بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في  28مارس
.2017
كلف السيد طارق الجامعي ،مستشار المصالح العمومية ،بمهام
مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان بوزارة الصناعة والتجارة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في  7أفريل .2017

أنهي تكليف السيد عادل الجربوعي ،أستاذ أول للتعليم
الثانوي ،بمهام رئيس مصلحة التعاون مع المؤسسات والمنظمات
الدولية باﻹدارة الفرعية للتعاون متعدد اﻷطراف بإدارة التعاون
الثنائي ومتعدد اﻷطراف باﻹدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة
التربية ابتداء من  2نوفمبر .2016

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في
 15مارس  2017يتعلق بتأسيس امتياز استغﻼل مواد معدنية
من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة مشيقيق"
بوﻻية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

وعلى اﻷمر عدد  1026لسنة  2004المؤرخ في  26أفريل
 2004المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق
باﻹنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها
من قبل صاحب امتياز استغﻼل المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16
ديسمبر  2003المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان
تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004
المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  21مارس 2012
المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة
الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "سبخة مشيقيق" بوﻻية سيدي
بوزيد لفائدة السيد الطاهر حشاد،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ  26جانفي  2015إلى اﻹدارة
العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه السيد الطاهر حشاد منحه
امتياز استغﻼل المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف
بامتياز استغﻼل "سبخة مشيقيق" منحصرا داخل محيط رخصة
البحث المذكورة أعﻼه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد
لﻼلتزامات التي تعهد بها الطالب تطبيقا ﻷحكام الفصل  44من مجلة
المناجم المشار إليها أعﻼه،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة اﻻستشارية للمناجم
خﻼل جلستها المنعقدة بتاريخ  28أوت ،2015
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قررت ما يلي :

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد  30لسنة
 2003المؤرخ في  28أفريل ،2003

الفصل اﻷول ـ يؤسس لفائدة السيد الطاهر حشاد ،المعين محل
التخابر معه بقرقنة ،الرملة ،صفاقس امتياز استغﻼل المواد المعدنية
من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز استغﻼل "سبخة مشيقيق"
بوﻻية سيدي بوزيد.

وعلى اﻷمر عدد  1726لسنة  2003المؤرخ في  11أوت
 2003المتعلق بضبط تركيبة اللجنة اﻻستشارية للمناجم وطرق
سيرها،

الفصل  2ـ يغطي امتياز اﻻستغﻼل "سبخة مشيقيق" مساحة
تبلغ  4400هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة
بالجدول التالي وذلك طبقا لﻸمر المشار إليه أعﻼه عدد 1725
لسنة  2003المؤرخ في  11أوت : 2003

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اﻷمر عدد  1725لسنة  2003المؤرخ في  11أوت
 2003المتعلق بضبط اﻹحداثيات الجغرافية وأرقام عﻼمات زوايا
المحيطات اﻷولية المكونة للسندات المنجمية،
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وتمارس أنشطة اﻻستغﻼل طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات
كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
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الفصل  3ـ يمنح امتياز اﻻستغﻼل "سبخة مشيقيق" لمدة
ثﻼثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.

الفصل  4ـ يتعين على صاحب امتياز اﻻستغﻼل تسوية وضعية
اﻷراضي مع مالكيها قبل إشغالها عمﻼ بأحكام مجلة المناجم.
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  15مارس .2017

وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في
 15مارس  2017يتعلق بتأسيس امتياز استغﻼل مواد معدنية
من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كبوش" بوﻻية
الكاف.
إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد  30لسنة
 2003المؤرخ في  28أفريل ،2003
وعلى اﻷمر عدد  1725لسنة  2003المؤرخ في  11أوت
 2003المتعلق بضبط اﻹحداثيات الجغرافية وأرقام عﻼمات زوايا
المحيطات اﻷولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى اﻷمر عدد  1726لسنة  2003المؤرخ في  11أوت
 2003المتعلق بضبط تركيبة اللجنة اﻻستشارية للمناجم وطرق
سيرها،
وعلى اﻷمر عدد  1026لسنة  2004المؤرخ في  26أفريل
 2004المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق
باﻹنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها
من قبل صاحب امتياز استغﻼل المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16
ديسمبر  2003المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان
تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004
المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في  21مارس 2012
المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة
الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كبوش" بوﻻية الكاف لفائدة شركة
اﻻستغﻼل المنجمي،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3
نوفمبر  2015المتعلق بالتجديد اﻷول لرخصة بحث عن المواد
المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كبوش"
بوﻻية الكاف لفائدة شركة اﻻستغﻼل المنجمي،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ  10فيفري  2016إلى اﻹدارة
العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة اﻻستغﻼل المنجمي
منحها امتياز استغﻼل المواد المعدنية من المجموعة الثالثة الذي
يعرف بامتياز استغﻼل "كبوش" منحصرا داخل محيط رخصة البحث
المذكورة أعﻼه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد
لﻼلتزامات التي تعهد بها الطالب تطبيقا ﻷحكام الفصل  44من مجلة
المناجم المشار إليها أعﻼه،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة اﻻستشارية للمناجم
خﻼل جلستها المنعقدة بتاريخ  15أفريل ،2016
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قررت ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يؤسس لفائدة شركة اﻻستغﻼل المنجمي ،المعين
محل التخابر معها بتونس ،53 ،شارع الشام 1002 ،تونس ،امتياز
استغﻼل المواد المعدنية من المجموعة الثالثة يعرف بامتياز
استغﻼل "كبوش" بوﻻية الكاف.

وتمارس أنشطة اﻻستغﻼل طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات
كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل  2ـ يغطي امتياز اﻻستغﻼل "كبوش" مساحة تبلغ 1600
هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي
وذلك طبقا لﻸمر المشار إليه أعﻼه عدد  1725لسنة  2003المؤرخ
في  11أوت : 2003
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