أحكام انتقالية
الفصل  10ـ تواصل اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض
طويل اﻷمد النظر في المطالب المعروضة عليها في تاريخ صدور
هذا اﻷمر الحكومي وذلك إلى حين استكمال النظر فيها.
وفي جميع الحاﻻت تتم إحالة كل الملفات وأرشيف اللجنة
بخصوص ملفات اﻷعوان المنتفعين بعطل مرض طويل اﻷمد إلى
الوزارات والهياكل المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ
صدور هذا اﻷمر الحكومي.
أحكام نهائية

الفصل  11ـ تلغى جميع اﻷحكام المخالفة لهذا اﻷمر الحكومي
وخاصة اﻷمر عدد  815لسنة  1990المؤرخ في  14ماي 1990
المشار إليه أعﻼه.
الفصل  12ـ يدخل هذا اﻷمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من
تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل  13ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون ،كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  18فيفري .2019
اﻹمضاء المجاور

وزير الوظيفة العمومية وتحديث
اﻹدارة والسياسات العمومية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في 30
جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018مؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ يضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير
بالبلديات اعتمادا على عدد السكان المحدد حسب آخر إحصائيات
رسمية في تاريخ دخول اﻷمر الحكومي المتعلق بتعيين اللجنة
المؤقتة للتسيير حيز النفاذ وذلك وفقا للجدول التالي:
عدد السكان بالبلدية

كمال مرجان

أقل من 10000

بين  10000و25000

أمر حكومي عدد  169لسنة  2019مؤرخ في  18فيفري
 2019يتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير
بالبلديات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  29لسنة  2018المؤرخ في 9
ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل
 208منها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  365لسنة  2016المؤرخ في 18
مارس  2016المتعلق بإحداث وضبط مشموﻻت وزارة الشؤون
المحلية،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  951لسنة  2016المؤرخ في 28
جويلية  2016المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

بين  25001و50000

بين  50001و100000

بين  100001و200000
بين  200001و300000
بين  300001و400000
بين  400001و500000
أكثر من 500000

عدد أعضاء اللجنة المؤقتة
للتسيير
10
12
14
16
18
20
22
24
26

الفصل  2ـ يتم ضبط قائمة أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير
البلدية على أساس التناصف بين النساء والرجال.

تضم القائمة ثﻼثة أعضاء على اﻷقل ﻻ يتجاوز سنهم الخمسة
وثﻼثين سنة وعضو ذا إعاقة جسدية حامﻼ لبطاقة إعاقة إﻻ في
حالة اﻻستحالة المطلقة.
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الفصل  3ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا
اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  18فيفري .2019
اﻹمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

مختار الهمامي

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

أمر حكومي عدد  170لسنة  2019مؤرخ في  18فيفري
 2019يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية
عقارات دولية فﻼحية كائنة بوﻻيتي توزر ومدنين عن طريق
البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ووزير
الفﻼحة والموارد المائية و الصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  44لسنة  1992المؤرخ في  4ماي
 1992المتعلق بنقل بعض صﻼحيات وزيري الماليــة والفﻼحة إلى
الوزير المكلف بأمﻼك الدولة و الشؤون العقارية،

وعلى القانون عدد  21لسنة  1995المؤرخ في  13فيفري
 1995المتعلق بالعقارات الدولية الفﻼحيـــة وخاصة الفصول 17
و 18و 19منه و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،
وعلى اﻷمر عدد  999لسنة  1990المؤرخ في  11جوان
 1990المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة أمﻼك الدولة،

وعلى اﻷمر عدد  1235لسنة  1999المؤرخ في  31ماي
 1999المتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولــــة والشؤون العقارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى اﻷمر عدد  1017لسنة  2011المؤرخ في  21جويلية
 2011المتعلق بضبط مشموﻻت وتنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك
الدولة والشؤون العقارية،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1870لسنة  2015المؤرخ في
 20نوفمبر  2015المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية
اﻻستشارية واللجان الجهوية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية
المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية ومشموﻻتها وطرق
سير عملها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  167لسنة  2018المؤرخ في 13
فيفري  2018المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف
بوزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ﻹنجاز ومتابعة الملفات
المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية
فﻼحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية
المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية المضمن بمحضر
جلستها المنعقدة بتاريخ  5أكتوبر .2018
وعلى رأي اللجنة الجهوية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية
المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية بوﻻية توزر
المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ  19جويلية ،2017

وعلى رأي اللجنة الجهوية اﻻستشارية المكلفة بتسوية وضعية
المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فﻼحية بوﻻية مدنين
المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ  19جويلية ،2018
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا اﻷمر
الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فﻼحية
كائنة بوﻻيتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان
تلك العقارات.
الفصل  2ـ وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  18فيفري .2019
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رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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