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 .نابلالية من و قليبية ةبلدييتعلق بضبط الحدود الترابية ل 2019 ديسمبر 24 في  مؤرخ2019 لسنة 1233عدد أمر حكومي 

  إن رئيس الحكومــــة،

  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر 

  دستور، الطالع علىاال بعد

لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با ماي مؤرخ في ال  لسنة وعلى القانون عدد 
  ، ديسمبر  المؤرخ في  لسنة جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد 

القانون ب ، كما تم تنقيحهق بالمجالس الجهويةالمتعل  فيفري  المؤرخ في  لسنة وعلى القانون األساسي عدد 
  ، ديسمبر  المؤرخ في  لسنة عدد األساسي 

   منه،  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل  ماي  المؤرخ في  لسنة وعلى القانون األساسي عدد 

التنظيم اإلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة  المتعلق ب جوان  المؤرخ في  العليوعلى األمر
  ، جويلية  المؤرخ في  لسنة القانون عدد 

 وعلى جميع  نوفمبر  المؤرخ في  لسنة وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة  بمقتضى القانون عدد 
،    جوان  المؤرخ في   لسنة القانون عدد  ها وخاصةالنصوص التي نقحتها أو تممت

وعلى جميع النصوص التي   فيفري  المؤرخ في  لســنة القانون عدد الصادرة بمقتضى وعلــى مجلة الجبايــة المحلية 
  ، المتعلق بقانون المالية لسنة   ديسمبر  المؤرخ في   لسنة  عدد  األساسي وخاصة القانونا أو تممتهانقحته

  بإحداث بلدية قليبية، المتعلق  ديسمبر المؤرخ في  وعلى األمر

عدد وتسمية معتمديات واليات الجمهورية وعلى  المتعلق بضبط  أفريل أول المؤرخ في  لسنة وعلى األمر عدد 
  ، التي نقحته أو تممتهجميع النصوص

  بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية، المتعلق  مارس   المؤرخ في لسنة عدد  الحكومي وعلى األمر

  ،بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات المتعلق  ماي     المؤرخ في لسنة وعلى األمر الحكومي  عدد 

  لسنة األمر الحكومي  عدد  يح المتعلق بتنق فيفري رخ في  المؤ لسنة وعلى األمر الحكومي عدد 
  ،بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات المتعلق    ماي المؤرخ في 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  أوت   المؤرخ في  لسنة وعلى األمر الرئاسي  عدد 

  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء  سبتمبر  المؤرخ في  لسنة ي عدد سى األمر الرئالوع

الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء  نوفمبر المؤرخ في   لسنة ي عدد سى األمر الرئالوع

الجمهورية وعلى جميع المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات واليات   جويلية وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 
  النصوص التي نقحته أو تممته،

  وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قليبية،

،وعلى رأي المحكمة اإلدارية

.وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :اآلتي نصـهالحكومي يصدر األمر 

 -  غ- ع- ظ– ط- ض- ص- ش-  س-ز- ر-ذ- د- خ-ح-ج-ث-ت- ب-أ(الخـط المغـلـق ب قليبيةبـلديـة ل يةتـرابال الحدود تضبط ـ األولالفصل 
  : والمعرف كما يلي الحكوميبالمثال المصاحب لهذا األمر األصفر المبين باللون )أ- م-  ل-  ك-  ق-ف

    شماال

 ) =، ص=س(بإحداثيات ة بني رزين الكائنة في تقاطع مسلك فالحي مع وادي المالح بمنطق" أ"من النقطة 
بإحداثيات  الكائنة في تقاطع المسلك مع طريق عاللة بلهوان" ب"ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة 

   ).=، ص=س(
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  ).=، ص=س(بإحداثيات " ت"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة " ب"من النقطة 
 وطريق عاللة بلهوان حتى النقطة  رقم المحليةيواصل الحد في نفس االتجاه متبعا مسلكا فالحيا يربط الطريق " ت"من النقطة 

  بإحداثيات  الرابط بين منزل تميم وأزمور  رقم المحليةالموجودة في تقاطع المسلك مع الطريق " ث"
   ).=، ص=س(

بإحداثيات " ج"لي حتى النقطة لقبيواصل الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلك إبراهيم ا" ث"من النقطة 
   ).=، ص=س(

مسلك فالحي وسط  الكائنة على مستوى" ح"ي حتى النقطة لقبلينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلك إبراهيم ا" ج"من النقطة 
   ).=، ص=س(بإحداثيات ي فالحية أراض

الطريق  إلتقاء على مستوى الكائنة بمنطقة تاوشت" خ"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة " ح"من النقطة 
  ).=ص ،=س(إحداثيات المحلية الرابطة بين أزمور وقليبية مع وادي تاوشت ب

بمنطقة وادي الخطف على مستوى الكائنة " د" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "خ"من النقطة 
يواصل الحد في نفس  ثم ).=، ص=س(بإحداثيات تقاطع وادي تاوشت مع الطريق المؤدية إلى واد الخطف 

  ).=، ص=س(اثيات بإحدالكائنة على مستوى وادي لمام " ذ"االتجاه حتى النقطة 
الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى الطريق الرابطة " ر"ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة " ذ"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات بين قليبية وأزمور 
تاوشت على مستوى مسلك  الكائنة بمنطقة هنشير" ز" النقطة يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا وادي جنيب حتى" ر"من النقطة 

  ).=ص ،=س(بإحداثيات  تاهرت فالحي فاصل بين منطقة سيدي عمر وهنشير
الكائنة بمنطقة سيدي عمر الوزدري على " س"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة " ز"من النقطة 
  ). =ص ،=س(بإحداثيات  والهوارية  الرابطة بين قليبية رقم الجهوية الطريقسلك فالحي مع مستوى تقاطع م
 تقاطع على مستوى حيدود الكائنة بمنطقة هنشير" ش"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة " س"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات   رقم الجهوية الطريق م من  مسلك فالحي مع طريق حمام الغزاز وعلى مسافة
 وادي مبارك الحجري على مستوىالكائنة " ص"يواصل الحد في نفس االتجاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة " ش"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات 
على الكائنة " ض"وقليبية حتى النقطة   الطريق الرابطة بين حمام الغزازينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا" ص"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات  تقاطع طريق مع مسلك فالحي فاصل بين  هنشير الشريف وهنشير دمنة الجدر مستوى
ن منطقتي بوربعين والساطور والتي تفصل بي" ط" الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة ينعرج" ض"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات 
إلتقاء  على مستوىالكائنة بمنطقة سواني األخضر " ظ"ر حتى النقطة طريق لنقايواصل الحد في نفس االتجاه متبعا " ط"من النقطة 

رقي متبعا مسلكا فالحيا حتى ثم ينعرج نحو الشمال الش) =، ص=س(بإحداثيات  ارنقمسلك فالحي مع طريق ل
  بإحداثيات  أرض فالحية فاصلة بين منطقتي هنشير بوزيد والمنصورة على مستوىالكائنة " ع"النقطة 

  ). =، ص=س(
الكائنة بمنطقة مغسل الصوف على مستوى شاطئ " غ"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة " ع"من النقطة 

  ). =، ص=س(بإحداثيات حر الب

    شرقا
ب على مستوى التقاء وادي يقالكائنة بمنطقة المر" ف"ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة " غ"النقطة  من

  ).=، ص=س(بإحداثيات تافخسيت مع البحر 

  اجنوب

الكائنة بمنطقة سيدي جمال الدين على " ق"لغربي متبعا وادي تافخسيت حتى النقطة ينعرج الحد نحو الشمال ا" ف"من النقطة 
  ).=ص ،=س(بإحداثيات   الرابطة بين منزل تميم وقليبيةمستوى تقاطع وادي الحجر مع الطريق الجهوية رقم 

 تقاطع مسلك فالحي مع وادي  على مستوى تافخسيتالكائنة بمنطقة" ك"يواصل الحد في نفس االتجاه حتى النقطة " ق" من النقطة 
  ).=، ص=س(بإحداثيات  تافخسيت
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الكائنة بمنطقة سيدي حميدة على مستوى " ل"النقطة  الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي تافخسيت حتى ينعرج" ك"من النقطة 
  ).=ص ،=س(بإحداثيات نزل تميم وأزمور  الرابطة بين م الطريق المحلية رقم تقاطع وادي تافخسيت مع

  غربا
الكائنة بمنطقة بني خنيس بجانب " م"النقطة  حتى الطريق المحلية رقم  الحد نحو الشمال الشرقي متبعا ينعرج" ل"من النقطة 

  ).=، ص=س(بإحداثيات سد وادي الخطف 
  .نقطة االنطالق" أ"غربي متبعا وادي المالح حتى النقطة  نحو الشمال الينعرج الحد" م"من النقطة 

 عالمات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا  الحكومي من تاريخ نفاذ هذا األمرأشهرفي ظرف ستة  قليبية بلدية تضع ـ الفصل 
  .بالنقاط المذكورة بالفصل األول من هذا األمر الحكومي

 والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا  الحكوميرتعليق نسخة من هذا األم يتم ـ  الفصل
  .النفاذحيز الحكومي األمر 

 بتنفيذ هذا ،مكلفون، كل فيما يخصه  ووزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية الشؤون المحلية والبيئةوزيـر  ـ  الفصل
  .  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاألمر الحكومي الذي ينشر

  .2019 ديسمبر 24تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
  محمد رضا شلغوم

  وزير الشؤون المحلية والبيئة

  مختار الهمامي
  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

                                      نورالدين السالمي

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

  

الية ة حمام األغزاز من وبلدي يتعلق بضبط الحدود الترابية ل2019 ديسمبر 24 في مؤرخ 2019 لسنة 1234عدد أمر حكومي 
 .نابل

  إن رئيس الحكومــــة،

  ، الشؤون المحلية والبيئةباقتراح مـــن وزيـر 

  دستور، الطالع علىاال بعد

لقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى  المتعلق با ماي خ في مؤرال  لسنة وعلى القانون عدد 
  ، ديسمبر  المؤرخ في  لسنة جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون األساسي عدد 

القانون ب س الجهوية، كما تم تنقيحه المتعلق بالمجال فيفري  المؤرخ في  لسنة وعلى القانون األساسي عدد 
  ، ديسمبر  المؤرخ في  لسنة عدد األساسي 

   منه،  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل  ماي  المؤرخ في  لسنة وعلى القانون األساسي عدد 

إلداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة  المتعلق بالتنظيم ا جوان  المؤرخ في  العليوعلى األمر
  ، جويلية  المؤرخ في  لسنة القانون عدد 

 وعلى جميع  نوفمبر  المؤرخ في  لسنة وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة  بمقتضى القانون عدد 
،    جوان  المؤرخ في   لسنة القانون عدد  النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة

وعلى جميع النصوص التي   فيفري  المؤرخ في  لســنة القانون عدد الصادرة بمقتضى وعلــى مجلة الجبايــة المحلية 
  ، لق بقانون المالية لسنة المتع  ديسمبر  المؤرخ في   لسنة  عدد  األساسي وخاصة القانونا أو تممتهانقحته


