وعلى القانون عدد  122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر
 1994المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  29لسنة
 2009المؤرخ في  9جوان ،2009
وعلــى القانون عدد  11لســنة  1997المؤرخ في  3فيفري
 1997المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون اﻷساسي عدد
 53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر  2015المتعلق بقانون
المالية لسنة ،2016

وعلى اﻷمر عدد  543لسنة  1996المؤرخ في أول أفريل
 1996المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات وﻻيات الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي
عدد  1517لسنة  2015المؤرخ في  20أكتوبر  2015المتعلق
بإحداث معتمدية جديدة بوﻻية قابس ومعتمدية جديدة بوﻻية
قبلي،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  365لسنة  2016المؤرخ في 18
مارس  2016المتعلق بإحداث وضبط مشموﻻت وزارة الشؤون
المحلية،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  600لسنة  2016المؤرخ في 26
ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات أريانة وبن
عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  16جويلية 1996
المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات وﻻيات الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير
الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في  22مارس  2010المتعلق
بإحداث مناطق جديدة ببعض معتمديات وﻻيات تونس وقبلي
وصفاقس و المنستير و سوسة و نابل و بن عروس،
وعلى استشارة النيابات الخصوصية لبلديات سيدي بوزيد
والقصر،
وعلى رأي واليي سيدي بوزيد وقفصة،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

الفصل اﻷول ـ تنقح أحكام الفصل اﻷول من اﻷمر الحكومي
عدد  600لسنة  2016المؤرخ في  26ماي  2016المشار إليه
أعﻼه بالنسبة إلى وﻻيتي سيدي بوزيد وقفصة كما هو مبين
بالجدول التالي:
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قارة حديد
العقلة
ﻻلة

حي حشاد
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الفصل  2ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ووزير
التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  13فيفري .2017

اﻹمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  254لسنة  2017مؤرخ في  13فيفري 2017
يتعلق بتنقيح اﻷمر الحكومي عدد  601لسنة  2016المؤرخ في 26
ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات بن عروس
ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة
والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس
وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصـه:

البلدية

وعلى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في 4
فيفري  1989المتعلق بالمجالس الجهوية ،كما تم إتمامه بالقانون
اﻷساسي عدد  2لسنة  2006المؤرخ في  9جانفي 2006
المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد  1لسنة  2005المؤرخ
في  10أوت  2005المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
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وعلى اﻷمر العلي المؤرخ في  21جوان  1956المتعلق

بالتنظيم اﻹداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي

نقحته وخاصة القانون عدد  78لسنة  2000المؤرخ في 31
جويلية ،2000

وعلى القانون عـدد  33لســـنة  1975المــؤرخ في  14ماي

 1975المتعلق بإصدار القانون اﻷساسي للبلديات وعلى جميع

النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون اﻷساسي عدد 57
لسنة  2008المؤرخ في  4أوت ،2008

وعلى اﻷمر عدد  543لسنة  1996المؤرخ في أول أفريل

 1996المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات وﻻيات الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر الحكومي

عدد  1517لسنة  2015المؤرخ في  20أكتوبر  2015المتعلق

بإحداث معتمدية جديدة بوﻻية قابس ومعتمدية جديدة بوﻻية
قبلي،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27

أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  365لسنة  2016المؤرخ في 18

وعلى القانون عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي

مارس  2016المتعلق بإحداث وضبط مشموﻻت وزارة الشؤون

العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  601لسنة  2016المؤرخ في 26

 1975المتعلق بإصدار القانون اﻷساسي لميزانية الجماعات

المحلية،

وخاصة القانون اﻷساسي عدد  65لسنة  2007المؤرخ في 18

ماي  2016المتعلق بإحداث بلديات جديدة بوﻻيات بن عروس

وعلى القانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر

والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس

ديسمبر ،2007

 1983المتعلق بحماية اﻷراضي الفﻼحية كما نقح وتمم

بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ
في  27ديسمبر  2007المتعلق بحفز المبادرة اﻻقتصادية وخاصة

الفصل  43منه والقانون عدد  67لسنة  2016المؤرخ في 15

أوت ،2016

وعلى القانون عدد  122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر

 1994المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  29لسنة

 2009المؤرخ في  9جوان ،2009

وعلــى القانون عدد  11لســنة  1997المؤرخ في  3فيفري

 1997المتعلق بإصدار مجلة الجبايــة المحلية وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون اﻷساسي عدد

 53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر  2015المتعلق بقانون
المالية لسنة ،2016
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ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة
وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في  16جويلية 1996

المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات وﻻيات الجمهورية و
على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير

الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في  22مارس  2010المتعلق

بإحداث مناطق جديدة ببعض معتمديات وﻻيات تونس و قبلي و
صفاقس و المنستير وسوسة و نابل و بن عروس،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصـه:

الفصل اﻷول ـ تنقح أحكام الفصل اﻷول من اﻷمر الحكومي

عدد  601لسنة  2016المؤرخ في  26ماي  2016المشار إليه
أعﻼه بالنسبة إلى بلديات السلوقية والملقى التطور والحبابسة

وخمودة وعين الخمايسية وجهينة والشرائطية القصور والقريمات

هيشر والتﻼلسة والحكائمة ورحال وبنور وبشلي جرسين وبشري
فطناسة وبوغرارة كما هو مبين بالجدول التالي:
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العيثة
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الحبابسة الشمالية

3

الجميﻼت
خمودة الشمالية

4

الحبابسة الجنوبية
خمودة الجنوبية
المزيرعة
البريكة

عين الخمائسية

3

جهينة الجنوبية

2

عين زيان
الثماد

جهينة الشمالية

الشرائطية الجنوبية
القصور

2

قريمات الشرقية
سوسة

النفيضة

القريمات هيشر

الجم

التﻼلسة

قريمات الغربية
هيشر

5

مرابط حشاد
القارصي
التﻼلسة
العشابة
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الجواودة
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بنور

سيدي بوزيد

المكارم

سيدي بوزيد الشرقية
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قبلي الجنوبية

بشلي جرسين البليدات
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المكارم الشرقية
العامرة

عين رباو
بشلي

جرسين

البليدات

قبلي

مدنين

4

بني محمد

بشري

سوق اﻷحد

بشري فطناسة

فطناسة

مدنين الجنوبية

بوغرارة

بوغرارة

نقة

3
1

الفصل  2ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ووزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا
اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  13فيفري .2017

صفحــة 534

اﻹمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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