
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

  
  

 2021 جانفي 25من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في  قرار
   للمكتبات يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام

  ...................................................و التوثيق بالمدرسة الوطنية لإلدارةأ
 2021 جانفي 25قـرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 

أو التوثيق  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات
 ............................................2019بالمدرسة الوطنية لإلدارة بعنوان سنة 

  .....................جنة الطبية المركزية لحوادث الشغل واألمراض المهنيةلل رئيس اتسمية
  ...............................................................تسمية متصرفين عامين

 .............تعلق بتجميد أموال وموارد اقتصاديةت اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب اتقرار

 .............................................................إنهاء مهام رئيس كتابة محكمة
 

  ......................................................................... معتمد أولتسمية
  ........................................................................ استقالة معتمدلقبو

  10عـدد   164السنـة   2021  جانفي29  – 1442 جمادى الثانية 16 الجمعة
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 يتعلق بالترخيص في بناء 2021 جانفي 25 مؤرخ في 2021 لسنة 68أمــر حكومي عدد 
 .................................ومده واستغالله"  بنزرت- المبطوح -تونس"أنبوب الغاز 

  ............................................................... متصرفين عامينتسمية
  .................................................................تسمية متصرف رئيس

  ................................................................ مكلف بمأموريةتسمية

 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2021 جانفي 25 مؤرخ في 2021 لسنة 70أمر حكومي عدد 
 المتعلق بإحداث لجنة فنية استشارية 1999 نوفمبر 22 المؤرخ في 1999 لسنة 2635

 ......................لمتابعة إحياء األراضي الدولية الفالحية وبضبط مهامها وطرق سيرها
 يتعّلـق بتغيير صلوحية 2021 جانفي 25 مؤرخ في 2021  لسنـة71أمر حكومي عدد 

 ...........قطعة أرض فالحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة باألراضي الفالحية بوالية نابل
 يتعلق بتغيير وصف قطعة 2021 جانفي 25 مؤرخ في 2021 لسنة 72أمر حكومي عدد 

 ..............................أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها  بملك الدولة الخاص
 يتعلق بإلغاء األمر عدد 2021 جانفي 25 مؤرخ في 2021 لسنة 73ومي عدد أمر حك
 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك 2006 أكتوبر 9 المؤرخ في 2006 لسنة 2684

 ............................................الدولة الغابي وإدماجها  بملك الدولة الخاص
 يتعلـق 2021 جانفي 25قرار من وزيـرة الفالحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 

بالمصادقـة علـى أمثلة التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفالحي ببوجرير الذواودة 
 .........................................مـن معتمدية غزالة بواليـة بنزرت) القسط األول(

 يتعلـق 2021 جانفي 25قرار من وزيـرة الفالحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 
يئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفالحي بأوالد مسلم مـن بالمصادقـة علـى مثـال الته

 ....................................................معتمدية عين دراهم بواليـة جندوبة
 يتعلـق 2021 جانفي 25قرار من وزيـرة الفالحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 

القسط (بالقوسة  بالمصادقـة علـى مثـالي التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفالحي
 ................................................مـن معتمدية السند بواليـة قفصة) األول

 يتعلـق 2021 جانفي 25قـرار من وزيـرة الفالحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 
بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفالحي بولجة الطاوسة مـن 

 .....................................................معتمدية الوسالتية بواليـة القيروان
  ....................................................................... مديرينميةتس

  ....................................................................تسمية كاهية مدير
  .................................................................ول خطط وظيفيةاجد

  ................................................................إنهاء مهام رئيس دائرة

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في  قرار من وزيرة
سي اإلدارات بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهند داخلية مناظرة

 ........................2020بعنوان سنة  بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية العمومية
 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في  قرار من وزيرة

بعنوان   بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية داخلية مناظرة
 .........................................................................2020  سنة
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 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25رار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في ق
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات 

 .......................2020العمومية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 
يتعـلق بفتح  2021 جانفي 25 ن العقارية مؤرخ في من وزيرة أمالك الدولة والشؤوقرار

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات 
  .......................2020العمومية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 
تعـلق بفتح  ي2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية  
 ...................................................................2020بعنوان سنة 

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 
والشؤون العقارية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار ألمالك الدولة 

 ...................................................................2020بعنوان سنة 
 يتعـلق بفتح مناظرة 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في 
 ................. 2020 بعنوان سنة الوثائق واألرشيف بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف ألمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

2020............................................................................... 
 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في 
 ...............2020الوثائق واألرشيف بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 
خلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية مناظرة دا

 ................................2020بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 
 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

 بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني
 ................................2020بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات 

 .......................2020لعمومية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة ا
 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25قرار من وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة ألمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان 
 ..........................................................................2020سنة 

 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25ك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في قرار من وزيرة أمال
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف ألمالك الدولة والشؤون العقارية بعنوان 

 ..........................................................................2020سنة 
 يتعـلق بفتح 2021 جانفي 25أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في  قرار من وزيرة

بعنوان  إدارة ألمالك الدولة والشؤون العقارية مستكتب للترقية إلى رتبة فاتبالمل داخلية مناظرة
 .........................................................................2020  سنة

  ............................................................... متصرفين عامينتسمية
  

 
 يتعلق بضبط التنظيم 2021 جانفي 21 مؤرخ في 2021 لسنة 74أمر حكومي عدد 

سييرها وطرق اإلداري والمالي للهيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق ت
 .....................................................تسيير اللجنة االستشارية وتركيبتها
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  ................................................................ ملحق بالديوانتسمية
  ..................................................................تسمية كاهيتي مدير

  .................................................................تسمية رؤساء مصالح
  ...........................................................إنهاء مهام متفقدين جهويين

  ...................بمجلس مؤسسة الديوان الوطني لألسرة والعمران البشريتسمية عضو 
  ..............................تسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز اإلعالمية لوزارة الصحة

  

 يتعلق بإحداث وتنظيم 2021 جانفي 21 مؤرخ في 2021 لسنة 76أمر حكومي عدد 
 ............................................ع الدولة لإلنتاج األدبي والعلميجوائز تشجي

علق بحماية معالم  يت2021 جانفي 21 مؤرخ في  بالنيابةقــرار من وزير الشؤون الثقافية
 ........................................................................تاريخية وأثرية

 يتعلق بحماية المعلم 2021 جانفي 21 مؤرخ في يابة بالنقرار من وزير الشؤون الثقافية
 .................ن ببلدية أريانة من والية أريانةالتاريخي المعروف بقصر برج البكوش الكائ

  ................................................................تسمية مكلف بمأمورية
  ......................................................................تسمية مدير عام

  

 
    

  ...2021 جانفي 13بتاريخ ليا المستقلة لالنتخابات  العمحضر جلسة مداوالت مجلس الهيئة
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  .2021 جانفي 21قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

تكلف السيدة حسيبة فرحات، متصرف مستشار للصحة 
العمومية، بمهام رئيس مصلحة األعوان والتكوين والعمل 

وارد البشرية بإدارة الموارد البشرية االجتماعي باإلدارة الفرعية للم
 .بالمرسى" المنجي سليم"بمستشفى 

 

  .2021 جانفي 26قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
تكلف السيدة حليمة النفزاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، 

مركزية بوحدة تصرف حسب األهداف بمهام رئيس مصلحة إدارة 
 .ميزانية الدولة بوزارة الصحةفي نجاز مشروع تطوير التصرف إل

  

  .2021 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
يوضع حد لتسمية الدكتور لمجد النوري، طبيب للصحة 

  .العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية

  
  .2021 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

الشوكي، صيدلي أول للصحة يوضع حد لتسمية السيد المنصف 
  .العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية

  

  .2021 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

 عن وزارة الصحة  ممثالاتسمى السيدة وسيلة الورغي عضو
بمجلس مؤسسة الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري عوضا 

  .2020 ديسمبر 8تداء من عن الدكتور شكري حمودة اب

  

  .2021 جانفي 13قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 
 عن وزارة الصحة  ممثالايسمى الدكتور سفيان المناعي عضو

بمجلس مؤسسة مركز اإلعالمية لوزارة الصحة عوضا عن بسام 
  .2020 ديسمبر 16كشو، وذلك ابتداء من 

  

  

 

  

 2021 جانفي 21 مؤرخ في 2021 لسنة 76 عددأمر حكومي 
يتعلق بإحداث وتنظيم جوائز تشجيع الدولة لإلنتاج األدبي 

  .والعلمي
  إن رئيس الحكومة،

  ، بالنيابةباقتراح من وزير الشؤون الثقافية

  طالع على الدستور،بعد اال

 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 36وعلى القانون عدد 
بية والفنية، كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بالملكية األد1994

  ،2009 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 33بالقانون عدد 

 1975 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   منه،2المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية وخاصة الفصل 

 1979 أوت 21 المؤرخ في 1979 لسنة 749وعلى األمر عدد 
 الدولة لإلنتاج األدبي والعلمي كما تم تنقيحه وإتمامه المتعلق بتشجيع

 واألمر 1992 مارس 16 المؤرخ في 1992 لسنة 590باألمر عدد 
 واألمر عدد 1995 جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 98عدد 
  ،1998 أفريل 20 المؤرخ في 1998 لسنة 885

 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد 
متعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر  ال1996
 وباألمر 2003 أوت 25 المؤرخ في 2003 لسنة 1819عدد 
  ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885عدد 

 جوان 6 المؤرخ في 2005 لسنة 1707وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الثقافة والمحافظة على 2005

  ث،الترا

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020سبتمبر 

 6 المؤرخ في 2020 لسنة 775وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير 2020أكتوبر 

  الشؤون الثقافية بالنيابة،

  ،االستثمارصاد والمالية ودعم وعلى رأي وزير االقت

 .            وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 لفائدة الكّتاب التونسيين جوائز وطنية تحدث ـالفصل األول 
تسمى جوائز تشجيع الدولة لإلنتاج األدبي والعلمي وتسندها 

  . الوزارة المكلفة بالثقافة سنويا

ل الجوائز المحدثة بالفصل األول من هذا  تشمـ 2الفصل 
  :األمر الحكومي ما يلي

  .الجائزة الوطنية للدراسات في الفنون والجماليات -

  .الجائزة الوطنية للدراسات في اآلداب -

  .الجائزة الوطنية للدراسات في اإلنسانيات -

  .الجائزة الوطنية للدراسات المغاربية -

  .طوطاتالجائزة الوطنية لتحقيق المخ -

  .الجائزة الوطنية للرواية -

  .الجائزة الوطنية للقصة -

  .الجائزة الوطنية للتأليف المسرحي -

  .الجائزة الوطنية للشعر -

  .الجائزة الوطنية للتأليف في ميداني المعاجم والموسوعات -

  .الجائزة الوطنية للكتابة الموجهة للناشئة -

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5284&m=db


  10عـــدد   2021انفي  ج29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   306صفحــة 

 كل جائزة تسند الجوائز ألفضل كتاب تونسي مترشح عن
وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي 
لجان فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الثقافية للغرض تضم 
متخصصين في المجاالت المعنية بالجوائز وتكلف بتقييم 

  .الترشحات لنيل الجوائز وترتيبها

دينار وتحمل ) د10.000 (آالف حدد مقدار كل جائزة بعشرة
  .الجوائز المعنية على ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافةمبالغ 

 من هذا 2 تسند الجوائز المنصوص عليها بالفصل ـ 3الفصل 
  :األمر الحكومي عند توفر الشروط التالية

   الكتاب على إبداع أدبي أو بحث علمي،احتواء  -

   يكون العمل فرديا،أن -

تقديم أو التعليق ال يشترط أن تكون العربية لغة التأليف أو ال
بالنسبة للميادين المذكورة أعاله ويتم في ذلك إعتماد مختلف 

  .اللغات

  :وتقصى من الترشح األعمال التالية

   المؤلفات التي نشرت سابقا،-

  ن تحصلت على جائزة بتونس أ المؤلفات التي سبق و-
  أو بالخارج،

 المؤلفات التي تهدف للحصول على ترقية مهنية أو درجة -
  مية أو جامعية،عل

  تضبط مهام اللجان المنصوص عليها بالفقرة ـ 4الفصل 
  من هذا األمر الحكومي وتركيبتها وطرق 2 من الفصل الثانية

عملها والمقاييس األساسية التي تستند إليها لتقييم ملفات الترشح 
  . بمقتضى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالثقافة

ترشح لنيل الجوائز المنصوص  يعلن عن فتح باب الـ 5الفصل 

 من هذا األمر الحكومي بمقتضى بالغ سنوي 2عليها بالفصل 

صادر عن الوزارة المكلفة بالثقافة ويضبط البالغ اآلجال المحددة 

  . لبدأ تقديم الترشحات والوثائق الضرورية للمشاركة

 تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا ـ 6الفصل  
 من األمر 10خاصة أحكام الباب األول والفصل األمر الحكومي و

 المشار 1979 أوت 21 المؤرخ في 1979 لسنة 749عدد 
  . أعالهإليه

 مكّلف بتنفيذ هذا  بالنيابة وزير الشؤون الّثقافية ـ7الفصل 

  .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الّتونسية

  .2021 جانفي 21تونس في 
  

   المجاوراإلمضاء

    بالنيابةوزير الشؤون الثقافية
                 الحبيب عمار

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

 جانفي 21 مؤرخ في  بالنيابةمن وزير الشؤون الثقافية قــرار
  .يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية 2021

  ، بالنيابةإن وزير الشؤون الثقافية

  طالع على الدستور،بعد اال

 مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية وعلى
 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 4 المؤرخ في 1994 لسنة 1475 وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،1994

 جويلية 8وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 
2020.  

  :قـرر ما يلي

م  بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعال ـالفصل األول
  :التاريخية واألثرية التالية

  :والية تونس
  .مدينة تونس العتيقة :دار باش حامبة  -1

معتمدية :  نهج لوكسمبورغ  5ـ واجهات البناية الكائنة ب -2
  .باب بحر

  .معتمدية قرطاج) : دار زروق سابقا(مقر بيت الحكمة  -3

  :والية بن عروس
  .معتمدية المحمدية: سرايا المرابط  -4

  :زغوانوالية 
  .معتمدية الزريبة: مسجد الزريبة العليا  -5

  :والية نابل
  .معتمدية بوعرقوب: الحوض المائي بمنزل باشو -6

  .معتمدية سليمان: الجامع الكبير -7

  .معتمدية بّلي: جامع بّلي  -8

  .معتمدية سليمان:  زاوية سيدي علي عزوز-9

  :والية بنزرت
مدينة  : اه بجزيرة بيالو المنطقة األثرية المغمورة بالمي -10

رفراف معتمدية رأس الجبل مع التوسيع في المنطقة المجاورة لها 
  . م من حدودها300على شعاع 

  :  والية باجة 
  .معتمدية تستور: الجامع الكبير بالسلوقية  - 11

  .معتمدية تستور: مسجد ابن األميرة  -12

  .معتمدية تستور :مسجد صغير الصاي  -13

  .معتمدية تستور: مول جامع در -14
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  : والية جندوبة
  .مدينة جندوبة: مقام سيدي الحفناوي  -15

  :والية الكاف 
  .مدينة الكاف: قصبة الكاف -16

  :والية القيروان
  .مدينة القيروان: مقام سيدي عمر عبادة -17

  :والية سوسة
  .مدينة سوسة: المعبد اليهودي  -18

  .مدينة سوسة: معهد باب الجديد  -19

  .معتمدية سيدي عبد الحميد: رباط قصر الطوب  -20

  :والية المنستير 
  .معتمدية صيادة لمطة بوحجر: رباط لمطة  -21

  .معتمدية البقالطة: المقبرة البونية بموقع تبسوس  -22

  .مدينة المنستير: ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة  -23

  : الية قفصةو

  .ةمعتمدية قفصة الشمالي: هنشير المقطع  -24

  : والية توزر
  .معتمدية دقاش: الكنيسة األثرية قستيليا  -25

  :والية قبلي
  .معتمدية دوز: قصر غيالن  -26

  :والية مدنين
  . معتمدية بني خداش: قصر الحلوف  -27
  .معتمدية بني خداش: قصر الجوامع  -28
  .معتمدية سيدي مخلوف: قصر سيدي مخلوف  -29
  . الشماليةمعتمدية مدنين: قصر مدنين  -30
  .معتمدية بني خداش: قصر البرزالية  -31
  .   معتمدية بني خداش: جامع علولة  -32

  :والية تطاوين
.                                                                                                                معتمدية تطاوين الجنوبية: قصر بني بركة  -33
.                                                                                                                                                                                    معتمدية تطاوين الشمالية: قصر القلعة  -34
.                                                                                                                                                                                                                                                        لجنوبيةمعتمدية تطاوين ا: قصر بوزيري  -35
                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                             معتمدية تطاوين الجنوبية: قصر تونكت  -36
  .  معتمدية تطاوين الشمالية: قصر سرفين  -37
                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                        معتمدية تطاوين الجنوبية: قصر سدرة  -38
.                                                                                                                                                          معتمدية تطاوين الجنوبية: قصر الرخايسة  -39
  .   معتمدية تطاوين الجنوبية:  زناتة قصر -40
  . معتمدية تطاوين الشمالية: قصر أوالد سلطان  -41
  .  معتمدية تطاوين الشمالية: قصر معاند  -42
  .   معتمدية الذهيبة: جامع الذهيبة  -43

  .  معتمدية تطاوين الجنوبية: جامع السبع رقود  -44

                                                                                                                                                                                                                                                                . معتمدية تطاوين الجنوبية: قصر شنني  -45

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 
  .2021 جانفي 21تونس في 

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

   ة بالنيابةيالثقافون الشؤوزير 
                 الحبيب عمار

  
 جانفي 21 ي مؤرخ ف بالنيابةمن وزير الشؤون الثقافيةقرار 
يتعلق بحماية المعلم التاريخي المعروف بقصر برج  2021

  .البكوش الكائن ببلدية أريانة من والية أريانة
  ، بالنيابةإن وزير الشؤون الثقافية

  لدستور،طالع على ابعد اال
وعلى مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية 

 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 35الصادرة بالقانون عدد 
 2001 لسنة 118وإتمامها بالقانون عدد   كما تم تنقيحها1994

 2011 لسنة 43 وبالمرسوم عدد 2001 ديسمبر 6المؤرخ في 
   منها،45و 27 و26فصول  وخاصة ال2011 ماي 25المؤرخ في 

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

 جويلية 8وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 
2020.  

  :قـــرر ما يلي
معلم  بموجب هذا القرار يعتبر محميا ال ـالفصل األول

  .المعروف بقصر برج البكوش الكائن ببلدية أريانة من والية أريانة
  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2021 جانفي 21تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

   ة بالنيابةيالثقافالشؤون وزير 
                 الحبيب عمار

  
  

 

  
 25مؤرخ في  2021لسنة  77بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2021جانفي 
 مستشار من الدرجة األولى ،يسمى السيد أنيس خناش

 مكلفا بمأمورية بديوان رئيسة بلدية تونس ابتداء ،لمجلس النواب
  .2020من أول سبتمبر 

  
 25مؤرخ في  2021لسنة  78بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2021نفي جا
 مستشار من الدرجة األولى لمجلس ، السيد أنيس خناشيكلف

  . متفقد برتبة وامتيازات مدير عام ببلدية تونس، بمهامالنواب
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