
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

  

  
  

  ................................................................ مراقب دولة عامتسمية

  .................................................................... كاهية مديرتسمية
  ............................بمجلس إدارة شركة النقل باألنابيب بالصحراء تصرفمتسمية 

  .......................................................................... مديرتسمية
  .................................................................مديرينتسمية كواهي 

  .................................................................تسمية رؤساء مصالح
    

 ............................................مدير الدراسات والتربصات،  مدير مساعدتسمية
  

  1عـدد   166السنـة 
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  2023 جانفي 3 – 1444 الثانية جمادى 10 الثالثاء



  1عـــدد   2023جانفي  3 ––نسية الرائد الرسمي للجمهورية التو  2صفحــة 

 
  ...................................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة مدير

  .............................................إسناد الدرجة االستثنائية لخطة كاهية مدير
  ....................................................................تسمية كاهية مدير

  ..................................................................تسمية رئيس مصلحة
 .....................................بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضيتسمية عضو 

 
  .......................................................................... مديرتسمية

  ......................................................................إنهاء مهام مدير

يتعلق  2022 ديسمبر 26 قرار من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في
 المتعلق بتحديد مقدار اإلعانة المادية المسندة 2017 ديسمبر 27بتنقيح القرار المؤرخ في 

  .......................................للمسن المعوز وشروط االنتفاع بهالألسرة الكافلة 

علق بحماية معالم تاريخية  يت2022 ديسمبر 26قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 
  ...............................................................................وأثرية
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  5صفحـة   2023جانفي  3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1عــدد 

  

  
 19قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان مؤرخ في بمقتضى 

  .2022 ديسمبر
 وليد الماجري، مهندس رئيس، بمهام مدير  السيديكلف

  .2023 جانفي 2جهوي للتجهيز واإلسكان بتوزر ابتداء من 

 2008 لسنة 512 من األمر عدد 2ات الفصل يعمال بمقتض
 ينتفع المعني باألمر بالمنح 2008 فيفري 25المؤرخ في 

  .االمتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزيةو

  

  

 

  
 جانفي 3قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في بمقتضى 

2023.  
محجوبة الشرطاوي، متصرف عام، من ة  السيدينهى تكليف

مهام مدير بمكتب حقوق اإلنسان والعالقات مع الجمعيات 
ؤون األقليات الدينية بديوان والمنظمات والهياكل المشرفة على ش

  .وزارة الشؤون الدينية

  

  

 

  
 رار من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ فيق

 27يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في  2022 ديسمبر 26
 المتعلق بتحديد مقدار اإلعانة المادية 2017ديسمبر 
  .لألسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط االنتفاع بهاالمسندة 

  إن وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

   منه،53بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أكتوبر 31 المؤرخ في 1994 لسنة 114وعلى القانون عدد 
   منه،18 المتعلق بحماية المسنين وخاصة الفصل 1994

 ماي 27 المؤرخ في 1996لسنة  1016وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل األسر بالمسنين 1996

  فاقدي السند،

 سبتمبر 22مؤرخ في ال 2003 لسنة 2020وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة،2003

 سبتمبر 16 المؤرخ في 2013 لسنة 4063وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة 2013

واألسرة وضبط مشموالتها وتنظيمها اإلداري والمالي وطرق 
مؤرخ ال 2014 لسنة 3673تسييرها، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،2014 أكتوبر 3في 

 سبتمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 4064وعلى األمر عدد 
ن المرأة واألسرة، كما تم  المتعّلق بتنظيم وزارة شؤو2013

 13 المؤرخ في 2018 لسنة 166تنقيحه باألمر الحكومي عدد 
  ،2018فيفري 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ية أعضاء الحكومة، المتعلق بتسم2021أكتوبر 

 27وعلى قرار وزيرة المرأة واألسرة والطفولة المؤرخ في 
 المتعلق بتحديد مقدار اإلعانة المادية المسندة 2017ديسمبر 

  لألسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط االنتفاع بها،

  .وعلى رأي وزيرة المالية

 :قررت ما يلي

 27المؤرخ في  من القرار 3تلغى أحكام الفصل  ـ الفصل األول
  : المشار إليه أعاله وتعوض بما يلي2017ديسمبر 

يحدد مقدار المساعدة المسندة لألسرة ): جديد (3 الفصل
  .  دينارا شهريا350الكافلة لمسن معوز بـ 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 2ل الفص
  .التونسية

  .2022 ديسمبر 26تونس في 
  

   عليهتاطلع

  ومةرئيسة الحك
  رمضاننجالء بودن

 والطفولةالمرأة األسرة ووزيرة 
  وكبار السن

 أمال بن الحاج

  

  

 

  

 2022 ديسمبر 26قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 
  .يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية

  إن وزيرة الشؤون الثقافية،

  بعد االطالع على الدستور،

ة التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية وعلى مجلة حماي
 24 المؤرخ في 1994 لسنة 35الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 لسنة 118، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1994فيفري 
 لسنة 43 وبالمرسوم عدد 2001 ديسمبر 6 المؤرخ في 2001
 27 و26 وخاصة الفصول 2011 ماي 25 المؤرخ في 2011

   منها،47 و45و



 جويلية 26 المؤرخ في 1993 لسنة 1609وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق 1993

خاصة األمر وتسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2018 فيفري 13 المؤرخ في 2018 لسنة 165الحكومي عدد 

 جويلية 4في  المؤرخ 1994 لسنة 1475وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير 1994

  أعمالها،

 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى كافة النصوص التي 1996

 المؤرخ 2012 لسنة 1885نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2012 سبتمبر 11في 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137األمر الرئاسي عدد وعلى 
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

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

 سبتمبر 13وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 
2022.  

  :قررت ما يلي 

الفصل األول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم 
  :التاريخية واألثرية التالية 

  : والية تونس -
 شارع الحبيب 1مقر شركة نقل تونس سابقا، عدد . 1

  . مترا400بورقيبة، معتمدية تونس، االرتفاق 

مقر وزارة المالية الكائن بساحة القصبة، معتمدية تونس، . 2
  ، مترا200االرتفاق 

د، معتمدية سيدي بوسعيد، المركب الديني بسيدي بوسعي. 3
  . مترا200 قاالرتفا

  : والية بن عروس -
رسم عقاري عدد (دار شنيق وحديقتها، معتمدية رادس، . 4

  . مترا200، االرتفاق )82025

المعلم الدفاعي الكائن برادس، معتمدية رادس، االرتفاق . 5
  . مترا200

  : والية بنزرت -
  . م500ة القطار بسجنان، معتمدية سجنان، االرتفاق محط. 6

  : والية باجة -
 200ملجأ جبل القراعة بدجبة، معتمدية تيبار، االرتفاق . 7
  .مترا

، "القصر"الحصن الروماني بأوالد قاسم المعروف بـ . 8
  . مترا200معتمدية نفزة، االرتفاق 

ق، الحمام الروماني بهنشير الماطرية، معتمدية تبرس. 9
  . مترا200االرتفاق 

المقبرة الجلمودية قرن الكبش، معتمدية دقة الجديدة، . 10
  . م500االرتفاق 

  :والية زغوان -
مثال أشغال (قصر بورقيبة ببني دراج، معتمدية زغوان . 11

  . مترا500، االرتفاق )98788خاصة ومختلفة عدد 

  : والية القيروان -
خنفوس، معتمدية موقع اللوحات الصخرية بعين ال. 12

  . مترا200الوسالتية، االرتفاق 

  : والية سيدي بوزيد -
الحائط األثري لتوجيه المياه بوادي هداج، معتمدية . 13

  . مترا200المزونة، االرتفاق 

  : والية قفصة -
 500المغاور الجبلية بالسند، معتمدية السند، االرتفاق . 14

  .مترا

  : والية سوسة -
ة الماجل األزرق، معتمدية الزاوية األحواض المائي. 15

  . مترا200القصيبة الثريات، االرتفاق 

  : والية قابس -
موقع الحفريات ما قبل التاريخ بواد العكاريت، معتمدية . 16

  . مترا200المطوية، االرتفاق 

  . مترا200خط مارث الدفاعي، معتمدية مارث، االرتفاق . 17

  : والية قبلي -
اريخ بوادي األزاليم، معتمدية دوز موقع ما قبل الت. 18

  . مترا200رتفاق االالشمالية، 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2022 ديسمبر 26تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

   الشؤون الثقافية ةوزير
 حياة قطاط القرمازي

  

 رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   مدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسيةالرئيس ال: نسخة مطابقة 

  

  "2023جانفي  3تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "




