
     الجمهورية التونسية 
 وزارة التجهيز واإلسكان

       والتهيئة الترابية 
          

2017 سنة خاللرارات تحديد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الصادرة جدول ق  
 

  انسُت  انىاليت  انبهذيت أو انتجًع انسكُي  ر/ع  2017 سُت خالل انصبدرة  تحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد أو يراجعت أيثهت انتهيئت انعًراَيتلراراث

  :لراراث تحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد أو يراجعت أيثهت انتهيئت انعًراَيت- 2

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل 2017 جبَفي 12لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

بهذيتي حًبو سىست   1  انتهيئت انعًراَيت نبهذيتي حًبو سىست وأكىدة يٍ واليت سىست

  وأكىدة

  سىست

  2017سُت 

انًراجعت  يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي 2017 يبي 16لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 انجسئيت نًثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت انمهعت انكبري
 بهذيت انمهعت انكبري 2

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل 2017 أفريم 25يؤرخ في يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت لرار 

 .انتهيئت انعًراَيت نمريت انًحبسٍ يٍ يعتًذيت َبر يٍ واليت انكبف

 

3 
لريت انًحبسٍ يٍ 

 يعتًذيت َبر

 انكبف

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في  

 .يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت يُسل سبنى يٍ واليت انكبف
 

 يُسل سبنى 4

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في  

 .يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت لهعت سُبٌ يٍ واليت انكبف
 

 لهعت سُبٌ 5

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في    

 .يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت انطىيرف يٍ واليت انكبف
  

 انطىيرف 6
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يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت يثبل  2017 يبي 26يؤرخ في لرار يٍ وزير انتجهيس  واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت 

 جُذوبتواليت بهذيت جُذوبت يٍ  يٍ نمريت بالريجيبانتهيئت انعًراَيت 
 جُذوبت لريت بالريجيب 7

 يثبل تمتضي يراجعت انتي انًُبطك بتحذيذ يتعهك 2017 أفريم  25في يؤرخ انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍ لرار
 .بىزيذ سيذي واليت يٍ انجذيذ سىق يٍ يعتًذيت انجذيذ سىق نمريت انعًراَيت انتهيئت

 لريت سىق انجذيذ 8

 سيذي بىزيذ

 يثبل تمتضي يراجعت انتي انًُبطك بتحذيذ يتعهك 2018 فيفري  22 يؤرخ انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍ لرار
 .بىزيذ سيذي واليت يٍ نبهذيت انرلبة انعًراَيت انتهيئت

 انرلبة 9

 إعذاد يثبل تمتضي انتي انًُبطك بتحذيذ يتعهك 2017 أفريم 25في يؤرخ انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍ لرار
 جربت بهذيت يٍ آركى تسداييٍ نًُطمت انعًراَيت انتهيئت

 .يذَيٍ واليت يٍ ييذوٌ
 يُطمت تسادييٍ آركى 10

 يذَيٍ

 يثبل تمتضي يراجعت انتي انًُبطك بتحذيذ يتعهك 2017 أفريم  25في يؤرخ انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍ لرار
 جربت بهذيت يٍ انًبي نًُطمت انعًراَيت انتهيئت

 .يذَيٍ واليت يٍ ييذوٌ
 يُطمت انًبي 11

يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل  2017 جىاٌ 02 يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍلرار 

 بهذيت انخهيذيت يٍ انسالوانتهيئت انعًراَيت نًُطمت  
 انسالو 12

 بٍ عروش

 

 يثبل يراجعت بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي 2017 جىيهيت 04يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 دوار انحىش يٍ بهذيت َعسبٌانتهيئت انعًراَيت نًُطمت  
 دوار انحىش 13

 

  يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد 2017 جىيهيت 04 يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 بهذيت يرَبق يٍ انكبىطييثبل انتهيئت انعًراَيت نًُطمت  
 انكبىطي 14

 

يراجعت يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي   2017 جىيهيت 18يؤرخ في لرار يٍ وزير انتجهيس  واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت 

 يٍ واليت بٍ عروش نبهذيت انًروجيثبل انتهيئت انعًراَيت ل جسئيت
 انًروج 15

 



 
 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

  انتهيئت انعًراَيت نمريت سيذي فرج يٍ يعتًذيت انًحًذيت يٍ واليت بٍ عروش

 لريت سيذي فرج 16
 

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 .انتهيئت انعًراَيت نمريت جبم انرصبص يٍ يعتًذيت يرَبق يٍ واليت بٍ عروش
 لريت جبم انرصبص 17

 

 يراجعتيتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي  2017 أكتىبر 6لرار يٍ وزير انتجهيس  واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 يٍ واليت بٍ عروش نبهذيت انًحًذيتيثبل انتهيئت انعًراَيت 
 انًحًذيت 18

 

 يراجعتيتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي  2017 ديسًبر 15لرار يٍ وزير انتجهيس  واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 يٍ واليت بٍ عروش نبهذيت بٍ عروشيثبل انتهيئت انعًراَيت 
 بٍ عروش 19

 

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي إعذاد يثبل  2017 جىاٌ 02 يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 انتهيئت انعًراَيت نبهذيت انعبنيت يٍ واليت بُسرث
 بُسرث انعبنيت 20

 

 يراجعتيتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي  2017 جىاٌ 02 يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 يٍ واليت بُسرث عىسجتيثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت 
 عىسجت 21

  

 يراجعتيتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي   2017 جىاٌ 02يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 يٍ واليت بُسرث غبر انًهحيثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت 
 غبر انًهح 22

  

يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت   2017 جىاٌ 09يؤرخ في  انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

 يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت بىيرداش يٍ واليت انًهذيت
 انًهذيت بىيرداش 23

 

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت  2017 أفريم 25انترابيت يؤرخ في  وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير  يٍلرار

يٍ واليت انكبف لريت انًحبسٍ يثبل انتهيئت انعًراَيت ل
 انكبف انًحبسٍ 24
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 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

  .يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت برلى يٍ واليت سهيبَت

 برلى 25

 سهيبَت

 

 
 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 أكتىبر 26لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 . يٍ واليت سهيبَتانعروستيثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت 
 انعروست 26

 

يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت  2017 أكتىبر 6لرار يٍ وزير انتجهيس  واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 سهيبَت يٍ واليت بىعرادةيثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت 
 بىعرادة 27

 

 يثبل تمتضي يراجعت انتي انًُبطك بتحذيذ يتعهك 2018 فيفري  22 يؤرخ انترابيت وانتهيئت واإلسكبٌ انتجهيس وزير يٍ لرار
 .سهيبَت واليت يٍ نبهذيت انروحيت انعًراَيت انتهيئت

 انروحيت 28
 

 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 ديسًبر 5لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 .انمصريٍ يٍ واليت يبجم بهعببشيثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت 
 انمصريٍ يبجم بهعببش 29

 

 
 يتعهك بتحذيذ انًُبطك انتي تمتضي يراجعت 2017 سبتًبر 8لرار يٍ وزير انتجهيس واإلسكبٌ وانتهيئت انترابيت يؤرخ في 

 .يثبل انتهيئت انعًراَيت نبهذيت انًُيههت يٍ واليت أريبَت
 

 أريبَت انًُيههت 30
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