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 18 مؤرخ في 2022 لسنة 421رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2022أفريل 

تنهى تسمية السيد العربي كشك، متصرف عام، بصفة مكلف 
  .2022 البيئة ابتداء من غرة أفريل بمأمورية بديوان وزيرة

  

  

 

  

 2022 أفريل 15قــرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 
   .يةيتعلق بحماية معالم تاريخية وأثر

  إن وزيرة الشؤون الثقافية،

 طالع على الدستور، بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021بر سبتم

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  ديسمبر6المؤرخ في   2001
 27 و26 وخاصة الفصول 2011 ماي 25المؤرخ في   2011

   منها،47 و45و

 جويلية 4 المؤرخ في 1994 لسنة 1475 وعلى األمر عدد 
راث وتنظيم سير ة للّتجنة الوطني المتعلق بتركيب الّل 1994
  أعمالها، 

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

 أكتوبر 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر عدد 
   ، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021

 جانفي 13وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 
2022.  

   : ما يليتقـرر 

 بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية ـالفصل األول 

  :واألثرية التالية 

 :والية تونسـ 

ى، موضوع الرسم العقاري  معتمدية المرس:قبة الهواء .1
  . تونس124795عدد 

المرسى، موضوع الرسم  معتمدية : بقمرتالبيت البوني .2
 . تونس124041العقاري عدد 

  . معتمدية باردو:القصر السعيد .3

 :والية أريانةـ 

 .عتمدية أريانة المدينةم: قصر بن عياد .4

 :والية بن عروسـ 

  .عتمدية حمام األنفم: لقصر الحسينيا .5

 .عتمدية مقرينم: قصر مقرين .6

  :والية نابلـ 

 .عتمدية الهواريةم: برج آدار  .7

 .الهواريةعتمدية م: مغاور الهوارية ومحيطهاة جموعم .8

: عتمدية قرمباليةم : )القصر ومحيطه(ضيعة نفريس  .9
 . م500منطقة االرتفاق بـ 

 .منزل تميمعتمدية م: مقبرة وضريح سيدي سالم .10

 عتمدية قليبيةم: المقبرة البونية بالمنصورة .11

 :والية باجةـ 

 عتمدية تبرسقم:  بالثكنة العسكريةمتحف الحركة الوطنية .12

  :والية تطاوينـ 

 عتمدية الصمارم: قصر العين .13

عتمدية تطاوين م: جامع سيدي مولى الدار وتوابعه .14
 الجنوبية

  عتمدية الصمارم: قصر القاعة .15

 عتمدية الصمارم: قصر بوقّفة .16

 عتمدية تطاوين الجنوبيةم: قصر بوجليدة .17

 عتمدية البير األحمرم: قصر تمزايط .18

 عتمدية تطاوين الشماليةم: قصر تملست .19

  :والية توزرـ 
 جامع سيدي بن غالب بتوزر المدينة  .20

 زاوية سيدي ثامر بتوزر المدينة  .21

 زاوية سيدي ميمون بتوزر  .22

 مسجد سيدي لصيق بتوزر المدينة  .23

  سيدي مشنتل بتوزر المدينة مسجد .24

:  غيطان الشرفةاألثريمعالم ما قبل التاريخ بالموقع  .25
 عتمدية نفطةم

  :والية صفاقسـ 

 عتمدية قرقنةم: بيت بورقيبة وتوابعه .26

 عتمدية قرقنةم: برج مليتة األغلبي .27

مقر شركة الفسفاط صفاقس قفصة سابقا بمدينة  .28
   معتمدية صفاقسصفاقس
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  :والية القصرينـ 

 عتمدية فوسانةم: ة كداس الرمادرمادي .29

  :والية قفصةـ 

ث ذو مالجئ ورماديات موقع العصر الحجري الحدي  .30
 معتمدية الرديف ومعتمدية أم العرايس: التأثيرات القبصية 

 :والية مدنينـ 

 :عتمدية جربة ميدون م: معالم الموقع األثري لالتاال .31
   م500منطقة االرتفاق بـ 

 عتمدية جربة ميدون م: قبليالمقبرة البونية سوق ال .32

منطقة :  ميدونعتمدية جربةم: ضريح هنشير بورقو .33
  م500االرتفاق بـ 

 عتمدية جربة ميدون م: جامع فضلون .34

 عتمدية جربة حومة السوقم: جامع الباسي .35

 عتمدية جربة حومة السوقم: جامع الّتالكين  .36

 عتمدية جربة أجيم م: جامع ولحي .37

 أجيم عتمدية جربة م: جامع البرداوي .38

 عتمدية جربة حومة السوقم: جامع مدراجن .39

 عتمدية حومة السوقم: جامع الّترك .40

 عتمدية جربة أجيم م: جامع الطويل .41

 عتمدية جربة ميدون م: منزل بن تنفوس  .42

 عتمدية جربة ميدون م: جامع موالي الّطيب بتمالل .43

 عتمدية جربة حومة السوق م: جامع بوليمان .44

عتمدية جربة حومة م: جامع الغولة حومة الخنانسة .45
 السوق 

 عتمدية جربة ميدون م: زاوية سيدي الشريف .46

 عتمدية جربة حومة السوق م: جامع بني داود .47

 عتمدية جربة حومة السوق م: جامع بومسور بالحشان .48

 عتمدية جربة ميدون م: جامع الكاتب .49

 عتمدية جربة ميدون م: زاوية سيدي علي .50

 ن عتمدية جربة ميدوم: جامع سيدي بن عيسى .51

 عتمدية جربة ميدون م: فسيفساء نزل جربة الفيدل .52

 عتمدية جربة ميدون م: معصرة الفصيلي .53

 عتمدية بن قردانم: مقام الولية أمي رتيلة وملحقاته .54

 عتمدية بني خداشم: قصبة مانيط .55

 عتمدية بني خداشم: قصر الخرافشة .56

 عتمدية بني خداشم: قصر بني خداش .57

 عتمدية بني خداشم: قصر زمور .58

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

  .2022 أفريل 15تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

   الشؤون الثقافية ةوزير
 حياة قطاط القرمازي




