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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 قائمة بضبط يتعلّق 2017 نوفمبر 27 في مؤّرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة ووزير الوطني الدفاع وزير من قرار
 إحداثياتها وتحديد محّجرة عسكرية مناطق المعلنة والحيوية الحساسة والمنشآت اإلنتاج مواقع

 
 
 المتجددة، والطاقات والمناجم الطاقة ووزير الوطني الدفاع وزير إن
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 الوطني، الدفاع وزارة مشموالت بضبط المتعلق 1975 سبتمبر 25 في المؤرخ 1975 لسنة 671 عدد األمر وعلى
 

 مشموالتها وبضبط والمناجم الطاقة وزارة بإحداث المتعلق 2016 مارس 9 في المؤرخ 2016 لسنة 294 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالنظر، لها الراجعة والهياكل

 
 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى

 
 القومي، األمن مجلس بإحداث المتعلق 2017 جانفي 19 في المؤرخ 2017 لسنة 70 عدد الحكومي األمر وعلى

 
 والحيوية الحساسة والمنشآت تاجاإلن مواقع بإعالن المتعلق 2017 جويلية 3 في المؤرخ 2017 لسنة 90 عدد الرئاسي األمر وعلى

 منه، 2 الفصل وخاّصة محّجرة، عسكرية مناطق
 

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .القومي األمن مجلس رأي وعلى
 

 :يلي ما قّررا
 

 والمنشآت اإلنتاج مواقع لذلك، المبررة الموجبات زوال غاية وإلى القرار هذا تاريخ من ابتداء محّجرة، عسكرية مناطق تعلن – لوألا الفصل
 .بها المحيطة والفضاءات المصاحب، بالجدول إحداثياتها المضبوطة والحيوية الحساسة

 
 الدورية الصيانة أعمال ومتابعة المطلوبة، التهيئة أشغال إنجاز من بالتأكد المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزارة تتكفّل – 2 الفصل

 .القرار هذا من األول بالفصل عليها المنصوص بالمواقع المستوجبة
 

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر – 3 الفصل
 

 .2017 نوفمبر 27 في تونس
 
 

 اإلحداثيات الموقع الوالية

  سباق

 الحبال ببو العزل صمام

X Y 

565002 3703245 

565030 3703252 

565030 3703252 

565021 3703297 

 الشياه بأم المعالجة مركز

563774 3710361 

563474 3710304 

563426 3710062 

563456 3709956 

563825 3710009 

 بوقرعلاب لزعلا مامص

525859 3701727 

525858 3701704 

525893 370102 

525894 3701725 
 3698966 459522 بالفرانيق المعالجة مركز يلبق



 2 /2 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

459261 3699557 

457836 3699830 

456878 3699823 

456935 3698661 

 بالقلعة العزل صمام

499490 3706136 

499500 3706142 

499496 3706148 

499485 3706142 

 بباقل النفط وتخزين معالجة مركز

520027 3667649 

519861 3667563 

519797 3667624 

519972 3667768 

520040 3667809 

520056 3667796 

 بالطرفة النفط وتخزين معالجة مركز

521491 3685124 

521490 3684992 

521843 3684484 

521906 3684534 

522098 3684829 

521941 3684996 

 631 الكيلومترية بالنقطة العزل صمام

570939 3668789 

570953 3668812 

570936 3668811 

 597 الكيلومترية بالنقطة العزل صمام

569183 3635268 

570955 3668789 

569208 3635265 

569210 3635293 

569186 3635296 

 تطاويــــن
 

 

 

 بالكامور الضخ محطة

564255 3595594 

564536 3595532 

564528 3596014 

564235 3596006 

564155 3595730 

564158 3595707 

 


