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سليانة  بوالية كائنة أرض ق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعيتعل 2023 فيفري 6 مؤرخ في 2023  لسنة103 عددأمر 
  ).6قسط  (15.5 إلى النقطة الكلم 0 من النقطة الكلم 80لتهذيب الطريق الجهوية رقم  الزمة

  ،جمهوريةإن رئيس ال

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  طالع على الدستور،بعد اال

 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص باالنتزاع للمصلحة العمومية المنقح 1976 أوت 11 المؤرخ في 1976 لسنة 85 وعلى القانون عدد
  ،2003 أفريل 14 المؤرخ في 2003 لسنة 26والمتمم بالقانون عدد 

 المنقح والمتمم مصلحة العمومية،من أجل ال المتعلق باالنتزاع 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد 
  ،2022وبر أكت 19 المؤرخ في 2022 لسنة 65بالمرسوم عدد 

  بتسمية رئيسة للحكومة،تعلق  الم2021أكتوبر  11 مؤرخ فيال 2021 لسنة 137 عددالرئاسي  وعلى األمر

  بتسمية أعضاء الحكومة،تعلق  الم2021أكتوبر  11 مؤرخ في ال2021 لسنة 138 عددالرئاسي  وعلى األمر

  ،الداخلية رأي وزير وعلى

  ،التجهيز واإلسكان ةوعلى رأي وزير

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر اآلتي نصه

لتوضع على ذمة وزارة التجهيز   لملك العمومي للطرقاتامصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلدماج بـمن أجل ال تنتزع األول ـالفصل 
 بوالية) 6قسط  (15.5 إلى النقطة الكلم 0 من النقطة الكلم 80لتهذيب الطريق الجهوية رقم  يانة الزمةسل  بواليةواإلسكان قطع أرض كائنة

  : لهذا األمر ومبينة بالجدول اآلتية المرفقةمثلومحاطة بخط أحمر باألسليانة 

  

العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

1 1  
 الموافقة
  13للقطعة عدد 
 بمثال
 الرسم

العقاري 
185030/3317

 سليانة
 
  

  
  مسجل

  
 ص40آر 21هك 24

  

  
منابات المذكورين 
شماله من القطعة 

  المبينة يمناه الماسحة
   ص06  آر64

  
  
  
  

صـابر  -2حميدة بن عمـار بوخـشبة     -1
م كـري -3بن حميدة بن عمار بوخـشبة       
فتحي -4بن حميدة بن عمار بوخشبة      

بــــن محمــــد بــــن حــــسن بــــن محمــــود   
ــاتي  ــن    -5الزيــ ــد بــ ــت محمــ ــسنة بنــ حــ

أحـــالم -6حـــسن بـــن محمـــود الزيـــاتي 
ــود      ــن محمـ ــسن بـ ــن حـ ــد بـ ــت محمـ بنـ

-8محمد بن أحمد بافاكر     -7الزياتي  
-9صالح بن محمد بـن أحمـد بافـاكر     

ــة بنــت محمــد بــن أحمــد بافــاكر       لطيف
حمــد عبـد القــادر بــن محمــد بــن أ -10

بوبكر بن محمد بن أحمـد      -11بافاكر  
 ســـميرة بنـــت محمـــد بـــن -12بافـــاكر 

عبــــد الكــــريم بــــن   -13أحمــــد بافــــاكر 
 مغيلــي -14محمــد بــن أحمــد بافــاكر  

ــاكر    ــد بافــ ــد بــــن أحمــ ــن محمــ -15بــ
ــت محمــد بــن أحمــد بــافكر       فطيمــة بن

الملك (مالكون على الشياع مع الدولة   
  )العمومي للطرقات
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

2 2  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

مطلب التسجيل 

المسحي عدد 

8735  

 القطعة المسحية(

   B2 )الخلصة

  فتحي بن علي بن عبد الستار األسود  ص15آر 26  -  منطقة مسحية

3 7  

 الموافقة

 1عدد  للقطعة

 الرسم بمثال

   العقاري

 7667 عدد

  سليانة

 آر 01هك 01  مسجل

  ص 24

 ص18آر 47

  

  

 

  

محـــي الـــدين بـــن بـــوكر بـــن الحـــاج  -1

ســـعاد بنـــت بـــوكر بـــن -2عمـــر دبـــيش 

قلفدان زينة بنت   -3الحاج عمر دبيش    

حـسن  -4بوكر بـن الحـاج عمـر دبـيش          

فاروق عمـر بـن بـوكر بـن الحـاج عمـر        

السيدة بنت بوكر بـن الحـاج       -5دبيش  

عبـد المجيـد بـن بــوكر    -6عمـر دبـيش   

فاطمــة بنــت -7بــن الحــاج عمــر دبــيش 

زبيــر بــن بــوكر بــن الحــاج عمــر دبــيش 

كر بـن الحـاج   نوال بنت زبيـر بـن بـو    -8

عفـــاف بنـــت زبيـــر بـــن  -9عمـــر دبـــيش 

-10بــــوكر بــــن الحــــاج عمــــر دبــــيش  

ــن الحــاج      ــوكر ب ــن ب ــر ب محمــد بــن زبي

المنجي بـن أحمـد بـن    -11عمر دبيش   

آســيا بنــت حــسان  -12صــالح بربــوش  

 بن عمر بن بوبكر  

4 8  

 الموافقة

 1عدد  للقطعة

 بمثال

 العقاري الرسم

 7427 عدد

  سليانة

 آر 19هك 09  مسجل

  ص 75

 بـن الهـادي   العربـي  بـن  صـالح  محمـد  ص43آر 25

  مولهي
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

5 10  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

مطلب التسجيل 
  المسحي عدد

8599  

 القطعة المسحية(

E105  

  )الخلصة

  ورثة عبد العزيز بالمكي  ص23آر 04  -  منطقة مسحية

  

6 14  

 الموافقة

 1عدد  للقطعة

 بمثال

 العقاري الرسم

 6610عدد

  سليانة

  مسجل

  

 علـي  الحـاج  بـن  الـصغير  بنـت  حبيبة-1  ص17آر 03  ص73آر05هك 04
 بـن  الـصغير  بنـت  العكـري -2زواغيـة  

 بنــت جبــارة-3 زواغيــة الحــاج علــي
 حياة- 4زواغية  الحاج علي بن الصغير

 - 5زواغية  الحاج علي بن الصغير بنت
 عبـد -6شـعبان   بن بلقاسم بنت حليمة

 علـي  بـن الحـاج   الـصغير  بـن  الحفـيظ 
 الـصغير  بـن  لـصالح ا محمـد -7زواغيـة  
 بنت خدوجة-8زواغية  علي بن الحاج
 فائزة- 9زواغية  علي بن الحاج الصغير

زواغيـة   الحـاج علـي   بـن  الـصغير  بنـت 
 بن علي ابراهيم بن الصالح محمد-10

علـي   بـن  ابـراهيم  بنـت  حدة-11بوزيان 
 بـن  ابـراهيم  بنـت  سـالمة -12بوزيـان  

 ابـراهيم  بنـت  طوجـة -13علـي بوزيـان   
  علي بوزيان بن

7 24  

 الموافقة

 1عدد  للقطعة

 الرسم بمثال

 العقاري

 8022 عدد

 سليانة

 بـن  محمـد الطـاهر   بن الدين صالح-1  ص43آر 03  ص49آر 41هك 36  مسجل
 محمــد بــن مــروان-2الزاهــي  عمــر

 بـن  فتحـي -3 الزاهـي  بـن عمـر   الطـاهر 
 الحـاج  بـن  عمـر  بـن  الطـاهر  محمـد 
 محمـد  بنـت  روضـة -4 الزاهـي  محمـد 
 بنـت  مفيـدة -5ي الزاه عمر بن الطاهر
-6الزاهــي  بــن عمــر الطــاهر محمــد
 بـن عمـر   الطـاهر  محمـد  بنـت  لطيفـة 

بـن   الطاهر محمد بنت نجيبة-7الزاهي 
 علـي  الحـاج  بنـت  هذبـة -8 الزاهي عمر

  الزاهي
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

8 25  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

 العقاري الرسم

 20077عدد

  سليانة

ر الزاهـي   منصف بن محسن بـن عمـ      -1  ص27آر 04  ص01آر 48هك 28  مسجل
محمد جويني بـن محـسن بـن عمـر          -2

عمــر بــن محــسن بــن عمــر     -3الزاهــي 
عبــد الفتــاح بــن محــسن بــن -4الزاهــي 

محمـــد مـــصدق بـــن    -5عمـــر الزاهـــي  
منجيـة بنـت    -6محسن بن عمر الزاهي     

ــي    ــر الزاهـ ــن عمـ ــديقة -7محـــسن بـ صـ
  بنت محسن بن عمر الزاهي

9 33  

 الموافقة

 1عدد  للقطعة

 الرسم بمثال

 العقاري

 8007 عدد

 سليانة

منجيــة بنــت خليفــة بــن محمــد بــن       -1  ص78آر 39  ص45آر 56هك 9  مسجل
ســــفيان بــــن ابــــراهيم بــــن  -2محمــــود 

وئـام بنـت   -3حسونة بن محمد المكـي    
ابراهيم بـن حـسونة بـن محمـد المكـي           

ــن    -4 ــسونة بـ ــن حـ ــغير بـ ــن صـ ــامر بـ عـ
نجــاة بنـت صــغير بــن  -5محمـد المكــي  

ــذهبي -6حــسونة بــن محمــد المكــي    ال
ونة بــــن محمــــد بــــن صــــغير بــــن حــــس 

سنية بنت صغير بـن حـسونة   -7المكي  
علجيـــــة بنـــــت -8بـــــن محمـــــد المكـــــي 

 -9بلقاسم بن محمـد الطيـب المـالكي        
محمـــد رضـــوان بـــن شـــاكر البـــاي بـــن  
صــغير بــن حــسونة بــن محمــد المكــي     

فـراس بـن شـاكر البـاي بـن صـغير       -10
ثـامر  -11بن حسونة بن محمد المكي      

بن شاكر الباي بـن صـغير بـن حـسونة      
عبـد الـرزاق بـن      -12 المكـي    بن محمد 

الطيـــب بـــن حـــسونة بـــن محمـــد مكـــي  
فيــصل بـــن األخــضر بـــن حمـــادي   -13

  األخضر

10 36  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

مطلب التسجيل 
المسحي عدد 

8946  

  القطعة المسحية(

F220  مصوج(  

  -  منطقة مسحية

  

 ص73آر 28

 

  

رشـيد بـن محمـد بـن حمـد بـن صــالح       
  ومن معه
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

11 41  

 الموافقة

  3لقطعة عدد ل

 بمثال

مطلب التسجيل 
المسحي عدد 

8974  

  القطعة المسحية(

F299  مصوج(  

 ص38آر 70  -  منطقة مسحية

 

  

ــرزاق بالعيــدي الرويــسي ومــن     ــد ال عب
  معه

12 43  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 الرسم بمثال

 العقاري

 17314 عدد

  سليانة

عبد الرزاق بن العيـد بـن عمـار بـن          -1  ص05  ص44آر 72  مسجل
ــسي  الـــــشا ــالح الرويـــ ــن صـــ -2وش بـــ

ــن       ــن عمــــار بــ ــصادق بــــن العيــــد بــ الــ
محمد -3الشاوش بن صالح الرويسي     

ــار بـــــن    الطـــــاهر بـــــن العيـــــد بـــــن عمـــ
مختار -4الشاوش بن صالح الرويسي      

بــن العيــد بــن عمــار بــن الــشاوش بــن     
حبيب بن العيد بـن    -5صالح الرويسي   

عمار بن الشاوش بن صالح الرويـسي       
ــن      -6 ــار بــ ــد بــــن عمــ عمــــار بــــن العيــ

ــسي    ــالح الرويـــ ــن صـــ -7الـــــشاوش بـــ
منـــــصور بـــــن العيـــــد بـــــن عمـــــار بـــــن  

مباركة -8الشاوش بن صالح الرويسي   
بنــت العيــد بــن عمــار بــن الــشاوش بــن 

ــد   -9صــالح الرويــسي   فطيمــة بــن العي
ــالح    ــار بــــن الــــشاوش بــــن صــ بــــن عمــ

شــهابة بنــت هــذيلي بــن  -10الرويــسي 
فيصل بن صالح بن عمار   -11حناشي  

الح عبــد الــستار بــن صــ  -12الرويــسي 
جمــــال بــــن -13بــــن عمــــار الرويــــسي 

محمــد -14صـالح بــن عمــار الرويــسي  
ــسي    ــار الرويـ ــن عمـ ــالح بـ -15بـــن صـ

محـسن بــن صــالح بــن عمــار الرويــسي  
نجـــــاة بنـــــت صــــــالح بـــــن عمــــــار    -16

رقيـــة  بنـــت صـــالح بـــن  -17الرويـــسي 
ليلــى بنــت صــالح  -18عمــار الرويــسي  

صــبيحة بنــت  -19بــن عمــار الرويــسي   
ر هــاج-20صــالح بــن عمــار الرويــسي   

-21بنــت صــالح بــن عمــار الرويــسي     
رمضانة بنت صالح بن عمار الرويسي       

  ربح بنت محمد بن قدادة-22
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  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

13 47  

 بمثال

األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
65422  

موضوع مطلب 
تسجيل مسحي 

  9983عدد 

  القطعة المسحية(

K124  مصوج(  

 عبــــــد الــــــرزاق بالعيــــــد بــــــن صــــــالح   ص31آر 24  -  منطقة مسحية
  الرويسي

14 70  

األشغال  بمثال
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
91273  

  وقف بوغربال بوغربال العسكري  ص56آر 03  -  غير مسجل

15 73  

األشغال  بمثال
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
91274  

  وقف بوغربال بوغربال العسكري  ص04آر 03  -  غير مسجل

16 77  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 الرسم بمثال

 العقاري

 20419 عدد

  انةسلي

ــن صــــالح بــــن علــــي     -1  ص18آر 23  ص92آر 50هك 9  مسجل محمــــدعلي بــ
الطيـب بــن صـالح بـن علــي    -2المنيعـي  
نجمـة بنـت صـالح بـن علـي          -3المنيعي  
بيـــة بنـــت صـــالح بـــن علـــي -4المنيعـــي 
  المنيعي

17 91  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

 العقاري الرسم

 18003 عدد

  سليانة

 بن زبيـر بـن بـوبكر بـن عمـر            محمد-1  ص09آر 04  ص67آر 97هك 36  مسجل
ــوبكر    -2دبــيش  عفــاف بنــت زبيــر بــن ب

نـوال بنـت زبيـر بـن        -3بن عمـر دبـيش      
فاطمــة بنــت -4بــوبكر بــن عمــر دبــيش  

 -5زبيـــر بـــن بـــوبكر بـــن عمـــر دبـــيش   
المنجــي بــن أحمــد بــن صــالح بربــوش   

آســــيا بنــــت حــــسان بــــن عمــــر بــــن  -6
  بوبكر
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

18 97  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 بمثال

مطلب التسجيل 

مسحي عدد ال

10265  

  القطعة المسحية(

B233  

  )مصوج 

  نفيسة دبيش  ص09آر 01  -  منطقة مسحية

19 99  

 الموافقة

  5عدد  للقطعة

101  

الموافقة للقطعة 

 7عدد 

 بمثال

 الرسم

 العقاري

 عدد

8208 

  سليانة

 ص16آر 27هك 21  مسجل

  

  ص49آر 47

  

  ص52آر 16

  

  

  

  

الحاج الهادي بن محمد بن عمـر       - 1

ن محمــــد بــــن   علــــي بــــ - 2المــــولهي 

- 3محمد بن عمر العياري المولهي 

محمد المختار بن محمد بن محمد      

خليفـة  - 4بن عمـر العيـاري المـولهي        

بن علي بن الحـاج األخـضر العيـاري     

قـــــدور بـــــن محمـــــد أو - 5المـــــولهي 

ــن الحــاج      ــي ب ــدي بــن عل محمــد البل

عزيـــــزة بنـــــت - 6األخـــــضر العيـــــاري 

محمد أو محمد البلدي بن علي بن 

عرجونــة - 7لعيــاري الحــاج األخــضر ا

بنـــت محمـــد أو محمـــد البلـــدي بـــن  

- 8علي بن الحاج األخضر العيـاري       

ونــاس بــن محمــد أو محمــد البلــدي 

بن علي بن الحـاج األخـضر العيـاري     

  نجمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت محمــــــــــــــــــد- 9

أو محمد البلدي بن علي بن الحاج     

عبـــد الـــسالم - 10األخـــضر العيـــاري 

بن محمد أو محمد البلدي بن علي 

علي - 11عياري  بن الحاج األخضر ال   

بن محمد أو محمد البلدي بن علي 

  بن الحاج األخضر العياري



  16عـــدد   2023 فيفري 14 ––لتونسية الرائد الرسمي للجمهورية ا  460صفحــة 

العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

20 107  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

 الرسم بمثال

 العقاري

 19462 عدد

  سليانة

فاطمة الصغيرة بنت خليفة بن علي     -1  ص49آر 01  ص85آر 27هك 11  مسجل
ــضر   ــن األخــ ــد   -2بــ ــن محمــ ــروان بــ مــ

العربي بن الهادي بـن محمـد المـولهي         
أحمد الصيد بن محمد العربـي بـن        -3

الحبيـب  -4الهادي بن محمـد المـولهي       
بــــن محمــــد العربــــي بــــن الهــــادي بــــن  

فريـــد بـــن محمـــد  -5محمـــد المـــولهي 
فــوزي -6العربــي بــن الهــادي المــولهي  

بــــن محمــــد العربــــي بــــن الهــــادي بــــن  
لطفـــي بـــن محمـــد -7محمـــد المـــولهي 

العربي بن الهادي بـن محمـد المـولهي         
حمد العربي بن محمد الهادي بن م   -8

زهيــر  -9الهــادي بــن محمــد المــولهي     
بــــن محمــــد العربــــي بــــن الهــــادي بــــن  

ــيم بــن   -10محمــد المــولهي   عبــد الحل
محمــد العربــي بــن الهــادي بــن محمــد   

ناجية بنت محمد العربـي     -11المولهي  
-12بــن الهــادي بــن محمــد المــولهي    

جميلة بنت محمـد العربـي بـن الهـادي           
 محمد الصالح-13بن محمد المولهي  

بــــن محمــــد العربــــي بــــن الهــــادي بــــن  
عمــار بــن محمــد -14محمــد المــولهي 

  العربي بن الهادي بن محمد المولهي

21 113  
 بمثال

األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
65431  

موضوع مطلب 
تسجيل مسحي 

  10227عدد 
  القطعة المسحية(

B104  مصوج(  

  ورثة ونيسة ومن معها  ص44  - منطقة مسحية

22 116  
 الموافقة

 1عدد  للقطعة
 الرسم بمثال

 العقاري
 10115 عدد

  سليانة

حسنية بنت عبد الله بـن صـالح بـن     -1  ص03آر 04  ص66آر 02هك 2  مسجل
ــامر بــــن محمــــود  -2الطيــــب  ــار عــ عمــ
المولــدي بــن محمــود حامــد -3حامــد 

حليمــة -5بــشير بــن محمــود حامــد -4
ــد    ــود حامــ ــت محمــ ــت  -6بنــ ــرة بنــ خيــ

عمر بن بلقاسم بن    -7أحمد بن جابر    
دغبوجــــة بنــــت بلقاســــم بــــن  -8ر جــــاب
  جابر
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

23 130  

 بمثال

األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة عدد 

65437 

موضوع مطلب 

تسجيل مسحي 

  9063عدد 

القطعة المسحية    (

D114 

 )مصوج

132  

األشغال  بمثال

الخصوصية 

والمختلفة عدد 

65437 

موضوع مطلب 

تسجيل مسحي 

  9063عدد 

القطعة المسحية    (

D115 مصوج(  

  ص25آر 01  -  مسحيةمنطقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ص64آر 33

  عبدة بالهادي المولهي

24 137  

 الموافقة

  1عدد  للقطعة

139  

الموافقة للقطعة 
 2عدد 

 الرسم بمثال

 العقاري

 5017 عدد

  سليانة

  ص68آر 28  ص99آر 58هك 70  مسجل

  

  

  ص26آر 12

عزالدين بن محمد المختار بن محمد    
 بــن عمــر العيـــاري المــولهي مالــك مـــع    

  )الملك العمومي للطرقات(الدولة 
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

25 140  

 الموافقة

  4عدد  للقطعة

147  

الموافقة للقطعة 
 1عدد 

 الرسم بمثال

 العقاري

 7477 عدد

  سليانة

  ص33آر 89  ص09آر 84هك 22  مسجل

  

  

  

  ص09آر 35

ــار   -1 ــرزاق بـــن العيـــد بـــن عمـ عبـــد الـ
ــسي    ــالح الرويـــ ــشاوش صـــ ــور -2الـــ نـــ

الــدين بـــن العيـــد بــن عمـــار الـــشاوش   
منــصور بــن العيــد  -3لرويــسي صــالح ا

بن عمار بن الشاوش صالح الرويـسي       
ــار بــــن   -4 ــار بــــن العيــــد بــــن عمــ مختــ

حبيـب بـن   -5الشاوش صالح الرويسي    
العيــد بـــن عمـــار بــن الـــشاوش صـــالح   

ــسي  ــن    -6الرويـ ــد بـ ــن العيـ ــصادق بـ الـ
-7عمار بن الشاوش صالح الرويسي      

محمد الطاهر بن العيـد بـن عمـار بـن            
ــسي   ــالح الرويـ ــشاوش صـ ــة م-8الـ باركـ

بنــت العيــد بــن عمــار الــشاوش صــالح   
فطيمـــة بنـــت العيـــد بـــن     -9الرويـــسي  

ــالح الرويـــسي    ــار بـــن الـــشاوش صـ عمـ
محــسن -11شــهابة بنــت الهــذيلي   -10

ــار بالـــشاوش   -12بـــن صـــالح بـــن عمـ
جمــال بــن صــالح بــن عمــار بالــشاوش   

ــار    -13 ــن عمـــ ــالح بـــ ــن صـــ ــد بـــ محمـــ
فيـــصل بـــن صـــالح بـــن  -14بالـــشاوش 

لح تونس بنت صـا -15عمار بالشاوش   
رقيـــة بنــــت  -16بـــن عمـــار بالـــشاوش    

صـبيحة  -17صالح بن عمار بالشاوش     
-18بنــت صــالح بــن عمــار بالــشاوش   

ليلــى بنــت صــالح بــن عمــار بالــشاوش    
ــار   -19 ــن عمـــ ــالح بـــ ــاجر بنـــــت صـــ هـــ

رمضانة بنـت صـالح بـن       -20بالشاوش  
 رمــــضانة بنــــت -21عمــــار بالــــشاوش 

عبـــد -22صــالح بــن عمـــار بالــشاوش    
  شاوشالستار بن صالح بن عمار بال

26 157  

  158و

 بمثال

األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
67970  

موضوع مطلب 
تسجيل مسحي 

  12072عدد 

القطعة المسحية    (
U40 جامة(  

  ص50  -  منطقة مسحية

  ص24آر 10

ــشهيبي      ــي ال ــن عل ــن صــالح ب ــادي ب اله
  ومن معه
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

27 159  

 بمثال

األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة عدد 

67971  

موضوع مطلب 

سحي تسجيل م

  12075عدد 

القطعة المسحية    (

U41 جامة(  

  علي بن صالح بن علي الشهيبي  ص58آر 09  -  منطقة مسحية

28 160  

 بمثال

األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة عدد 

91845  

موضوع مطلب 

تسجيل مسحي 

  12072عدد 

القطعة المسحية    (

U35 جامة(  

ــشهيب      ص07آر 17  -  منطقة مسحية ــي ال ــن عل ــن صــالح ب ــادي ب ي اله

  ومن معه

29 166  

 بمثال

األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة عدد 

67972  

 موضوع

مطلب تسجيل 

مسحي عدد 

12090  

القطعة المسحية    (

U65 جامة(  

  محمد الناصر الظاهري  ص14آر 02  -  منطقة مسحية
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العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة الجملية 

  للعقار
  المساحة المنتزعة

 المالكين أوسماء المالكين أ
  المحتملين

30 182  

 الموافقة

  1للقطعة عدد 

188  

 الموافقة

 3للقطعة عدد 

 الرسم بمثال

   العقاري
 23622 عدد

  نةسليا

  ص44آر 09  ص16آر 44هك 4  مسجل

  

  ص29آر 04

ــن صــــالح بــــن علــــي     -1 محمــــدعلي بــ
الطيـب بــن صـالح بـن علــي    -2المنيعـي  
نجمـة بنـت صـالح بـن علـي          -3المنيعي  
بيـــة بنـــت صـــالح بـــن علـــي -4المنيعـــي 
ــي  ــن   -5المنيعـ ــد بـ ــن محمـ ــة بـ بوعجيلـ

ــشير بــن محمــد بــن    -6علــي العــوني   ب
ســعاد بنـت محمــد بــن  -7علـي العــوني  
ليلــى بنــت محمــد بــن   -8علــي العــوني  
عربيـة بنـت محمـد بـن     -9علـي العـوني   
منجيـــة بنــت محمـــد  -10علــي العــوني   

دليلـة بنـت محمـد    -11بن علي العوني   
  بن علي العوني
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 الموافقة

 1للقطعة عدد 

 الرسم بمثال

   العقاري
 23627 عدد

  سليانة

وليد بن معمر بـن صـالح بـن سـالم           -1  ص85آر 13  ص37آر 54هك 3  مسجل
لــدين بــن معمــر بــن صــالح بــن      عزا-2

محمــد األمــين بــن معمــر بــن   -3ســالم 
حبيبــة بنــت معمــر  -4صــالح بــن ســالم  

ــالم   ــالح بــــن ســ ــة بنــــت -5بــــن صــ زكيــ
  محمد الطاهر بن العربي

  

 بالفصل األول من  جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع األرض المذكورةتنتزع كذلك  ـ2الفصل 
  . ا األمرهذ

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  هذا األمرينشر  ـ3الفصل 

  .2023 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

يتعلق بالمصادقة على التقارير اإلختتامية للجنة استقصاء وتحديد  2023 فيفري 6مؤرخ في  2023 لسنة 104أمر عدد 
  ).معتمديات تالة وفريانة والقصرين الشمالية وماجل بلعباس(خاص بوالية القصرين األراضي التابعة لملك الدولة ال

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  طالع على الدستور،بعد اال

اص وخاصة الفصول األول  المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخ1918 جوان 18وعلى األمر العلي المؤرخ في 

  منه،12 إلى 5ومن )  من الفقرة الثانية2الفقرة الفرعية (

 وعلى جميع النصوص التي 1965 فيفري 12 المـؤرخ في 1965 لسنة 5وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  نّقحتها وتممتها،




