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            كمال مرجان  اإلدارة والسياسات العموميةالوظيفة العمومية وتحديث وزير   اإلمضاء المجاور    .2019 فيفري 18تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  كل فيما يخصه، ، ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون13الفصل   .تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ يدخل هذا األمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 12الفصل   .المشار إليه أعاله 1990 ماي 14 المؤرخ في 1990 لسنة 815وخاصة األمر عدد لغى جميع األحكام المخالفة لهذا األمر الحكومي  ـ ت11الفصل   أحكام نهائية  .صدور هذا األمر الحكوميالوزارات والهياكل المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بخصوص ملفات األعوان المنتفعين بعطل مرض طويل األمد إلى وفي جميع الحاالت تتم إحالة كل الملفات وأرشيف اللجنة   .مر الحكومي وذلك إلى حين استكمال النظر فيهاهذا األطويل األمد النظر في المطالب المعروضة عليها في تاريخ صدور  ـ تواصل اللجنة الطبية الوطنية لعطل المرض 10الفصل   أحكام انتقالية
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

    
  فيفري18مؤرخ في  2019لسنة  169أمر حكومي عدد   

بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير  يتعلق 2019 علق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل  المت2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29 عدد  األساسيوعلى القانون  ،بعد االطالع على الدستور  ،الشؤون المحلية والبيئةباقتراح من وزير   إن رئيس الحكومة،  .بالبلديات
  المحلية، المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون 2016مارس  18 المؤرخ في 2016 لسنة 365وعلى األمر الحكومي عدد    منها،208

  .حالة االستحالة المطلقةوثالثين سنة وعضو ذا إعاقة جسدية حامال لبطاقة إعاقة إال في تضم القائمة ثالثة أعضاء على األقل ال يتجاوز سنهم الخمسة   .البلدية على أساس التناصف بين النساء والرجاللجنة المؤقتة لتسيير  ـ يتم ضبط قائمة أعضاء ال2الفصل     26  500000أكثر من   24  500000 و400001بين   22  400000 و300001بين   20  300000 و200001بين   18  200000 و100001بين   16  100000 و50001بين   14  50000 و25001بين   12  25000 و10000بين   10  10000أقل من   للتسيير أعضاء اللجنة المؤقتة عدد  عدد السكان بالبلدية    : وذلك وفقا للجدول التاليالنفاذالمؤقتة للتسيير حيز رسمية في تاريخ دخول األمر الحكومي المتعلق بتعيين اللجنة بالبلديات اعتمادا على عدد السكان المحدد حسب آخر إحصائيات الفصل األول ـ يضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير   :مي اآلتي نصهيصدر األمر الحكو  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 مؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ، المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية2016جويلية  28 المؤرخ في 2016 لسنة 951وعلى األمر الحكومي عدد 
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                 مختار الهمامي  وزير الشؤون المحلية والبيئة  اإلمضاء المجاور    .2019 فيفري 18تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا3الفصل 
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

    
 فيفري 18خ في  مؤر2019 لسنة 170أمر حكومي عدد  

 ماي 4 المؤرخ في 1992 لسنة 44وعلى القانون عدد   طالع على الدستور،بعد اال  ،و الصيد البحري والموارد المائية الفالحة الدولة والشؤون العقارية ووزير وزير أمالكباقتراح من   س الحكومة،يإن رئ  . العقاراتتلكالبيع بالمراكنة وعلى أثمان  عن طريق كائنة بواليتي توزر ومدنينعقارات دولية فالحية  المعنيين بتسوية وضعيةيتعلق بالمصادقة على قائمة  2019
ة والفالحة إلى ــصالحيات وزيري الماليبعض  المتعلق بنقل 1992  فيفري 13 المؤرخ في 1995 لسنة 21وعلى القانون عدد   الوزير المكلف بأمالك الدولة و الشؤون العقارية،
 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد    منه و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،19 و18و 17ة وخاصة الفصول ـــالعقارات الدولية الفالحي المتعلق ب1995
 ماي 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1235مر عدد وعلى األ   المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة،1990
ة والشؤون العقارية ــــزارة أمالك الدول المتعلق بتنظيم و1999  جويلية 21 فيالمؤرخ  2011 لسنة 1017 دعد مروعلى األ  وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،
  ،يةرلعقاا ونلشؤوا لةولدا  كألمال لجهويةا داراتإلا تنظيمو تمشموال بضبط المتعلق  2011

  المؤرخ في2015 لسنة 1870لى األمر الحكومي عدد عو
المكلفة بتسوية وضعية وعلى رأي اللجنة الجهوية االستشارية   ،2017 جويلية 19المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ  بوالية توزر المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية المكلفة بتسوية وضعية االستشارية اللجنة الجهوية على رأيو  .2018 أكتوبر 5 جلستها المنعقدة بتاريخ  المضمن بمحضر المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية المكلفة بتسوية وضعية االستشاريةاللجنة الوطنية رأي وعلى   ،فالحية وضبط تنظيمها وطرق سيرهاالمتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية ز ومتابعة الملفات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية إلنجا بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف  المتعلق 2018فيفري  13مؤرخ في ال 2018 لسنة 167حكومي عدد المر وعلى األ  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018 نوفمبر 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد  يس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئ2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد  سير عملها، المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية ومشموالتها وطرق  المكلفة بتسوية وضعية االستشارية واللجان الجهوية االستشارية المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية 2015 نوفمبر 20 ة  عقارات دولية فالحيالحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا األمر ـالفصل األول   : اآلتي نصه  الحكوميمريصدر األ  . مداولة مجلس الوزراءبعدو  ،2018 جويلية 19المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ  بوالية مدنين  دولية فالحيةالمستغلين بصفة قانونية لعقارات عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان كائنة بواليتي توزر ومدنين   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة    .2019 فيفري 18تونس في   .التونسيةهذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ ـ 2الفصل   . العقاراتتلك


