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سليانة ة التابع لوادي سليانة بمعتمديالملك العمومي للمياه  يتعلق بفتح عمليات تحديد 2018 سبتمبر 26مؤرخ في قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري   سبتمبر 4 المؤرخ في 1987 لسنة 1202وعلى األمر عدد    منها،5البحري وخاصة الفصل  المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد 2004مارس  15ؤرخ في  الم2004 لسنة 24أو تممتها وآخرها القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1975 مارس 31المؤرخ في  1975 لسنة 16وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  . من والية سليانةالشمالية
عدد والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه باألمر  المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات 1987
 مارس 24 المؤرخ في 1989 لسنة  457وعلى األمر عدد   ،1989 جويلية 27 المؤرخ في 1989 لسنة 1059
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419د وعلى األمر عد  ،2014 أفريل 23 المؤرخ في 2014 لسنة 1405عدد الوالة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر  المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى 1989
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
 المؤرخ في 2018 لسنة 503نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة، وعلى جميع النصوص التي 2001

  . من والية سليانة الشماليةسليانةلوادي سليانة بمعتمدية  التابع يرية لتحديد الملك العمومي للمياهفي العمليات التحضللمياه، في أجل ال يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، الفصل األول ـ تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي   :قرر ما يلي   . بتسمية عضو بالحكومةالمتعلق 2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد   سمية عضوين بالحكومة، المتعلق بت2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107ألمر الرئاسي عدد وعلى ا  ،2018 ماي 31

:  أو من يمثله انةبسليالمندوب الجهوي للتنمية الفالحية  ـ  رئيس،:  سليانة الشمالية ـ معتمد  :هذا القرار من األشخاص اآلتي ذكرهم  ـ تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل األول من 2الفصل  : لف تابع لديوان قيس األراضي والمسح العقاري ـ عون فني مح  عضو،:  سليانةـ ممثل عن بلدية   عضو،: ـ ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية   عضو،: أمالك الدولة والشؤون العقارية وزارة ـ ممثل عن   عضو،: بسليانة الفالحية ـ رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية   عضو،  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 سبتمبر 26تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .بسليانةبالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية   .إثراء أعمالهامؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها الفنية وتلقي مالحظات األجوار وسماع األشخاص الذين تعتبرهم عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح  ـ يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على 3الفصل   .عضو

سمير الطيب                    والصيد البحريموارد المائية             وزير الفالحة وال
 قرار من وزير التجهيز واإلسكان و التهيئة الترابية مؤرخ في        

   الدستور،لىعطالع بعد اال  ،إن وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  . العموميةاألشغال مجال البناء وأصحاب الشهائد العليا فيالمقاوالت الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تعلق الم 2016 جويلية 13  فيلترابية المؤرخ اوالتهيئة يتعلق بإتمام قرار وزير التجهيز واإلسكان 2018 سبتمبر 26
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لة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مج
  لسنة53النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

المتعلق بقانون المالية  2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015  ديسمبر 27 المؤرخ في 2007  لسنة69وعلى القانون عدد   ،2016لسنة 
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد    المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007
 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد    المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015
 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93األمر عدد    وعلى  ،2014نوفمبر  5 المؤرخ في 2014 لسنة 46تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  كما تم  المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير2011
 جويلية 22مؤرخ في  ال1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد   ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد  كما هو متمم تعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز الم1974
 فيفري 3 المؤرخ في 1992ة  لسن249وإتمامه باألمر عدد  كما تم تنقيحه  بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان المتعلق1988
 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121األمر عدد  و1992
 جويلية 31 المؤرخ في 2008 لسنة 2656وعلى األمر عدد   ،2008
وصيغ منح وسحب المصادقة التي  المتعلق بضبط معايير 2008 نجاز  العمومية للمشاركة في إاألشغالء وتؤهل مقاوالت البنا    لسنة 3105الصفقات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 
 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039على األمر عدد و  ،2013 جويلية 12المؤرخ في  2013
ا تم تنقيحه وإتمامه  كم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014  ماي 11 المؤرخ في 2018 لسنة 416باألمر الحكومي عدد 
طنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا،  في إطار البرامج الواألشغالوبالتفاوض المباشر مع المقاوالت الصغرى إلنجاز الخدمات  المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات 2016جوان  13 المؤرخ في 2016 لسنة 676وعلى األمر الحكومي عدد   ، 2018    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،2وخاصة الفصل 

مؤرخ في القرار وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وعلى    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247رئاسي عدد وعلى األمر ال
ية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء البرامج الوطنالمتعلق بممارسة نشاط المقاوالت الصغرى المحدثة في إطار تعلق بالمصادقة على كراس الشروط الم 2016 جويلية 13 تضاف إلى الفصل األول من قرار وزير التجهيز   ـ الفصل األول : قرر ما يلي  . العموميةاألشغالو ، المشار 2016 جويلية 13 في المؤرخ الترابية والتهيئةواإلسكان    ) :مطة رابعة(الفصل األول   :العمومية مطة رابعة كاآلتي  األشغالالوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال البناء و نشاط المقاوالت الصغرى المحدثة في إطار البرامج بممارسة والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق ،إليه أعاله

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل   . ـ صيانة التنوير العمومي4  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 سبتمبر 26ي تونس ف   .التونسية

محمد صالح العرفاوي                   وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

    
لصحة لمستشار كلفت السيدة نادية عسيلي، متصرف   .2018  أكتوبر2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى       .2018 جويلية 1المشتركة بوزارة الصحة ابتداء من معدات باإلدارة العامة للمصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الكلف السيد محمد الصالحي، متصرف مستشار للصحة   .2018  أكتوبر2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحةاألهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في م كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب العمومية، بمها


