
     الجمهورية التونسية 
 وزارة التجهيز واإلسكان

       والتهيئة الترابية 
          إدارة التعمير 

   جدول األوامر الخاصة بأمثلة التهيئة العمرانية التي بصدد اإلستصدار
 تبرٌخ اإلحبنت إنى مصبنح انقبوىن وانتشرٌغ نهحكىمت 

 أو انمالحظبث
أوامر انمصبدقت ػهى أمثهت انتهٍئت انؼمراوٍت نهبهذٌبث وانتجمؼبث انسكىٍت انتً 

  انىالٌت  انبهذٌت أو انتجمغ انسكىً  ر/ع  بصذد اإلستصذار

 2017 جىان 21
مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نبهذٌّت ل  انجزئٍتمراجؼتالاألمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى 

 مه والٌت أرٌبوت سكرة
 سكرة  1

 أرٌبوت
 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 سبتمبر 22أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت  وانقبوىوٍت وانىزاػبث

مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نبهذٌّت ل  انجزئٍتمراجؼتالاألمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى 

 مه والٌت أرٌبوت أرٌبوت
 أرٌبوت 2

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 وىفمبر 2أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت  وانقبوىوٍت وانىزاػبث

به  مه والٌت انزهراء نتفصٍهًاألمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مثبل انتهٍئت ا

 ػروس
 به ػروس انزهراء 3

 2017 أفرٌم 19
 سجىبوهاألمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مراجؼت مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نبهذٌت 

 بىزرثمه والٌت 
 سجىبن 4

 بىزرث
تؼهق األمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مراجؼت مثبل انتهٍئت ي  انحكىمًمراأل 2017 جىان 30

 بىزرث مه والٌت مىزل بىرقٍبتنبهذٌت  انؼمراوٍّت
 مىزل بىرقٍبت 5

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 جىان 30أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت وانقبوىوٍت وانىزاػبث
األمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مراجؼت مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ انسكىً 

  وببم  انفجت 6  انفجت مه والٌت مىىبت
 مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت إػذاداألمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى  2017 أفرٌم 27أحٍم بتبرٌخ 

 مذوٍه مه والٌت  انشٍخ ٌحٍى–جربت أجٍم مىطقت سٍذي جمىر  نبهذٌت
7 

جربت أجٍم مىطقت سٍذي 

  انشٍخ ٌحٍى–جمىر 
 مذوٍه

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 أكتىبر 4أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 مثبل انتهٍئت إػذادتؼهق األمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى ي  انحكىمًمراأل

 انقصرٌهمه والٌت قرٌت بىشبكت ل انؼمراوٍّت
 قرٌت بىشبكت 8

 انقصرٌه

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 أكتىبر 9أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 مثبل انتهٍئت إػذادتؼهق األمر انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى ي  انحكىمًمراأل

 انقصرٌهمه والٌت قرٌت انؼٍىن ل انؼمراوٍّت
 قرٌت انؼٍىن 9

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 وىفمبر 29أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت 

 وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مراجؼت مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ  انحكىمًاألمر

 انذشرة 10  انقصرٌه مه والٌت انذشرةانسكىً 

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 دٌسمبر 04أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت 

 وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى مراجؼت مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ  انحكىمًاألمر

 انقصرٌه مه والٌت ػٍه انخمبٌسٍتانسكىً 
 ػٍه انخمبٌسٍت 11

 إنى اإلدارة انؼبمت 2018 جبوفً 25أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت وانقبوىوٍت وانىزاػبث

األمر المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة للتجمع 
 القصرين من والية حاسي الفريدالسكني 

 حاسي الفريد 12

 إنى اإلدارة انؼبمت 2018 جبوفً 25حٍم بتبرٌخ أ

 نهشؤون انؼقبرٌت وانقبوىوٍت وانىزاػبث
األمر المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة للتجمع 

 القصرين من والية الشرايعالسكني 
 الشرايع 13

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 دٌسمبر 25أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت 

 وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ إػذاد انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى انحكىمًاألمر 

 انكبف مه والٌت انزٌتىوتانسكىً 
 انكبف انزٌتىوت 14

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 دٌسمبر 25أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت 

 مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ إػذاد انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى انحكىمًاألمر 

 انكبف مه والٌت انمحجىبتانسكىً 
 انمحجىبت 15

 



 وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 إنى اإلدارة انؼبمت 2017 دٌسمبر 26أحٍم بتبرٌخ 

 نهشؤون انؼقبرٌت 

 وانقبوىوٍت وانىزاػبث

 مثبل انتهٍئت انؼمراوٍّت نهتجمغ إػذاد انمتؼهق ببنمصبدقت ػهى انحكىمًاألمر 

 انكبف مه والٌت سٍذي أحمذ انصبنحانسكىً 
 سٍذي أحمذ انصبنح 16

 

 


