
  437صفحـة   2023فيفري  10 ––ئد الرسمي للجمهورية التونسية الرا  15عــدد 

  اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

  :نصه اآلتي األمـر يصدر

 لسنة 920 الحكومي األمر بجدول 64و 43و 42و 20 الرتبية باألعداد الواردة األرض بقطع المتعلقة البيانات تنقح ـ األول الفصل
 كائنة أرض لقطع للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2015 جويلية 23 في المؤرخ 2015

 مبين هو كما األمر لهذا المرفقة باألمثلة أحمر بخط ومحاطة وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة الزمة سوسة والية نم الشمالية ببوحسينة
  :التالي بالجدول

  

 العدد
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة
 العقار

 المساحة
 )²م (الجملية

 المنتزعة المساحة
 )²م(

 المالكين أسماء

20 

 –أ 454 أ525
 سمالر بمثال أ432

 عدد العقاري
 سوسة 23636

 2843.750 11375 مسجل
 وأبناءه القبودي محمد بن خليفة -1

 .كريم - 3 سامية، -2: وهما

42 
 الرسم بمثال أ575

 عدد العقاري
 سوسة 31939

 12347.5 13470 مسجل
 أبناء محمد -3 سهام، -2 العروسي، -1

 .الفتوي الهادي

43 

 أ568 – أ574
 الرسم بمثال

 عدد العقاري
 سوسة 31940

 2438 2438 مسجل
 أبناء محمد -3 سهام، -2 العروسي، -1

 .الفتوي الهادي

64 

 بمثال 01 – 02
 العقاري الرسم
 104189 عدد

 سوسة

 6680.001 8016 مسجل
 شبيل، محمد أبناء سمير - 2 عماد، -1
 -6 الهـــادي، - 5 زهــــــــرة، -4 أحمد، -3

 .بوراوي محمد بن الطاهر أبناء هندة

  

  . ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2 الفصل

  .2023 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع يتعلق 2023 فيفري 6 في مؤرخ 2023 لسنة 100 عددأمر 
  .وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة زمتينال بسليانة كائنتين أرض لقطعتي

  الجمهورية، رئيس إن

  واإلسكان، التجهيز وزيرة من باقتراح

  الدستور، على االطالع بعد

  والسكنية، والصناعية السياحية المناطق بتهيئة المتعلق 1973 أفريل 14 في المؤرخ 1973 لسنة 21 عدد القانون وعلى

 المنقحة النصوص جميع وعلى الفالحية األراضي بحماية المتعلق 1983 نوفمبر 11 في المؤرخ 1983 لسنة 87 عدد القانون وعلى
  منه، 9 الفصل وخاصة 2016 أوت 15 في المؤرخ 2016 لسنة 67 عدد القانون وخاصة له والمتممة
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 بالنصوص منقحة هي كما ،1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد بالقانون الصادرة والتعمير الترابية التهيئة مجلة وعلى
  ،2009 جوان 9 في المؤرخ 2009 لسنة 29 عدد القانون وخاصة الالحقة

 تنقيحه تم كما العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 في المؤرخ 2016 لسنة 53 عدد القانون وعلى
  ،2022 أكتوبر 19 في المؤرخ 2022 لسنة 65 عدد بالمرسوم وإتمامه

 عــــدد باألمر متمـــــــم هو كما التجهيز، وزارة مشموالت بضبط المتعلق 1974 فيفري 15 في المؤرخ 1974 لسنة 93 عدد األمر وعلى
  ،1992 فيفري 3 فــي المـــؤرخ 1992 لسنــــة 248

 اإلداري وتنظيمها للسكنى لعقاريةا الوكالة مهام بضبط المتعلق 2021 ماي 5 في المؤرخ 2021 لسنة 327 عدد الحكومي األمر علىو
  سيرها، وقواعد والمالي

   للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  الداخلية، وزير رأي وعلى

  .ةاإلداري المحكمة رأي وعلى

  :نصه اآلتي األمـر يصدر

 سليانة والية من الشمالية بسليانة كائنتان أرض قطعتا للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من انتزعت ـ األول الفصل
 والمبينتان األمر لهذا المرافق بالمثال أحمر بخط ومحاطتان وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة الزمتان) ²م 4430 (التقريبية الجملية مساحتهما
  :التالي بالجدول

  

العدد 
 الرتبي

عدد القطعة 
 بالمثال

طبيعة 
 العقار

 محتوى القطعة
المساحة 

 الجملية للعقار
 أسماء المالكين المساحة المنتزعة

  

بمثال ) جزء (31
الرسم العقاري 

 6805عدد 
  سليانة

 1 

  

بمثال ) جزء (32
الرسم العقاري 

 6805عدد 
 سليانة

 ² م291680 أرض بيضاء مسجل

جميع المنابات الشائعة 
المذكورين  للمالكين الراجعة

القطعتيــن  شماله في
المذكورتيـن يمناه والمقدرة 

 بالنسبـة ² م4172بحــــوالي 
 ² م258 و31للقطعـة عــدد 

 32بالنسبة للقطعة عدد 

عبد الرحمان / 1
د بن بن محم

  حفيظ،

  

فاطمة بنت / 2
عباس بن سليمان 

 الجويني،

  

  .المذكورة العقارات على توظف قد والتي الموظفة المنقولة وغير المنقولة الحقوق جميع كذلك انتزعت  ـ2 الفصـل

  .التونسية وريةللجمه الرسمي بالرائد األمـر هذا ينشر  ـ3 الفصــل

  .2023 فيفري 6 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




