
  467صفحـة   2023فيفري  14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16عــدد 

 أرض الزمة إلنجازيتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع  2023 فيفري 6    مؤرخ في2023 سنةل 105  عددأمر 
 . طريق العين بوالية صفاقس920 والطريق المحلية رقم 4منشأة فنية على مفترق الطريق الحزامية كلم مشروع 

  ،الجمهوريةإن رئيس 

  ،أمالك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من وزير

  طالع على الدستور،بعد اال

المنقح والمتمم  أجل المصلحة العمومية،  منباالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد 
  ،2022 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022  لسنة65المرسوم عدد ب

  ،لحكومةل ة المتعلق بتسمية رئيس2021  أكتوبر11 المؤرخ في 2021لسنة  137عدد الرئاسي وعلى األمر 

  ، الحكومةأعضاء المتعلق بتسمية 2021  أكتوبر11 المؤرخ في 2021لسنة  138عدد الرئاسي وعلى األمر 

  ،ليةوعلى رأي وزير الداخ 

 وعلى رأي وزيرة التجهيز واإلسكان،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

   : اآلتي نصهر يصدر األم

التجهيز لتوضع على ذمة وزارة للطرقات مصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلدماج بالملك العمومي من أجل النتزع ت  ـلفصل األولا
 طريق العين بوالية 920رقم  والطريق المحلية 4 على مفترق الطريق الحزامية كلم منشأة فنيةواإلسكان قطع أرض الزمة إلنجاز مشروع 

  :مبينة بالجدول اآلتيال لهذا األمر وةالمرافقألمثلة  بخط أحمر باةومحاط، صفاقس

  
لعدد ا

  الرتبي
المساحة الجملية   طبيعة العقار  عدد القطعة بالمثال

  للعقار
المساحة 
  المنتزعة

  لمالكين المحتملينأو اأسماء المالكين 

1  2  

بمثال األشغال 
الخصوصية والمختلفة 

 95200عدد

  ص29    غير مسجل

  

  

 امحمد -4حمادي - 3منصف - 2مراد -1
  أبناء رجب العجيلي

  3عدد  2

بمثال األشغال 
الخصوصية والمختلفة 

  93609عدد

  غير مسجل

  

  ص04  

  

  مراد بن رجب العجيلي

  

  

  4عدد  3

بمثال األشغال 
فة الخصوصية والمختل

  93610عدد

  سليم ابنا محمود بوزيد-2معتز-1  ص69    غير مسجل

  6عدد  4

الموافقة للقطعة عدد 
3  

بمثال الرسم العقاري 
  فاقسص 90358 عدد

  محمد بن محمود بن محمد الغرياني  ص67   ص89 آر7  مسجل

  7عدد  5

الموافقة للقطعة عدد 
2  

بمثال الرسم العقاري 
  فاقس ص58122 عدد

  د بن صالح بن أحمد بوشعالةمرا  ص41  ص81آر4  مسجل
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تين بالفصل  األرض المذكورتيتوظف على قطعيمكن أن  كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي تنتزع ـ 2الفصل 
  .األول من هذا األمر

  .لرائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا األمر با  ينشر ـ3الفصل 

    .2023 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

 2019 لسنة 529 عدد  الحكومييتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام األمر 2023 فيفري 6    مؤرخ في2023 سنةل 106  عددأمر 
الزمة لمضاعفة الطريق   كائنة بوالية القيروانقطع أرضل العموميةمصلحة من أجل ال باالنتزاع المتعلق 2019 ماي 28المؤرخ في 
   .)قسط والية القيروان (54 إلى النقطة الكيلومترية 40 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 12 الوطنية عدد

  ،جمهوريةإن رئيس ال

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  طالع على الدستور،بعد اال

 المنقح والمتمم مصلحة العمومية،من أجل اللق باالنتزاع  المتع2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53على القانون عدد و
  ،2022 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022 لسنة 65بالمرسوم عدد 

   بتسمية رئيسة للحكومة،تعلق الم2021 أكتوبر 11 مؤرخ فيال 2021 لسنة 137 عددالرئاسي  وعلى األمر

 بتسمية أعضاء الحكومة،تعلق  الم2021 أكتوبر  11 مؤرخ في ال2021 لسنة 138 عددالرئاسي  وعلى األمر

 قطع أرضل العموميةمصلحة من أجل ال باالنتزاع المتعلق 2019 ماي 28 المؤرخ في 2019 لسنة 529  عددالحكومي وعلى األمر
  ،)قسط والية القيروان(  الرابطة بين سوسة والقيروان12الزمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد  كائنة بوالية القيروان

  ،الداخلية وعلى رأي وزير

  ،التجهيز واإلسكان ةوعلى رأي وزير

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :اآلتي نصه يصدر األمر

من  باالنتزاع المتعلق 2019 ماي 28 المؤرخ في 2019 لسنة 529 عدد  الحكوميتم الرجوع جزئيا في أحكام األمري ـ الفصل األول
 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة 12ة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد الزم  كائنة بوالية القيروانقطع أرضل العموميةمصلحة أجل ال

  :، وذلك كما هو مبين بالجدول اآلتي وبالمثال المرافق لهذا األمر)قسط والية القيروان (54 إلى النقطة الكيلومترية 40الكيلومترية 

  

  أسماء المالكين
  المساحة المنتزعة

المساحة 
  الجملية

طبيعة 
  العقار

العدد   د القطععد
  الرتبي

 محمد بن الحبيب بن علي -1
  هميلة

 مروان بن الحبيب بن علي - 2 
  هميلة

 96 هك 22  ص94 آر 58
   ص63آر 

   108 مسجل

 1قطعة عدد لل الموافقة 
بمثال الرسم العقاري عدد 

   القيروان49930

50 

  

  .تونسيةهذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية ال ينشر ـ 2الفصل 

    .2023 فيفري 6في تونس 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




