفصل 
للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات 

) قسم الصناعة(الرؤساء  العمومية المشار إليها أعاله التقنيون
سنوات  )5(المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس 

 .حاتأقدمية على األقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترش

لمشار إليها أعاله  ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات ا3الفصل 
 : الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القراربقرار من وزير

 عدد الخطط المعروضة للتناظر،  -

 تاريخ ختم قائمة الترشحات،  -

  .تاريخ فتح المناظرة -

يتم   تشرف على المناظرة المشار إليها أعاله لجنة ـ4الفصل 
 الصناعة والمناجم والطاقة وتتولى تعيين أعضائها بقرار من وزير

 :هذه اللجنة بالخصوص

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في  -
 المناظرة،

 تقييم ملفات المترشحين، -

 ترتيب المترشحين حسب الجدارة،  -

 .اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم -

لى المترشحين للمناظرة الداخلية المشار  يجب ع ـ5الفصل 
إلى وزارة الصناعة  إليها أعاله أن يرسلوا مطالب ترشحهم

عن طريق التسلسل اإلداري ) قسم الصناعة(والمناجم والطاقة 
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون 

 :مرفوقة بالوثائق التالية

 سيرة ذاتية، -

ات التكوينية أو الملتقيات الّتي شارك نسخ من شهائد الدور -
فيها المترشح والّتي تم تنظيمها من قبل اإلدارة خالل السنتين 

 السابقتين لسنة فتح المناظرة،

  العلمية،نسخ من الشهائد -

واألعمال الّتي قام    تقرير نشاط يعده المترشح يتضمن األنشطة- 
. رة ومقترحات تطويرهابها خالل السنتين السابقتين لسنة فتح المناظ

 .ويكون هذا التقرير مصحوبا بمالحظات الرئيس المباشر للمترشح

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح ال يتضمن كل الوثائق المشار 
ويكون  .إليها أعاله أو يتم ايداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات

 .تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليال على ذلك

  :ستكمال ملف المترشح بالوثائق التاليةعلى اإلدارة ا

 نسخة من قرار انتداب المترشح، -

 نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، -

نسخ من القرارات المتعّلقة بالعقوبات التأديبية للمعني باألمر  -
 خالل الخمس سنوات األخيرة،

 ي باألمر، نسخة من القرار الضابط آلخر وضعية إدارية للمعن -

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية  -
وإن اقتضى األمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني باألمر 

 ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه،

العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص  -
 .المفتوحة بالمناظرة

تتوّلى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله  ـ 6 فصلال
  : تقييم الملّفات المعروضة باالعتماد على المقاييس التالية 

تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها بست  -
  نقاط،) 6(

نقطة عن كّل دورة تكوينية أو ملتقى شارك ) 0.5(نصف  -
من قبل اإلدارة خالل السنتين السابقتين فيه المترشح وتم تنظيمه 

لسنة فتح المناظرة على أن ال يتجاوز العدد الجملي للنقاط 
 نقاط،) 5(المسندة خمس 

-  ة تخصتنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبي
 نقاط،) 5(خالل الخمس سنوات األخيرة بخمس  السيرة والمواظبة

  في رتبة تقني رئيس،عن كّل سنة أقدمية) 2(نقطتان  -

 عن كل سنة لبقية األقدمية العامة،) 1(نقطة واحدة  -

العدد المسند من قبل لجنة المناظرة لتقرير النشاط والذي  -
 ،)20(والعشرين ) 0(يتراوح بين الصفر 

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص  -
) 20( والعشرين) 0( بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر

ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه 
 . في أدائه لعمله

 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة، ترتيب  ـ7 الفصل
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع األعداد المتحصل عليها 

 . أعاله6وفقا ألحكام الفصل 

شحين على نفس المجموع  وإذا تحصل مترشحان أو عدة متر
من النقاط تكون األولوية ألقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا 

  .تساوت أقدميتهم تعطى األولوية ألكبرهم سّنا
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تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في  ـ 8 الفصل

المناظرة الداخلية بالملّفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول 

 الصناعة ارات العمومية من قبل وزير لإلدبالسلك التقني المشترك

  .والمناجم والطاقة

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ9 الفصل

 .التونسية

  .2022 جانفي 25تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

 نائلة نويرة القنجي

  

ناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في قرار من وزيرة الصبمقتضى 
  .2021 ديسمبر 20

بصفة ) 2023-2021(يسمى لمدة ثالث سنوات للفترة 

أعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الميكانيكية 

  :والكهربائية

عضوا ممثال لوزارة الصناعة والمناجم :  يسري بن سعيد -

  والطاقة،

  الية،عضوا ممثال لوزارة الم:  بالل العكاري -

  عضوا ممثال لوزارة االقتصاد والتخطيط،:  جهان بن نية -

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  بشير بوجدي -

  والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  عادل المانع -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

تونسي للصناعة عضوا ممثال لالتحاد ال:  فيصل عاشور -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  سفيان بوحنك -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  محمود السعيدي -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

ي عضوا ممثال لالتحاد التونس:  عبد المنعم الحمامي -

  للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  مراد السالوي -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  طيب بلعيد -

 والتجارة والصناعات التقليدية،

عضوا ممثال لالتحاد التونسي للصناعة :  زياد اللومي -

 جارة والصناعات التقليدية،والت

 

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

تسمى السيدة نائلة شبشوب متصرفا ممثال لوزارة المالية 
بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد 

  .الصادق سعيداني

  

والطاقة مؤرخ في قرار من وزيرة الصناعة والمناجم بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

يسمى السيد عبد الرزاق المرزوقي متصرفا ممثال لوزارة 
البيئة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد يوسف 

  .الزيدي

  

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

وزارة المالية تسمى السيدة نائلة شبشوب متصرفا ممثال ل
بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد الصادق 

  .سعيداني

  

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

يسمى السيد شهاب بودن عضوا ممثال لوزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

  .عوضا عن السيد قيس عوني

  

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

يسمى السيد بدر الدين مكشاح عضوا ممثال لوزارة التجهيز 
واإلسكان بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 

  .عوضا عن السيد منجي العرفاوي

  
لصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في قرار من وزيرة ابمقتضى 

  .2021 ديسمبر 29
يسمى السيد شاكر عطاء الله عضوا ممثال للبنك المركزي 
التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن 

  .السيد لطفي جنان
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قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 29

وسنينة متصرفا ممثال لوزارة البيئة يسمى السيد منذر ب
بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد 

  .عادل قطاط

 

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في بمقتضى 
  .2022 فيفري 11

يسمى السيد هشام منصوري متصرفا ممثال لوزارة المالية 
عن نشطة البترولية عوضا بمجلس إدارة المؤسسة التونسية لأل

  .لسيدة ابتسام بن علجيةا

  

  

 

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 

  .2022 جانفي 13البحري مؤرخ في 
تسند الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد 

 خلية التخطيط  رئيسلمكلف بمهامرفيق العيني، مهندس عام، ا
االستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان 

  .وزير الفالحة والموارد المائية الصيد البحري

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 جانفي 13البحري مؤرخ في 

دارة مركزية تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إ

للسيد منير الكسراوي، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة 

 لوزارةالبرمجة ومتابعة األشغال بوكالة استغالل الغابات التابعة 

  .الصيد البحريوالفالحة والموارد المائية 

 

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 جانفي 14البحري مؤرخ في 

 بصفة رئيس ،ى السيد الحنافي حمزاوي، تقني رئيسيسم

مصلحة مكلف بمتابعة اإلنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية بجندوبة بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع 

  .تكثيف الفالحة السقوية

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
 11يم العالي والبحث العلمي مؤرخ في البحري ووزير التعل

  .2022 فيفري

 اآلتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفالحي  السيديسمى

  :وذلك حسب بيانات الجدول التالي

  

  تاريخ التسمية  مركز العمل  المادة  االسم واللقب

  2021 ماي 19  معهد الزيتونة  علوم حماية النباتات  محمد علي التريكي

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد ى بمقتض
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

يسمى السيد هشام بوزغاية، مدير عام للمصالح البيطرية 

بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، عضوا 

 نوفمبر 15بمجلس إدارة شركة سباق الخيل وذلك ابتداء من 

2021.  

  

وزير الفالحة والموارد المائية والصيد قرار من بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

 ممثال عن وزارة المالية يسمى السيد عبد الخالق التركي

 نوفمبر 8بمجلس إدارة شركة سباق الخيل وذلك ابتداء من 

2021.  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة المالية 

 12بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 

  .2021نوفمبر 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 

  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

 تسمى السيدة منى محافظي ممثلة عن وزارة الفالحة والموارد

المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك 

  .2021 نوفمبر 12ابتداء من 
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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

يسمى السيد هشام بوملوقة ممثال عن وزارة المالية 

 8ابتداء من بمجلس إدارة ديوان األراضي الدولية وذلك 

  .2021نوفمبر 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

 القلعي ممثال عن المجمع المهني المشترك حلمييسمى السيد 

للغالل بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات وذلك ابتداء 

  .2021 مارس 1من 

  

 وزير الفالحة والموارد المائية والصيد قرار منبمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة ندى األشعل ممثلة عن وزارة الصناعة 

والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع 

  .2021 جوان 15المياه وذلك ابتداء من 

  

 والصيد قرار من وزير الفالحة والموارد المائيةبمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

التجارة  ممثال عن وزارة عبد المنعم السعداوييسمى السيد 

 وتجهيزات الصيد نئوتنمية الصادرات بمجلس إدارة وكالة موا

  .2021  فيفري5 وذلك ابتداء من البحري

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021يسمبر  د21البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة سهام اليانقي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس 

 23مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 

  .2021 سبتمبر

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

 وزارة الفالحة كوثر البوسالمي ممثلة عن ةسمى السيدت

والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية 

  .2021 نوفمبر 12 وذلك ابتداء من الماشية وتوفير المرعى

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

مية يسمى السيد فوزي الجالصي ممثال عن وزارة التجارة وتن

الصادرات بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى 

  .2021 فيفري 5وذلك ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

التعليم العالي  ممثال عن وزارة منير السالمييسمى السيد 

 وذلك  المناطق القاحلةوالبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد

  .2021  ماي31ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

يسمى السيد هشام بن سالم ممثال عن مؤسسة البحث 

والتعليم العالي الفالحي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة 

  .2021 نوفمبر 12وذلك ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

يسمى السيد محمد المهدي شوشان ممثال عن وزارة المالية 

بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفالحية وذلك ابتداء 

  .2021 سبتمبر 23من 

  

لمائية والصيد قرار من وزير الفالحة والموارد ابمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة نجوى ناصف ممثلة عن وزارة الفالحة والمواد 

المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية 

  .2021 أوت 5لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2021 ديسمبر 21ؤرخ في البحري م

للتنمية العامة يسمى السيد رضا الشوالي ممثال عن المندوبية 

الجهوية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية 

  .2019 سبتمبر 4وذلك ابتداء من 
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 17 تكنولوجيات االتصال مؤرخ في وزيرقرار من بمقتضى 
  .2022جانفي 
مى السيد رياض عبد الفتاح عضوا ممثال لوزارة التعليم يس

العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث 
لالتصاالت عوضا عن السيدة آمال بن عزة بن يحي، وذلك ابتداء 

  .2021 جوان 17من 

  

 20قرار من وزير تكنولوجيات االتصال مؤرخ في بمقتضى 
  .2022جانفي 

 ريم سعيد عضوا ممثال عن وزارة التعليم العالي تسمى السيدة

تونس لألقطاب "والبحث العلمي بمجلس إدارة القطب التكنولوجي 

  .، وذلك عوضا عن السيد لسعد المزغني"التكنولوجية الذكية

  

  

 

  

  .2022 جانفي 24قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 

شار، بمهام كاهية يكّلف السيد خالد مشراوي، متصرف مست
مدير النقل غير المنتظم لألشخاص باإلدارة العامة للنقل البري 

  .بوزارة النقل

  

  .2022 جانفي 24قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 

يكّلف السيد حسام العرفاوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة 

االستشراف باإلدارة العامة لّلوجستية والنقل متعدد الوسائط 

  .زارة النقلبو

  

  

  

  

 20قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 
  .2022جانفي 

يكّلف السيد أمير قسمطيني، مهندس رئيس، بمهام مدير 

المواني البحرية باإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة 

  .التجهيز واإلسكان

 10يز واإلسكان مؤرخ في قرار من وزيرة التجهبمقتضى 
  .2022جانفي 

يكّلف السيد زياد عيادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة 
المتابعة بإدارة استغالل وصيانة الطرقات باإلدارة العامة للجسور 

  .والطرقات بوزارة التجهيز واإلسكان

  

 25قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 
  .2022جانفي 

د عصام المنوبي، متصرف مستشار، في رتبة يسمى السي
  .متصرف رئيس بوكالة التعمير لتونس الكبرى

  
  

 

 2022 فيفري 7 مؤرخ في 2022 لسنة 70 عددأمر رئاسي 
لقطع أرض كائنة مصلحة العمومية من أجل ال يتعلق باالنتزاع

الزمة إليصال بمعتمديتي الناظور وصواف والية زغوان 
الطريق السيارة إلى واليات القيروان وسيدي بوزيد 

جزء والية ( جلمة ـوالقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس 
 .)معتمديتي الناظور وصوافـ زغوان 

  ،الجمهوريةإن رئيس 

  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،باقتراح من 

 طالع على الدستور،البعد ا

 22 المؤرخ في 2021لسنة  117د عدالرئاسي وعلى األمر 
  ،االستثنائية بالتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53على القانون عدد و
  أجل المصلحة العمومية،   المتعلق باالنتزاع من2016

 11 المؤرخ 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ة،لحكومل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر

 11 المؤرخ 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر

 2017 مارس 13 المؤرخ في قرار رئيس الحكومةوعلى 
المتعلق بضبط تركيبة لجنة االقتناء لفائدة المشاريع العمومية 

  وطرق سير عملها، 

 المتعلق 2017 مارس 13 المؤرخ في قرار رئيس الحكومةوعلى 
 جل المصلحة العمومية،أبضبط الوثائق المكونة لملف االنتزاع من 

  ،لداخليةا وعلى رأي وزير

  ،التجهيز واإلسكان ةوعلى رأي وزير

  زغوان،بواليةتقرير لجنة االقتناء لفائدة المشاريع العمومية وعلى 

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
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   : اآلتي نصهالرئاسي يصدر األمر 

التجهيز لتوضع على ذمة وزارة للطرقات مصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلدماج بالملك العمومي من أجل ال انتزعت  ـل األوللفصا
واإلسكان قطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف والية زغوان الزمة إليصال الطريق السيارة إلى واليات القيروان وسيدي بوزيد 

 لهذا ةالمرافقمثلة ومحاطة بخط أحمر باأل، )جزء والية زغوان معتمديتي الناظور وصواف( جلمة ـبعها قسط تونس والقصرين وقفصة وتوا
  :مبينة بالجدول اآلتيال و الرئاسياألمر

  

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

1   252 

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 249العقاري عدد 
  زغوان

 نصيبي بن الهادي بن صالح بن عل  625  130900  مسجل

  

2   253  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 8496العقاري 
 زغوان

  18707  158530  مسجل

  

أبناء عمر   الثالثةعمار-3خليفة - 2الصادق -1
 األصلعبن محمد 

  

3   265  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 5148العقاري 
  زغوان

عفيفة بنت - 2بريكة بنت مسعود بن سقماني -1  38099  223200  مسجل
الفرجاني بن -3بلقاسم بن سالم بن فرج الله 

 خليفة بن الصغير الرياحي

  

4   268 

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

  العقاري

   زغوان940

بلقاسم بن رزيق بن دريدي بن العيفة -1  888  245400  مسجل
-6ربح -5 لطفي-4علي - 3 نصر - 2الهمامي 

أبناء محمد بن الخمسة األخيرون  ريديد
 دريدي الرزيق بن العيفة 

  

5   272  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 4758 العقاري
 زغوان

 ة ربح االربع- 4 هسعد-3محمد -2بلقاسم -1  33449  153600  مسجل
- 5أبناء رزيق بن الدريدي بن العيفة الهمامي 

  شاذلية بنت حميدة بن علي الدريدي

6   273  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 5833 العقاري
 زغوان

منابات   141100  مسجل
المذكورين 
شماله من 

القطعة المبينة 
يمناه في 
مساحة 
31425  

محمد بن -2منير بن عمر بن صالح عاتي -1
 د الله الجاريسالم بن عب
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

7   274  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 7076 العقاري
 زغوان

مبروكــة -5مباركـة  -4زينـب  -3قمـر  -2محمـد  -1  339615  3628000  مسجل
الخمسة ابناء حسن بن محمد الحاج عبـد اللـه          

حاج عمـارة بـن حـاج كـريم بـن      -6بن عبيد الله    
-8فاطمة بنت حاج رمضان بن رحومـة    -7علي  

-10بـشير  -9د بن منـصور بـن عمـر    حاج محم 
مبروكة االثنان االخيران ابنا الصادق بن الحـاج      

هنيــة االثنتــان االخيرتــان -12عزيــزة -11خليفــة 
فاطمة بنت محمد بـن     -13بنتا علي بن منصور     

هاديـة بنــت محمـد بــن الحـاج عبــد    -14محمـود  
-16حاج حسن بن خليفة بن منـصور      -15الله  

ان ابنــا حــاج   لالهــم االثنــان األخيــر   -17محمــد 
-19حليمــة -18حــسن بــن خليفــة بــن منــصور   

برنية االثنتان االخيرتان بنتا علـي بـن عمـار بـن      
خديجة بنت عبد الله بن علي   -20علي الصغير   

ــي    ــه الزواغـ ــد اللـ ــن عبـ ــسنة -21بـ ــرة -23حـ زهـ
ــن     ــد بـ ــن محمـ ــي بـ ــا علـ ــان بنتـ ــان االخيرتـ االثنتـ
الحاج عبد الله بن عبيد اللـه طرابلـسي عمـري           

-24بنـــت حـــاج منـــصور بـــن عمـــر حذريـــة -23
مبروكـــة االثنتـــان االخيرتـــان بنتـــا    -25العـــانس 

حــاج محمــد بــن حــاج عبــد اللــه بــن عبيــد اللــه    
العجمـــــي االثنـــــان -27العـــــدلي -26طرابلـــــسي 

األخيران ابنا حمادي بن حـاج محمـد بـن حـاج            
ــه طرابلـــسي   ــد -28عبـــد اللـ ــسعودة -29احمـ مـ

مباركــة االربعــة األخيــرون أبنــاء -31فاطمــة -30
-32ثمـــان بـــن صـــالح بـــن منـــصور بـــن عمـــر   ع

الزينـة بنـت    -33عائشة بنت سـعيد بـن الكحيلـي         
العكـري بنـت    -34علي بن العابـد بـن عبيـد اللـه           

محمد بن سالم بـن     -35عمر بن الحاج منصور     
حمــدة االثنــان  -37لعــج -36عبــد اللــه الجــاري  

األخيــران ابنــا احمــد بــن عثمــان بــن صــالح بــن    
حميــدة بــن -39مولــدي بــن مفتــاح -38منــصور 

-41عبــد الكــريم -40محمــد الحــساني الفهــري 
ــدي  ــاء   -42المولـ ــرون أبنـ ــة األخيـ ــد الثالثـ محمـ

مختـــار بـــن  -43بلعيـــد بـــن مفتـــاح بـــن مفتـــاح     
 عثمان بن صالح بن الحاج منصور

8   283  

الموافقة للقطعة عدد 
1 

285  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

  زغوان347 العقاري

  18647  100000  مسجل

  

  

1455  

-2شبـشوب   زين بنـت صـالح بـن محمـد      لأم ا -1
نعيمة -3عــمر بن حسونة بن محمد بن ساسي        

الخمــسة عـادل  -7 سـالم -6سـعيدة  -5شـريفة  -4
 .ساسيبن  أبناء ساسي بن بلقاسم االخيرون
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

9   284 

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

 6031 العقاري

 زغوان

 

  18921  74480  مسجل
-5علي -4صالح - 3المختار - 2اللجمي -1

صالح بن   أبناء عثمان بن الخمسةالسيد

المبروك -8حمدة -7العج -6الحاج منصور 

 أبناء الخمسة االخيرونرشيدة -10عمار -9

  أحمد بن عثمان بن صالح بن منصور

10   286  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 4999 العقاري
 زغوان

 رمضان بن علي بن صالح بن حفيظ  3307  89050  مسجل

 

11   288  

الموافقة للقطعة عدد 

4  

290 

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

 5206 العقاري

  زغوان

  11930  131010  مسجل

  

25049  

فطيمة بنت -2 عاشور بن حسين بنحفيظ-1

مبروكة بنت حسين بنحفيظ - 3حسن بنحفيظ 

خليفة بن حسن -5زينة بنت حسن بنحفيظ -4

ام الزين بنت علي بن الصالح بن -6بنحفيظ 

فتحي -8عبد العزيز -7حفيظ بن عيسى 

  بنحفيظبن حسين  عمر االثنان االخيران ابنا

12   289 

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 العقاري

  زغوان4687

 مهنية - 2 علي بن صالح بن محمد شبشوب-1  7735  118000  مسجل
-4 السالمعبد- 3بنت محمد بن امحمد شبوح 

 محمد الثالثة االخيرون ابناءالزينة - 5محبوبة 
صالح بن محمد الطرابلسي الشبشوبي البن 

  حسين بن صالح بن حفيظ بن عيسى-6

13   292  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

   زغوان318 العقاري

 بن علي بن عبد الله السّليني محمد  25240  104980  مسجل

14   294  

الموافقة للقطعة عدد 

ل الرسم  بمثا1

   زغوان314 العقاري

عامر االربعة -4خليفة -3حسن - 2محمد -1  31553  176500  مسجل

 أبناء علي بن عبد الله الطرابلسي
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

15   299  

الموافقة للقطعة عدد 

1 

300  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 4

 4998 العقاري

 زغوان

  

  39206  246070  مسجل

  

  

28  

لهمامي رابح بن علي بن عامر بن بلقاسم ا-1

-3المكي بن علي بن عامر بن بلقاسم -2

  الثالثة االخيرونجالل- 5خالد - 4حمادي 

-6أبناء المولدي بن علي بن عامر بن بلقاسم 

  الهماميالحبيب بن رابح بن علي بن بلقاسم

خديجة - 8لطيف بن رابح بن علي بن عامر -7

محمد -9بنت سليمان بن بلقاسم شبشوب 

فاطمة - 12اة حي- 11حة ي فت- 10 الفرحاني

 السبعة علي-15الصادق - 14عبد اللطيف -13

منى -16 أبناء عمر بن علي بن عامر االخيرون

بنا سمير بن عمر االثنان االخيران احمزة -17

 بن علي بن عامر

16   302  

الموافقة للقطعة عدد 

1  

312  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 4

 العقاري

   زغوان2671

  2386  12253  مسجل

  

  

1826  

قمرة بنت - 2الدريدي  زهرة بنت عبد الله-1

 .أحمد بن خليفة بن بلقاسم الدريدي

 

17   303  

  الموافقة

  1للقطعة عدد 

311  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 4

 3022 العقاري

  زغوان

منابات   13840  مسجل

المذكورين 

شماله من 

القطعتين 

المبينتين يمناه 

  الماسحتين

1642  

2096  

 حنان-5لطفي - 4جمال -3ادية اله-2مولدية -1

أبناء علي بن خليفة بن بلقاسم  الستة  بية-6

  بلقاسم 

18     305    

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

 العقاري

   زغوان1971

ريم الثالثة أبناء سعد -3مصباح - 2يوسف -1  7  33793  مسجل

 بن الكيالني الدريدي
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

19   307  

   A الموافقة للقطعة

بمثال األشغال 
ة الخصوصي

والمختلفة 
  90736عدد

جزء من القطعة (
 68المسحية عدد 

بئر " C"  منطقة
  )الشاوش

  محمد بن عبد الله الدريدي  1216    م ت م

20   309  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 5115 العقاري
  زغوان

 محمود بن صالح بن الكيالني الكيالني  370  2453  مسجل

  

21   314  

للقطعة عدد  الموافقة
1 

315  

للقطعة عدد  افقةالمو
 بمثال الرسم 2

 1854 العقاري
  زغوان

  13432  29190  مسجل

  

471  

 زهرة بنت عبد الله بن بلقاسم الدريدي

  

22   316  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1763 العقاري
  زغوان

 عبد الحفيظ بن عمار بن الكيالني الدريدي  1684  32455  مسجل

  

23   317  

للقطعة  الموافقة
  3عدد

322  

للقطعة عدد  لموافقةا
1  

342  

للقطعة  الموافقة
 بمثال الرسم 5عدد

 3097 العقاري
  زغوان

  994  92347  مسجل

  

  

2085  

  

  

11578  

 عبد المجيد بن الهاشمي بن عمر منصور

  



  469صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

24   320  

الموافقة للقطعة عدد 
4  

337  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 8208 العقاري
  زغوان

   56752  مسجل

803 

  

6182  

 .بن المّكي بن الهاشمي الوافيعلي 

  

25   321  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

   90737عدد

جزء من القطعة (
 119المسحية عدد 

بئر " C"  منطقة
  )الشاوش

 الصادق بن عبد السالم العماري  862    م ت م

  

26   324  

الموافقة للقطعة 
  1عدد

326  

الموافقة للقطعة عدد 
م  بمثال الرس2

 11512 العقاري
  زغوان

  3452  36324  مسجل

  

  

3168  

بنا بوجمعة بن ا  االثنانحسنة-2العيفة -1
 .العربي الدريدي

  

27   328  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1720 العقاري
  زغوان

 يوسف بن الهاشمي بن عمر الوافي  16366  114404  مسجل

  

28   329  

الموافقة للقطعة عدد 
2  

330  

 عدد الموافقة للقطعة
 بمثال الرسم 1

 1966 العقاري
  زغوان

  22  43728  مسجل

  

  

6803  

  

  

  

 .مسعود بن الكيالني الدريدي الدريدي
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

29   333  

الموافقة للقطعة عدد 
3  

335  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 8207العقاري 
  زغوان

    124423  مسجل

906  

  

  

878  

  عبد الجليل بن صالح بن محمد العربي

30   338  

 للقطعة عدد الموافقة
 بمثال الرسم 1

 1823العقاري
  زغوان

 حميدة بن صالح بن محمد الوافي  4239  73999  مسجل

  

31   340  

الموافقة للقطعة عدد 
5  

343  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 3

 8941 العقاري
  زغوان

  393  102940  مسجل

  

  

2592  

 .المنجي بن الهاشمي بن سالم الوافي

  

32   341  

دد الموافقة للقطعة ع
 بمثال الرسم 1

 العقاري

   زغوان1638

 .حفيظ بن ابراهيمالعلي بن   449  73170  مسجل

  

33   344  

الموافقة للقطعة 
  1عدد

361  

الموافقة للقطعة عدد 
بمثال الرسم  3

 1807 العقاري
  زغوان

  109  39897  مسجل

  

  

339  

 .البرني بن الفرجاني بن مسعود بن محمد

  

34   346  

الموافقة للقطعة عدد 
الرسم  بمثال 1

 1704 العقاري
  زغوان

 البرني بن االثنان ابنا سالم - 2الشريف -1  5910  6639  مسجل
 .الفرجاني بالضياف

  



  471صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

35   347  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3205 العقاري
  زغوان

عبد الحفيظ بن صالح بن محمد العربي -1  3114  176465  مسجل
 زكريا بن عبد الجليل بن صالح -2الوافي 
 .الوافي

  

36   348  

الموافقة للقطعة 
  1عدد

350  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 8811 العقاري
  زغوان

منابات   161020  مسجل
المذكور شماله 
من القطعتين 
المبينتين يمناه 

  الماسحتين

62  

50  

  بن الصغير بن الفرجاني بالضيافىرض

  

37   349  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1838العقاري
  زغوان

 .ابراهيم بن عزوز بن ابراهيم الوافي  8936  16100  مسجل

  

38   351  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1630 العقاري
  زغوان

 .جالل بن الفرجاني بن محمود الوافي  498  12660  مسجل

  

39   353  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

357  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 1755 العقاري
  زغوان

  4717  14400  مسجل

  

  

6  

 .نـصر بن الفالـح بن علي خليفة

  

40   354  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1837 العقاري
  زغوان

 الطاهر بن صالح النوري  5256  16650  مسجل
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

41   355  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1836 العقاري
  زغوان

 الحبيب بن الطيب بن علي خليفة  8919  17830  مسجل

  

42   356  

قة للقطعة عدد المواف
 بمثال الرسم 1

 6911 العقاري
  زغوان

 .علي بن حفيظ بن ابراهيم العربي  5492  10280  مسجل

  

43   358  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 11006 العقاري
  زغوان

 البشير بن وّناس بن خليفة الحّناشي  4253  5839  مسجل

  

44   359  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 7705 العقاري
  زغوان

 الكيالني بن الفرجاني بن مسعود بالضياف  1106  25548  مسجل

  

45   360  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1715العقاري 
  زغوان

 حسين بن محمد بن جلول زنية  1390  14810  مسجل

  

46   362  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 10318العقاري 
  زغوان

 .بن محمد غباشالعيفة بن العربي   401  6791  مسجل

  

47   365   

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1684العقاري 
  زغوان

 .جالل بن الفرجاني بن محمود الوافي  18  37250  مسجل

  



  473صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

48   366  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
90739  

جزء من القطعة (
 75المسحية عدد 

 منطقة

 "D "بئر الشاوش(  

 عبد الحفيظ بن صالح العربي  3454     م ت م

  

49   367  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 2551العقاري 
  زغوان

ــوافي     -1  274  4138  مسجل ــن محمــود ال ــن فرحــات ب -2محمــود ب
 .مباركة بنت حسن بن محمود الجالصي

  

50   368  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1847العقاري 
  زغوان

 .عزوز بـن ابراهيم الوافيابراهيم بن   602  16670  مسجل

  

51   369  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 2005العقاري 
  زغوان

-5خديجـة  -4علـي  -3محمـد   -2عبد الكريم   -1  5204  13040  مسجل
ــشة -7الزهـــــرة -6حليمـــــة  ــسبعةعائـــ  أبنـــــاء الـــ

ــي بــن عبــد اللــه الــوافي      ــت  -8الجيالن فاطمــة بن
  .الشيخ محمد بن علي بن خليفة

52   370 

للقطعة الموافقة 
   1عدد

373 

الموافقة للقطعة 
 بمثال الرسم 3عدد

 11524العقاري 
  زغوان

  2945  41939  مسجل

  

  

  

2151  

منوبيـة  -2سعيد بن علي بن سالم بن احمـد         -1
-5وسـيلة  -4محبوبـة   -3بنت محمـد بـن جلـول        

المحـــسن الـــستة االخيـــرون -7فتحيـــة -6ســمير  
 بن بلقاسم بوخضيريابناء المختار 

  

53   374 

قطعة عدد الموافقة لل
 بمثال الرسم 1

 2034العقاري 
  زغوان

 .ربح بنت الهاني بن عمر بن عامر  101  3172  مسجل

  



  16عـــدد   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   474صفحــة 

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

54   376  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1749العقاري 
  زغوان

يوســـف بـــن الهاشـمــــي بـــن عمـــر بـــن منـــصور         1014  51850  مسجل
 .الوافي

  

55   377  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 1782العقاري 
  زغوان

المحـــسن بــــن المكـــي بــــن الهاشـــمي بــــن عمــــر      503  19640  مسجل
 .الوافي

  

56   379  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 2030العقاري 
  زغوان

 .األزهر بن محمد بن صالح بن العربي  41  103800  مسجل

  

57   381  

الموافقة للقطعة عدد 
4  

384  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

391  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 11523العقاري 
  زغوان 

  363  45558  مسجل

  

  

1149  

  

  

3996  

-5فاطمــة -4 الــشاذلي-3 مــسعودة-2 احمــد-1
محمــد بــن عمــارة   أبنــاء الــستة حليمــة-6ريانــة 
 .عيفة

  

58   385  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

386  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 6180العقاري 
  زغوان

  20076  37360  مسجل

  

  

1126  

-2عـــمار بــن جّلــول بـــن مـحـمـــد بــن محمــد  -1
-7ربـح  -6حسنة -5يوسف -4الشاذلي -3علي  

-11عبــد العزيــز -10ســعاد -9راضــية -8 هــرةز
 االثنـا عـشر     سالمة-13سمير  -12عبد الوهاب   

زينة بـنت  -14أبناء بلقاسم بن جلول     االخيرون  
  .المولدي النوي



  475صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

59   388  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3214ي العقار
  زغوان

 .محمد بن مسعود غرس الله  1705  47117  مسجل

  

60   390  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 7447العقاري 
  زغوان

جّلول بن  بنااالثنان ابلقاسم -2عمار -1  30141  76741  مسجل
 .محمد

  

61   392  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 5112العقاري 
  زغوان

 زهرة-5زينب - 4مهرية - 3نصيب - 2لي ع-1  3088  20529  مسجل
 . أبناء الصغير بن العابد الهماميالخمسة

  

62   393  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6122العقاري 
  زغوان

 .العابد بن عبيد بن علي بن علي  181  185051  مسجل

  

63   395  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 5376العقاري 
  زغوان

 .علي بن أحمد بن البحري بن مفتاح  4382  86099  مسجل

  

64   397  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 5693العقاري 
  زغوان

 .بن علي علير بن أحمد اعم  18524  68987  مسجل

  

65   401  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3500العقاري 
  زغوان

بنا طـرشـون بـن االثنان اعمارة -2بوجمعة -1  15841  95890  مسجل
  بن الناويناويال

  

66   405  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 5688العقاري 
  زغوان

 .عمر بن أحمد بن عمار عمار  12223  55814  مسجل
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

67   406  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

408  

الموافقة للقطعة عدد 
4  

414  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 6

 5684العقاري 
  زغوان

  14644  159710  مسجل

  

  

2544  

  

  

9485  

محمد -5عائشة -4فضيلة -3خيرة - 2عباس -1
 خليفة بن حسين بن خليفةالخمسة ابناء 

  

68   409  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

412  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 3

 10767العقاري
  زغوان

  4749  173534  مسجل

  

  

16617  

-5الطيب -4الهادي - 3فاطمة -2البشير -1
 بن صالح بن محمدكمال الستة ابناء - 6صالح 

 محمد محـــمد

  

69   410  

الموافقة للقطعة 
  1عدد

411  

الموافقة للقطعة عدد 
4  

413  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 3

 3614 العقاري
  زغوان

  1006  114297  مسجل

  

  

2309  

  

  

10040  

 .سليمان بن علي بن صالح صالح

  

70   416  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90743ددع

جزء من القطعة (
 343المسحية عدد 

بئر " E" منطقة
  )الشاوش

 علي بن األزهر بلقاسم  23902    م ت م
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

71   417  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

 90744عدد

جزء من القطعة (
 506المسحية عدد 

بئر " E" منطقة
  )الشاوش

 أحمد بن الناجي  33     م ت م

  

72     419    

ة للقطعة عدد الموافق
 بمثال الرسم 1

 8848العقاري 
  زغوان

 عمر بن محمد بن علي محمد  967  92473  مسجل

  

73   420  

 الموافقة للقطعة 
 بمثال الرسم 1عدد 

 3385العقاري 
  زغوان

 .المنصف بن الحّطاب بن أحمد كمون  5396  25821  مسجل

  

74   422  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 8832العقاري 
  زغوان

 .الحّطاب بن أحمد بن ناجي كمون  12411  45461  سجلم

  

75   423  

  الموافقة

  1للقطعة عدد 

  الموافقة   431

 3للقطعة عدد 

450   

  الموافقة

  5للقطعة عدد 

453   

   الموافقة

 7للقطعة عدد 
بمثال الرسم العقاري 

   زغوان5390

  6552  57998  مسجل

  

  

134  

  

  

478  

  

  

2745  

  

  

 .بن عمرعبد المجيد بن مفتاح بن فرحات 
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

76   426  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 العقاري

   زغوان3597

 .الّنوري بن معمر بن فرحات فرحات  697  70696  مسجل

  

77   428  

الموافقة للقطعة عدد 
429  

429  

الموافقة للقطعة 
  3عدد

434   

الموافقة للقطعة عدد 
4 

438  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 9840العقاري 
 زغوان

  

  230  434251  مسجل

  

  

  

1108  

  

  

1067  

  

  

2412  

بنـا الطـاهر بـن علــي    إ االثنـان عمـار  -2حـسن  -1
زعــرة بنــت المهيــري بــن الــصادق -3بــن فرحــات 

-7ميلــود  -6عبــد الوهــاب  -5مــراد -4فرحــات 
ــافي   ــد الكــ ــة -8عبــ ــة -9نبيهــ ــة -10محبوبــ نجيبــ

الطــاهر بــن  بــن أحمــدالثمانيــة االخيــرون ابنــاء 
-13لحــــساني ا-12األزهــــر -11 علــــي فرحــــات

منيـــة الـــستة   -16منيـــة  -15راضـــية  -14شـــاكر  
ــرون ــي    االخيـ ــن علـ ــاهر بـ ــن الطـ ــد بـ ــاء محمـ  أبنـ
ــات  ــن محمـــد   -17فرحـ الـــسيدة بنـــت مـــصباح بـ

مباركـة  -20فرحـات   -19المختـار   -18الحفناوي  
 عبـد الـسالم بـن الطـاهر         ءبنـا ا الثالثة االخيرون 

ــي فرحـــات   ــري بـــن  -21بـــن علـ ــد بـــن المهيـ فريـ
بنــــت محمــــد بــــن زهــــرة -22الــــصادق فرحــــات 
-25بـــــسام -24المختـــــار -23ابــــراهيم عمـــــار  

 أبنـاء   االربعة االخيـرون    صدام -26محمد علي   
  .محمد نجيب بن صالح بن عمارة

78   430  

الموافقة للقطعة عدد 
1 

433  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 3469العقاري 
  زغوان

  9836  18253  مسجل

  

  

198  

 .مريم بنت محمد بن علي بن علي

  

79   432  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3471العقاري 
  زغوان

  ابراهيم بن عمارمحمد بن   7589  10156  مسجل

  

80   437  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 2

 12471العقاري 
  زغوان

 عبد الحكيم االثنان ابنا- 2 عبد الباقي-1  54  20056  مسجل
  ات فرح بن عليالهادي
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

81   439  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90746عدد

م ت م 
  1583عدد

 .عمار بن بلقاسم بن عمار عمار  7217  

  

82   440  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3318العقاري 
  زغوان

 .حسين بن ابراهيم بن عمار بن محمد  3526  18450  مسجل

  

83   442  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3301العقاري 
  زغوان

 .عمار بن بلقاسم بن عمار عمار  2640  6657  مسجل

  

84   443  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3468العقاري 
  زغوان

 .علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الله  912  27182  مسجل

  

85   444  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6764العقاري 
  زغوان

ــار -1  329  2914  مسجل -5البــــشير -4العربــــي -3غير الــــص-2عمــ
أبناء مــحــمـد بن حـســيـن     الستة  تومية  -6جبرة  
 .عــمـــار

86   445  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6763العقاري 
  زغوان

ــار -1  1532  8137  مسجل -5البــــشير -4العربــــي -3الــــصغير -2عمــ
أبناء مــحــمـد بن حـســيـن     الستة  تومية  -6جبرة  
  .عــمـــار

87   446  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

449  

الموافقة للقطعة عدد 
439  

بمثال الرسم العقاري 
   زغوان6002

  23814  38431  مسجل

  

  

1933  

 .الفالح بن خليفة بن صالح بن حسين
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

88   447  

الموافقة للقطعة عدد 

3 

451  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

 3437العقاري 

  زغوان

  552  63919  مسجل

  

  

3757  

 االربعةعيشة -4عروسية -3سالمة  -2توفيق  -1

تونس بنـت عّاللـة     -5أبناء أحمد بن حسن علي      

احمــد بـن توفيــق بـن احمــد   -6 بـن محمــد علـي  

 بن علي 

  

89   452  

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 1

 11247العقاري 

  زغوان

 االربعةمحبوبة - 4 مهنية-3تونس -2حمية -1  226  26203  مسجل

 بنت محمد خديجة-5 أبناء عاللة بن علي علي

االثنتان عروسية - 7سالمة -6بن صالح كمون 

  . حمد بن حسن عليابنتاالخيرتان 

90     

  

  

  

  

456  

  الموافقة

  81للقطعة عدد 

462  

  الموافقة

   1للقطعة عدد 

466  

  الموافقة

   3للقطعة عدد 

471  

  الموافقة

 بمثال 5للقطعة عدد

الرسم العقاري 

   زغوان5742

منابات   68970  مسجل

 نيالمذكور

شماله من 

 ةالقطع المبين

  ة سحايمناه الم

1861 

  

  

565  

  

  

6372  

  

  

2581  

  سبيكة-4نجية - 3محمد المنصف -2مختار-1

أبناء المهيري بن الستة عربية -6 نورة -5

مهرية بنت الهادي بن - 7 الصادق فرحات

عواطف - 10لطفي -9حاتم -8محمد بن علي 

الستة سيم و-13 يرعب- 12ة بيعر- 11

  فرحات   محمد بن المهيري أبناءاالخيرون
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

91     

  

  

  

  

457  

الموافقة للقطعة 

   1عدد

 465  

الموافقة للقطعة عدد 

3  

 469   

الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 5

 5747العقاري 

  زغوان

منابات   58756  مسجل

 ينالمذكور

شماله من 

 ةالقطع المبين

  ة سحايمناه الم

3298  

  

  

2329  

  

  

4114  

سبيكة -4ة نجيب-3محمد المنصف - 2مختار -1

أبناء المهيري بن عربية الستة - 6نورة -5

- 9حاتم -8مهرية بن علي -7الصادق فرحات 

- 13 يرعب-12ة بيعر-11عواطف - 10لطفي 

 أبناء محمد بن الستة االخيرونسيم و

  فرحات  المهيري

92     

  

  

  

  

458  

الموافقة للقطعة عدد 

1 

461  

الموافقة للقطعة عدد 

3 

472  

الموافقة للقطعة عدد 

ال الرسم  بمث5

 3418العقاري 

  زغوان

منابات   41869  مسجل

 ينالمذكور

شماله من 

 ةالقطع المبين

  ة سحايمناه الم

1405  

  

  

177  

  

  

6312  

سبيكة -4ة بنجي-3محمد المنصف - 2مختار -1

أبناء المهيري بن  عربية الستة -6نورة -5

- 9حاتم -8مهرية بن علي -7الصادق فرحات 

- 13 يرعب-12ة بيعر-11عواطف - 10لطفي 

 أبناء محمد بن الستة االخيرونسيم و

  فرحات المهيري
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

93     

  

  

  

459  

الموافقة للقطعة عدد 
1  

470   

  الموافقة للقطعة
  3عدد 

474  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 4

 8824العقاري عدد 
  زغوان

منابات   84445  مسجل
 ينالمذكور

شماله من 
 ةالقطع المبين

  ة سحايمناه الم

1572  

  

  

5814  

  

  

861  

- 4نجيبة -3 مختار -2 محمد المنصف -1
أبناء المهيري  عربية الستة -6نورة - 5سبيكة 

حاتم -8مهرية بن علي -7بن الصادق فرحات 
 يرعب-12ة بيعر-11عواطف - 10لطفي -9

 أبناء محمد بن الستة االخيرونسيم و-13
  فرحات المهيري

94     

  

  

  

460  

  الموافقة

 1للقطعة عدد 

464  

  الموافقة

  3للقطعة عدد

468  

  الموافقة

 6للقطعة عدد 
بمثال الرسم العقاري 

   زغوان5741

منابات   95327  مسجل
 ينالمذكور

شماله من 
 ةالقطع المبين

  ة سحايمناه الم

1400  

  

  

8133  

  

  

2413  

  

  

  

-4نجيبة -3محمد المنصف - 2 مختار -1
أبناء المهيري  عربية الستة -6نورة - 5سبيكة 

تم حا-8مهرية بن علي -7بن الصادق فرحات 
 يرعب-12ة بيعر-11عواطف - 10لطفي -9

 أبناء محمد بن الستة االخيرونسيم و-13
  فرحات المهيري

95   476  

  للقطعةالموافقة 
 3عدد 

482  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3368العقاري 
  زغوان

  802  76972  مسجل

  

  

  

1587  

 الحساني بن أحمد بن الحاج حسين

  



  483صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

96   477  

  الموافقة للقطعة
ثال الرسم  بم1عدد 

 6196 العقاري
  زغوان

 عمار بن ابراهيم بن أحمد عمارة  7384  7558  مسجل

  

97   478  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3414 العقاري
  زغوان

 محمد بن ابراهيم بن عمار محمـد  7154  63518  مسجل

  

98   479  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3367العقاري 
  زغوان

الحاج بلقاسم بن عمر بن محمد الحاج   7111  25982  مسجل
 .حسين

  

99   480  

للقطعة عدد  الموافقة
3 

491  

للقطعة  الموافقة
  1عدد

 بمثال الرسم العقاري
  زغوان 6186

  2103  12952  مسجل

  

  

  

664  

علي بن الطيب بن محمد الحفناوي بن 
 .فرحات

  

100     481    

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90747عدد

 ح بن عمار بن فرحفر  3053    غير مسجل

  

101   483  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3343العقاري
  زغوان

بنا إبراهيم بن صالح االثنان اصالح - 2علي -1  1142  4529  مسجل
 بن محمد

  

102     484    

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90748عدد

جزء من 
القطعة 
المسحية 

 منطقة 26عدد
"G "

  بئرالشاوش

 حسين بن ابراهيم بن عمار بن محمد  1727  

  



  16عـــدد   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   484صفحــة 

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

103   486  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90749عدد

 المكي بن البشير بن مفتاح بن فرحات  1994    غير مسجل

  

104   487  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3413العقاري
  زغوان

 بن ابراهيم بن عمار بن محمدحسين   205  24160  مسجل

  

105   488   

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6927العقاري 
  زغوان

منابات   15923  مسجل
المذكورين 
شماله من 

القطعة المبينة 
  يمناه الماسحة

615  

-5 نجاح -4صليحة -3جميلة - 2حسن -1
-9سعيدة -8عزالدين -7وليد -6الحفظي 

ر بن مفتاح أبناء بشي العشرة  ناجي-10 حسنة
 عبد الرحمان بن تنيسة بنو- 11بن فرحات 
مفتاح بن بشير بن مفتاح بن - 12 رحال محمد

  فرحات 

106   490  

  الموافقة

  1للقطعة عدد 

497  

  الموافقة

 3للقطعة عدد 
بمثال الرسم العقاري 

   زغوان3387

  2275  64491  مسجل

  

  

  

2274  

 .عبد المجيد بن مفتاح بن فرحات فرحات

  

107   492  

  الموافقة

 1لقطعة عدد ل
بمثال الرسم 

 3335العقاري
  زغوان

منابات   31755  مسجل
المذكور شماله 

من القطعة 
المبينة يمناه 

 الماسحة

8510  

   حسين سالم بن أحمد بن الحاج حسين-1

108   493  

  الموافقة

 1للقطعة عدد 
بمثال الرسم العقاري 

   زغوان4727

-2 عبد الله بن فرج بن حسن بوطريف-1  1738  2285  مسجل
عمار بن  بناا االثنان االخيران فرج -3سيدال

 .فرج ابراهيم

  



  485صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

109   494  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3416العقاري 
  زغوان

منصور بن حسن بن حسين ابراهيم شهر   3410  5116  مسجل
 .بوطريف

  

110   495  

  الموافقة

 1للقطعة عدد 
بمثال الرسم 

 3340العقاري
  زغوان

 الصادق بن صالح بوكتيف محمد نعمار ب  1527  1550  مسجل

  

111   498  

  Bالموافقة للقطعة 

501  

   A الموافقة للقطعة

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90751عدد

  16    1790م ت م 

  

  

2409  

 عمر بن الكيالني بن محمد بن ابراهيم

  

112   499  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6185العقاري
  زغوان

 ي بن صالح بن عبد اللهالهادي بن عل  2127  5505  مسجل

  

113   500  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90752عدد

 .خليفة بن عبد السالم بن محمد مسعود  244    1819م ت م 

  

114   502  

  الموافقة للقطعة
 4عدد 

 الموافقة 505
 1للقطعة عدد 

بمثال الرسم 
 3441العقاري

  زغوان

  886  38111  مسجل

  

  

  

908  

 -2علي بن محمد بن ابراهيم عامر بن -1
 المكي منصور بن علي بن محمد بن ابراهيم
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

115   504  

  للقطعة  الموافقة
 بمثال الرسم 1عدد 

 3397العقاري 
  زغوان

 .الحسناوي بن حسن بن أحمد الحاج حسين  402  2791  مسجل

  

116   506  

للقطعة عدد  الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3366العقاري 
  زغوان

علي بن محمد  بناا  االثناناألزهر- 2صالح -1  37  20196  مسجل
 .ابراهيم 

  

117   507  

   Aالموافقة للقطعة

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90754عدد

 جزء من 
القطعة 
المسحية 

 266عدد
" G"منطقة 

  الشاوش بئر

 .علي بن أحمد بن البحري بن مفتاح  7105  

  

118   508  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3361العقاري 
  غوانز

 الزين بن هالل بن عياد بن عمر  1364  15375  مسجل

  

119   509  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3346العقاري
  زغوان

 أحمد بن بلعيد بن علي بلعيد  1104  6656  مسجل

  

120   510  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6447العقاري
  زغوان

 بلقاسم بن بلعيد بن محمد مسعود  1512  16697  مسجل

  

121   511  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6423العقاري
  زغوان

 عمر بن علي بن بلعيد مسعود  1823  17277  مسجل

  



  487صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

122   513  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 6188العقاري
  زغوان

 .الحسناوي بن حسن بن الحاج حسين  1313  3965  مسجل

  

  الموافقة515   123
 1للقطعة عدد 

بمثال الرسم 
 3348العقاري

  زغوان

-5 الهادي -4مصطفى-3ادريس - 2علي -1  6504  25555  مسجل
أبناء يوسف السبعة هنية -7الحبيب -6قبيس 

خيرة بنت بوراوي بن -8بن محمد ابراهيم 
 .براهيمامصطفى الحاج 

  

124   516  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90755عدد

  م ت م

1922  

 . بن ابراهيمالمنصف بن ابراهيم  5444  

  

125   517  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3496العقاري 
  زغوان

عبــد -2 خليفــة بــن عمــار رحومــة  تهــم بنــلال-1  8364  36855  مسجل
ــاح  ــيم -3الفتــ ــادي -4حكــ ــاني -5حمــ -6أم الهــ
أبنــاء الهــادي الــستة االخيــرون فاطمــة -7ســعاد 

 الحـسني بـن الهــادي   -8بـن الحـسين الحوســين   
بلقاسـم بـن الكيالنـي    -9ابـراهيم   بن الحسين بن    

محي الـدين ابـراهيم بـن    -10 بن محمد بن علي   
  الحمادي بن الحسين الحوسين 

126   519   

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3497العقاري 
  زغوان

 نصر بن حمزة بن الحاج ابراهيم الرياحي  6022  7906  مسجل

  

127   520  

 للقطعة عدد الموافقة
 بمثال الرسم 1

 3498العقاري 
  زغوان

مبروكة بنت -2مفتاح بن فرج حمزة ابراهيم -1  5867  7378  مسجل
 الطيب بن محمد بوعزيز

  

128   521   

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3349العقاري 
  زغوان

أحمد -2صالح بن إبراهيم بن أحمد الصالح -1  7286  9140  مسجل
 بن إبراهيم بن أحمد عمارة
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

129   522   

د الموافقة للقطعة عد
 بمثال الرسم 1

  6195العقاري 

  زغوان

-2 ســالمة بنــت حمــدة بــن أحمــد بــن عــامر    -1  1085  9157  مسجل
أم الخيـر  -3 المختار بن علي بـن الهـذيلي عـامر      

الـمخــتـــار بـن    -4بنت محمد بن أحمد بن عامر       
-7عزيــزة -6تفاحــة -5 علــي بــن الهــذيلي عــامر 

بلقاســم االربعــة االخيــرون ابنــاء قــدور   -8عمــر 
   بن بلقاسم القصيديبن محمد

130   523  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90756عدد

 بن بوبكر بن عامر عبدالسالم الطاهر  1188    غير مسجل

  

131   524  

الموافقة للقطعة عدد 
 بمثال الرسم 1

 3499العقاري 
  زغوان

محمد علي بن مطيع االثنان ابنا - 2مختار -1  722  8239  مسجل
 .اج ابراهيمعمر الح

  

132   525  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90757عدد

 .حسن بن الحاج ابراهيم محمد بن  19467    غير مسجل

  

133   526  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90758عدد

 .حبيبة بنت فرحات بن محمد  6923    غير مسجل

  

134   527  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90759عدد

529  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90761عدد

  3129    غير مسجل

  

  

  

  

  

  

8354  

 .علي بن الـّطــــاهر بن سعيد

  



  489صفحـة   2022 فيفري 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16 عــدد

العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

135   528  

 A الموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90760عدد

530  

 Aالموافقة للقطعة
 األشغال بمثال

الخصوصية 
والمختلفة 

  90762عدد

  2136    غير مسجل

  

  

  

  

  

1889  

 .سعيد بن الـّطـاهر بن سعيد

  

136   531  

 A الموافقة للقطعة

بمثال األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة 

  90763عدد

  الحاج محمد رحومة  2538    غير مسجل

137   532  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90764عدد

 .الطاهر بن حسين بن ابراهيم  7054     مسجلغير

  

138   533  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90765عدد

 .دب الحسينمبلقاسم بال  3073    غير مسجل

  

139   535  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90767عدد

بن خليفة بن رمضان -2محمد بن عمار -1  1652    غير مسجل
 .صالح
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

140   536  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90768عدد

 .المختار بن سعد بن عمار عمار  5640    غير مسجل

  

141   538  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90770عدد

 .لمجد بن محمد بن الحاج طيب  2203    غير مسجل

  

142   539  

 Aالموافقة للقطعة
 األشغال بمثال

الخصوصية 
والمختلفة 

  90771عدد

 كريمبن علي بن الحاج الطيب  صالح  5268    غير مسجل

  

143   540  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90772عدد

 .محمد بن يوسف بن الحاج الطيب  6390    غير مسجل

  

144   541  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90773عدد

 .الفرجاني بن يوسف بن الحاج الطيب  4126    غير مسجل

  

145   542  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90774عدد

 .كريم الباهي بن كريم  4463    غير مسجل
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

146   543  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90775عدد

 .عثمان بن كريم كريم  4167    غير مسجل

  

147   544  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90776عدد

 .صالح بن علي الـــعـــيـــونـــي  10127    غير مسجل

  

148   545  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90777عدد

 .عثمان بن أحــمد بن بلقاسم كريم  2794    غير مسجل

  

149   546  

 Aالموافقة للقطعة
ال األشغال بمث

الخصوصية 
والمختلفة 

  90778عدد

 .منجي بن الحبـــيـــب القصيدي  5109    غير مسجل

  

150   547  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90779عدد

 .علي بن الحبـــيـــب القصيدي  9605    غير مسجل

  

151   548  

 Aالموافقة للقطعة
بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  90780عدد

 .محـمـد نور الدين بن الـمـيـزوني القصيدي  9623    غير مسجل
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العدد 
   العقارطبيعة  عدد القطعة بالمثال  الرتبي

المساحة 
  الجملية للعقار

  )م م(

المساحة 
  المنتزعة

  )م م(
  المالكين المحتملينأو أسماء المالكين 

152   550  
 Aالموافقة للقطعة

551  
  Bالموافقة للقطعة

بمثال األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
90781  

  2400    غير مسجل
  
  

134  

 .بلقاسم بن قدور القصيدي
  

153   553  
الموافقة للقطعة عدد 

 بمثال الرسم 14
 7042العقاري 
 ن زغوا
  

 أبناء  الثالثةعائشة- 3 أحمد-2محمد -1  114977  9816800  مسجل
جيالني -5بشير -4فرحات بن عمار العبيدي 

الستة حسين - 9أم الخير - 8عمر -7الصغير -6
- 10 أبناء علي بن الصغير العبيدي االخيران

عمارة  بناا  االثنان االخيرانمنوبية- 11 الطيب
م بلقاس-13 محمود-12بن الصغير العبيدي 

أبناء محمود بن الثالثة االخيرون لآلهم -14
عبد الله  بن الحامدي- 15الصغير العبيدي 

 العبيدي عبد الله العبيدي بن- 16العبيدي 
خديجة -19عمار -18 محمد-17 العبيدي

-20 أبناء عبد الله العبيدي الثالثة االخيرون
بنا محمد ا  االثنان االخيرانمباركة-21محمد 

-24عمر -23عمارة -22بن الصغير العبيدي 
 الخمسة االخيرونقدور -26رزيق -25حسن 

بلقاسم بن الوصيف -27أبناء عمار بن رزيق 
بلقاسم بن  ابراهيم بن- 28بن محفوظ 

بن الهذيلي بن محمد -29الوصيف بن محفوظ 
الثالثة مسعود -32محمد -31علي -30ضو 

-33 أبناء الحاج مبروك بن محمد االخيرون
 بن ابراهيم-34قابضة شركة ماليا قريس ال

منوبية -35صالح بن محمد الصغير العبيدي 
-36العبيدي  صالح بن محمد بن الصغيربنت 

صالح بن محمد العبيدي بن صفية بنت محمد 
حبيبة بنت الصادق بن عبد القادر الرويتي -37
بنا عبد ا  االثنان االخيرونفتحي-39لطفي -38

عبد الستار -40 السالم بن صالح العبيدي
  االخيروناألربعةسنية -43لمياء -42ليلى -41
-45محمد -44عبد السالم العبيدي  أبناء

بنا عبد السالم بن ا االثنان االخيرانيسرى 
ربح بنت الهادي بن محمد -46صالح العبيدي 

يونس بن صالح  بنت كلثوم-47العبيدي 
 االثنان االخيرانسالمة - 49فوزي - 48العبيدي 

 -50  العبيديمد محبنبن صالح بنا يونس ا
بن بنا يونس ا  االثنان االخيرانرابح-51أحمد 

- 54طارق -53السيد - 52 صالح العبيدي
 أبناء يونس االربعة االخيرونصالح -55محمد 

زينة بنت -56العبيدي بن محمد بن صالح 
-59رضى -58أنور -57الطاهر بن العبيدي 

الستة كوثر -62أحمد - 61راضية -60كمال 
لي بن صالح بن محمد  أبناء عاالخيرون
بن  بن علي سعيد محمد بن- 63العبيدي 

 .بن محمد العبيدي صالح
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 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير ـ 2الفصل 
  .ةالمنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع األرض المذكور

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 3الفصل 
  .للجمهورية التونسية

      .2022 فيفري 7ي تونس ف
  

 
  رئيس الجمهورية 

 قيس سعيد

  
قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 

  .2022 جانفي 18في 

الدرجة االستثنائية لخطة مدير للسيد منجي النوالي،  تسند

متصرف رئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية، مدير 

قارات الدولية الفالحية االستخالصات ومتابعة التصرف في الع

باإلدارة العامة للعقارات الفالحية بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 18في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة منجية 

 والشؤون العقارية، كاهية الجندوبي، متصرف رئيس ألمالك الدولة

مدير الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة 

  .أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 18في 

لسيدة سالمة لتسند الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير 

شار المصالح العمومية، كاهية مدير مكلفة بالتدقيق القعلول، مست

في ملفات وقائمات اإلسناد بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز 

ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة 

قانونية لعقارات دولية فالحية بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

ولة والشؤون العقارية مؤرخ قرار من وزير أمالك الدبمقتضى 
  .2022 جانفي 18في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة درة 

السعيدي، مهندس أول، كاهية مدير تصفية األوضاع العقارية 

باإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة 

  .أمالك الدولة والشؤون العقارية

وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ قرار من بمقتضى 
  .2022 جانفي 18في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة نورة 

العكرمي حرم المصمودي، متصرف مستشار ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية، كاهية مدير العمليات ومتابعة استغالل العقارات 

دولة والشؤون العقارية بتونس الدولية باإلدارة الجهوية ألمالك ال

  .بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 19في 

يكّلف السيد األمجد القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي 

والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير مكلفا بمتابعة تنفيذ األحكام 

إلدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أمالك الدولة والشؤون با

  .العقارية

تسند الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير للمعني باألمر 

 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245عمال بأحكام األمر عدد 

  .2006أفريل 

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 19في 

تكّلف السيدة أمال الشاوش، متصرف مستشار ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية، بمهام كاهية مدير مكلفة بالقضايا المدنية 

واالستحقاقية باإلدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أمالك الدولة 

  .والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022جانفي  19في 

تكّلف السيدة نجوى بن محمود حرم بالرايس، متصرف 

مستشار، بمهام كاهية مدير مكلفة بالقضايا الجزائية واإلدارية 

باإلدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

تكّلف السيدة ليلى األنقليز، متصرف رئيس ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير كراء المقاطع باإلدارة 

العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية
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قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

لدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد محمد تسند ا

مراد، متصرف مستشار ألمالك الدولة والشؤون العقارية، رئيس 

مصلحة النزاعات ومتابعة االستخالصات باإلدارة الجهوية ألمالك 

الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

ك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ قرار من وزير أمالبمقتضى 
  .2022 جانفي 18في 

تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة نجالء 

التكيتك، متصرف رئيس للداخلية، رئيس مصلحة مكلف بدراسة 

ملفات اإلسناد وتحضيرها وإعداد قائمات اإلسناد بوحدة التصرف 

 بتسوية وضعيات حسب األهداف إلنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة

المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية بوزارة أمالك 

  .الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 19في 

تكّلف السيدة أمال الفرشيشي حرم ساسي، متصرف مستشار 

ام رئيس مصلحة مكلفة ألمالك الدولة والشؤون العقارية، بمه

بالقضايا االستحقاقية باإلدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أمالك 

  .الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 19في 

يكلف السيد محمد الوسالتي، متصرف مستشار ألمالك الدولة 

وظائف رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية والشؤون العقارية، ب

باإلدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 19في 

يكلف السيد ناجي الجندوبي، تقني أول، بوظائف رئيس 

ة العامة لنزاعات الدولة مصلحة الصادر بمكتب الضبط باإلدار

  .بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

تكّلف السيدة أمال الخضراوي، متصرف مستشار ألمالك 

الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة 

قارات غير الفالحية لألشخاص الطبيعيين والمصادقة على بيع الع

باإلدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

تكّلف السيدة سامية األسود، متصرف مستشار ألمالك الدولة 

ظائف رئيس مصلحة متابعة أعمال التسجيل والشؤون العقارية، بو

باإلدارة العامة لالقتناء ) الدولة بصفتها طالبة التسجيل(العقاري 

  .والتحديد بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

ك الدولة والشؤون يكّلف السيد عماد ميساوي، متصرف ألمال

العقارية، بوظائف رئيس مصلحة األبحاث ومتابعة استغالل أمالك 

الدولة غير الفالحية باإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية بالقصرين بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022في  جان24في 

المبروك قاسمي، متصرف مستشار، بوظائف يكّلف السيد 

رئيس مصلحة األكرية والضبط باإلدارة الجهوية ألمالك الدولة 

والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 جانفي 24في 

ف السيد عادل بنعلي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة يكّل

األبحاث ومتابعة استغالل أمالك الدولة غير الفالحية باإلدارة 

الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أمالك 

  .الدولة والشؤون العقارية
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قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022  جانفي24في 

تكّلف السيدة فاطمة بن األحمر حرم عيادي، متصرف 
مستشار، بوظائف رئيس مصلحة األبحاث العقارية والمعاينات 
باإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة 

  .أمالك الدولة والشؤون العقارية

 

رخ قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤبمقتضى 
  .2022 جانفي 27في 

يسمى المراقبان الرئيسان ألمالك الدولة والشؤون العقارية 
اآلتي ذكرهما في رتبة مراقب عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية 

  :2021بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

   إيناس بورقو،-

  . مروان عيسى-

  
والشؤون العقارية مؤرخ قرار من وزير أمالك الدولة بمقتضى 

  .2022 جانفي 27في 
تسمى السيدة هاجر بن عزيزة، مراقب مساعد ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية، في رتبة مراقب ألمالك الدولة والشؤون 
العقارية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

2021.  

  

قارية مؤرخ قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العبمقتضى 
  .2022 جانفي 27في 

يسمى المستشارون المقررون المساعدون اآلتي ذكرهم في 

رتبة مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة بوزارة أمالك 

  :2021الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

   الشافعي الرزقي،-

   شهر الدين بريك،-

  . إلياس الشاذلي-

  

  

 

  

  .2022 جانفي 24ر من وزير السياحة مؤرخ في قرابمقتضى 

تكّلف السيدة هدى الرياحي حرم الخميري، متصرف مستشار 

في الوثائق واألرشيف، بمهام كاهية مدير الشؤون اإلدارية بإدارة 

الشؤون اإلدارية والمالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة 

  .2021 ديسمبر 27السياحة ابتداء من 

  .2022 جانفي 24قرار من وزير السياحة مؤرخ في ضى بمقت

يسمى السيد فرج لغلوغ، متصرف رئيس بالسلك اإلداري 

المشترك لإلدارات العمومية، في رتبة متصرف عام بالسلك اإلداري 

 جانفي 6المشترك لإلدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 

2022.  

  

  .2022 جانفي 24ي قرار من وزير السياحة مؤرخ فبمقتضى 

يسمى السيد سليم الورغي، متصرف مستشار بالسلك اإلداري 

ت العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك االمشترك لإلدار

 6اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 

  .2022جانفي 

  

  

 

  

 2022 فيفري 11قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  الشؤون الدينية،إن وزير 

  بعد االطالع على الدستور،

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

  ،تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 جوان 17 في المؤرخ 1975 لسنة 384 عدد األمر وعلى 

 حق بتفويض الدولة وكتاب للوزراء بالترخيص المتعلق 1975

   ،اإلمضاء

 29 المؤرخ في 2021 لسنة 534 عدد الحكومي األمر وعلى

   المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،2021جوان 

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر
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  :يلي ما قرر

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر عدد  من الفقرة األولى من الفصل األول 2 الفرعية الفقرة ألحكام طبقا  ـاألول الفصل

 المشار إليه أعاله، يسند تفويض للسيدات والسادة الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية، 1975

  :جميع الوثائق الداخلة في حدود مشموالتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية

  

  مرجع التكليف  الخطة  الرتبة  االسم واللقب

متصرف عام في الوثائق   لمياء الوسالتي
  واألرشيف

 7مؤرخ في القرار وزير الشؤون الدينية   مدير التنظيم واألساليب واإلعالمية
  2016جوان 

في المؤرخ قرار وزير الشؤون الدينية   اإلطارات المسجديةمدير   مميزواعظ أول   محمد الشوك
  2016  جويلية19

واعظ أول مميز درجة   نوفل جراد
  استثنائية

في المؤرخ قرار وزير الشؤون الدينية   مدير العناية بالقرآن الكريم
  2022 جانفي 18

ترسيم وتهيئة مدير متابعة إحداث و  مهندس معماري رئيس  وفاء العتروس
  وصيانة المعالم الدينية

في المؤرخ قرار وزير الشؤون الدينية 
  2022 جانفي 18

  

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2022 فيفري 11تونس في 
  وزير الشؤون الدينية 

 إبراهيم الشائبي

  
 فيفري 11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 

2022.  
تكلف السيدة حكيمة الحرباوي حرم نابلي، متصرف عام في 
الوثائق واألرشيف، بمهام مدير التصرف في الوثائق واألرشيف 

  .باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية

  

 فيفري 11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

 واعظ أول مميز، بمهام مدير ،يبيالغرسعاد تكلف السيدة 
بوزارة الشؤون تنظيم الحج والعمرة باإلدارة العامة للحج والعمرة 

  .الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

يكلف السيد منتصر منصوري، متصرف رئيس، بمهام كاهية 
 بوزارة الشؤون مدير النزاعات باإلدارة العامة للمصالح المشتركة

  .الدينية

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف السيدة ريم قلة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير 
التصرف في اإلطارات المسجدية باإلدارة العامة لإلطارات 

  .المسجدية بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية 
2022.  

يكلف السيد سمير بنصيب، واعظ أول مميز، بمهام كاهية 
مدير اإلعداد والتنظيم والمتابعة باإلدارة العامة للحج والعمرة 

  .بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

مهام كاهية تكلف السيدة نجاة الهمامي، مستشار صحفي، ب
 والعالقات العامة بإدارة اإلعالم واإلعالم واالتصالمدير اإلعالم 

  .الديني والعالقات العامة بديوان وزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف اآلنسة عائشة السبتي، متصرف مستشار في الوثائق 
 مصلحة التصرف في األرشيف الوسيط واألرشيف، بمهام رئيس

والنهائي باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون 
  .الدينية
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فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف السيدة فائدة رحيم، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام 
مة رئيس مصلحة التصرف في األرشيف الجاري باإلدارة العا

  .للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية

  
فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 

2022.  
بمهام رئيس   متصرف مستشار،،أنيس المزوغي السيدكلف ي

 بوزارة مصلحة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة
  .الشؤون الدينية

  

فيفري  11ون الدينية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤ
2022.  

تكلف اآلنسة أحالم المي، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
مصلحة الشؤون اإلدارية لإلطارات المسجدية باإلدارة العامة 

  .لإلطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

لمسعدي، واعظ أول مميز، بمهام رئيس يكلف السيد أحمد ا
 وضعيات اإلطارات المسجدية نيوتحيمصلحة المتابعة االجتماعية 

  .باإلدارة العامة لإلطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

ام يكلف السيد زياد احمودي، واعظ أول فوق الرتبة، بمه
رئيس مصلحة اإلرشاد والتأطير باإلدارة العامة للحج والعمرة 

  .بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف اآلنسة عفاف راجح، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس 
ون مصلحة ترتيبات الحج باإلدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤ

  .الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

السيدة جميلة الزلتاني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام تكلف 
رئيس مصلحة المتابعة واإلعداد لموسم الحج باإلدارة العامة للحج 

  . بوزارة الشؤون الدينيةوالعمرة

 فيفري 11خ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤر
2022.  

يكلف السيد حمزة فرحات، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
مصلحة اإلذن بالدفع باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة 

  .الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

يكلف السيد صالح أمين هرمي، متصرف مستشار كتابة 
مهام رئيس مصلحة تأجير اإلطارات المسجدية باإلدارة محكمة، ب

  .العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

 مبروكة الورتاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس السيدةكلف ت

عامة للمصالح مصلحة إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية باإلدارة ال

  .المشتركة بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف السيدة عالء خليفة، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
مصلحة التجهيزات والموارد البشرية باإلدارة الجهوية للشؤون 

 نوفمبر 1الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 
2021.  

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

يكلف السيد سمير قندوزي، متصرف مستشار، بمهام رئيس 

مصلحة التجهيزات والموارد البشرية باإلدارة الجهوية للشؤون 

 نوفمبر 1الدينية بسيدي بوزيد بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 

2021.  

  

فيفري  11رار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في بمقتضى ق
2022.  

تكلف السيدة وفاء مسعود، متصرف مستشار، بمهام رئيس 

مصلحة التجهيزات والموارد البشرية باإلدارة الجهوية للشؤون 

 نوفمبر 1الدينية بالمهدية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 

2021.  
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فيفري  11ؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية م
2022.  

يكلف السيد منصور بورارة، متصرف مستشار، بمهام رئيس 
مصلحة التصرف في المسار المهني لألعوان باإلدارة العامة 

  .للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

، بمهام أول فوق الرتبةواعظ ، خالد بن سالمةيكلف السيد 
االتصال والعالقات العامة بإدارة اإلعالم واإلعالم رئيس مصلحة 

  .وزارة الشؤون الدينيةالديني والعالقات العامة بديوان 

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

تكلف السيدة منال الحمامي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس 
  .ة بمكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الشؤون الدينيةمصلح

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

يكلف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول مميز، بمهام 
رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون 

  .الدينية

فيفري  11ية مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدين
2022.  

تكلف السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي، بمهام رئيس 
مصلحة بمكتب حقوق اإلنسان والعالقات مع الجمعيات والمنظمات 
والهياكل المشرفة على شؤون األقليات الدينية بديوان وزارة 

  .الشؤون الدينية

 

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

 متصرف رئيس، في رتبة متصرف ،يسمى السيد نبيل الذهيبي
عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة الشؤون 

  .2021 ديسمبر 30الدينية ابتداء من 

  

فيفري  11بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 
2022.  

ون  رئيسة ديوان وزير الشؤ،تعين السيدة هاجر الختالي
 لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الشؤون الدينية ةالدينية، رئيس

  .2022 جانفي 6ابتداء من 

  
  إصالح خطأ

بقرارات وزير الشؤون الدينية الصادرة بالرائد الرسمي 
 والمتعلقة 2022 جانفي 18 بتاريخ 7للجمهورية التونسية عدد 

  :بالتسميات التالية

  

  عوضا عن  يقرأ  القرار

مؤرخ الزير الشؤون الدينية قرار و

  2022 جانفي 18في 
تكّلف السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري 

رئيس، بمهام مدير متابعة إحداث وترسيم 

وتهيئة وصيانة المعالم الدينية باإلدارة العامة 

  .للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية

تكّلف السيدة وفاء العتروس، مهندس معماري 

 مدير متابعة إحداث وترسيم رئيس، بمهام

وصيانة المعالم الدينية باإلدارة العامة للمعالم 

  .الدينية بوزارة الشؤون الدينية

مؤرخ القرار وزير الشؤون الدينية 

  2022 جانفي 18في 
تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة 

إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول 

ام رئيس مصلحة متابعة فوق الرتبة، مكلف بمه

إحداث وترسيم المعالم الدينية باإلدارة العامة 

  .للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية

تسند الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة 

إدارة مركزية للسيد حاتم النفاتي، واعظ أول 

فوق الرتبة، مكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة 

ة باإلدارة العامة إحداث وترسيم المعالم الديني

  .للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية

مؤرخ القرار وزير الشؤون الدينية 

  2022 جانفي 18في 
يكلف السيد عادل عباس، واعظ أول فوق 

الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الكتاتيب باإلدارة 

العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة 

  .الشؤون الدينية

يد عادل عباس، واعظ أول فوق يكلف الس

الرتبة، بمهام رئيس الكتاتيب باإلدارة العامة 

للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون 

  .الدينية



 

  

قرار من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمقتضى 

  .2022 فيفري 11مؤرخ في 

السيد نبيل ميالد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية يكلف 

للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة واألسرة 

 6بسوسة بوزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 

  .2021ديسمبر 

 2013 لسنة 4063 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 

لمعني باألمر بالمنح  يتمتع ا2013 سبتمبر 16لمؤرخ في ا

  .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية

قرار من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمقتضى 
  .2022 فيفري 11مؤرخ في 

يكلف السيد نبيل بن فرج، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي 
لشؤون المرأة واألسرة بأريانة بوزارة األسرة والمرأة والطفولة 

  .2021 ديسمبر 23ر السن ابتداء من وكبا

 2013 لسنة 4063 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بالمنح 2013 سبتمبر 16المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية

  

قرار من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمقتضى 
 .2022 فيفري 11مؤرخ في 

ى تكليف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز للتعليم ينه
الثانوي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة واألسرة بأريانة بوزارة 

  .2021 ديسمبر 6األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 
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