
 

المصادق عليها وفقا لإلجراءات المنصوص  أمثلة التهيئة العمرانية والتفصيلية  جدول

2020لسنة  926ألمر الحكومي با  عليها  
 

المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إصدار قرارتاريخ  المنطقة البلدية  الوالية  

2020ديسمبر  18القرار الصادر بتاريخ  المرسى المرسى تونس  

2020ديسمبر  11القرار الصادر بتاريخ  الدندان  الدندان  منوبة   

2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ  المحمدية المحمدية  بن عروس   

2022أكتوبر  25القرار الصادر بتاريخ بئر المشارقة  بئر المشارقة  زغوان  

 باجة
الزرقاءوادي  تستور  2021جوان   15القرار الصادر بتاريخ    

2021أفريل   23القرار الصادر بتاريخ  السلوقية  السلوقية   

 عين دراهم  جندوبة 
2021ديسمبر  07القرار الصادر بتاريخ  عين دراهم   

2021ديسمبر  07القرار الصادر بتاريخ  فج الريح   

 جندوبة 

 جندوبة 
2021أوت  09بتاريخ القرار الصادر  االرتياح   

2021أوت  09القرار الصادر بتاريخ  السواني  

2021أفريل   08القرار الصادر بتاريخ  السمران  بلطة بوعوان   

القلعة المعدن  

 الفرقصان 
2021جوان   15القرار الصادر بتاريخ  القلعة   

2021أكتوبر  29القرار الصادر بتاريخ  جاء بالل  طبرقة   

 الكاف

2021جوان   08القرار الصادر بتاريخ  سيدي أحمد صالح  القلعة الخصباء   

2021أفريل   16القرار الصادر بتاريخ  الجريصة  الجريصة   

2021ماي  07القرار الصادر بتاريخ  مالق  نبر   

2021جوان   01القرار الصادر بتاريخ  بهرة  بهرة   

2021ماي  28القرار الصادر بتاريخ  الالس المرجى   

2022مارس  15القرار الصادر بتاريخ  المحجوبة قلعة سنان   

2022أفريل   12القرار الصادر بتاريخ  الزوارين  الدهماني  

 سليانة 
2021أكتوبر  26القرار الصادر بتاريخ  الكريب الكريب   

2022ماي  06القرار الصادر بتاريخ  كسرى كسرى   

المهيري منزل  منزل المهيري  القيروان  2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ    

2021مارس  23القرار الصادر بتاريخ  الكنايس  مساكن سوسة   

المنارة  -بنبلة  المنستير 2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ  بنبلة المنارة    

 المهدية

 أوالد الشامخ 
2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ  أوالد الشامخ  

7الشامخ أوالد  2022أكتوبر  18القرار الصادر بتاريخ    

 هبيرة 
2022أكتوبر  18القرار الصادر بتاريخ  هبيرةد   

2022نوفمبر  08القرار الصادر بتاريخ  منزل حشاد  

 صفاقس 
2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ  ساقية الزيت ساقية الزيت   

2022ماي  27القرار الصادر بتاريخ  عقارب عقارب   



المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إصدار قرارتاريخ  المنطقة البلدية  الوالية  

2021مارس  26القرار الصادر بتاريخ  الذهيبة الذهيبة تطاوين   

 قابس 

2021فيفري  23القرار الصادر بتاريخ  المطوية المطوية  

2021ماي  04القرار الصادر بتاريخ  وذرف وذرف  

2021أوت  27القرار الصادر بتاريخ  الزارات  الزارات  

2021جوان   25الصادر بتاريخ القرار  منزل الحبيب  منزل الحبيب   

2021مارس  16القرار الصادر بتاريخ  بن غيلوف الحامة الغربية   

2022فيفري  25القرار الصادر بتاريخ  دخيلة توجان دخيلة توجان   

 مدنين
جربة حومة 

 السوق

2021فيفري  26القرار الصادر بتاريخ  مليتة  

2021فيفري  26القرار الصادر بتاريخ  والغ   

 مدنين

جربة حومة 

 السوق

  -الرياض الشرقية -الحشان

 البساتين

2021فيفري  26القرار الصادر بتاريخ   

2021فيفري  26القرار الصادر بتاريخ  المنطقة السياحية  

2021مارس  02القرار الصادر بتاريخ  الرياض   

 جربة ميدون

2021جانفي  05القرار الصادر بتاريخ  ورسيغن   

2021جانفي  05القرار الصادر بتاريخ  المحبوبين   

2021جانفي  05القرار الصادر بتاريخ  ربانة  

2021جانفي  05القرار الصادر بتاريخ  بني معقل  

 بن قردان 
الشوشة )منطقة األنشطة  

 الحرة التجارية واللوجستية(
2021فيفري  16القرار الصادر بتاريخ   

مخلوفسيدي  سيدي مخلوف  2021نوفمبر  16القرار الصادر بتاريخ    

 قفصة 
 القطار 

2022ماي  20القرار الصادر بتاريخ  أوالد بوعمران  

2022ماي  20القرار الصادر بتاريخ  أوالد بوسعد   

2022جانفي  28القرار الصادر بتاريخ  برج العكارمة  المظيلة  

 


