
  16عـــدد   2023 فيفري 14 ––لتونسية الرائد الرسمي للجمهورية ا  468صفحــة 

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




