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بالفصل األول  تين األرض المذكورتيفة أو التي قد توظف على قطع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظتنتزع  ـ2الفصل 
  . من هذا األمر

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  ينشر هذا األمر ـ3الفصل 

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
لقطع أرض كائنة بمعتمدية بن قردان مصلحة العمومية  من أجل التعلق باالنتزاع ي 2023جانفي  25 مؤرخ في 2023 لسنة 39 عددأمر 

  . مكرر بالطريق السيارة مدنين ـ رأس  الجدير وتوابعهاOA61والية مدنين الزمة إلنجاز مشروع إضافة الممر الفوقي عدد 
 إن رئيس الجمهورية،

 أمالك الدولة والشؤون العقارية، باقتراح من وزير

 طالع على الدستور،بعد اال

 والمتمم بالمرسوم  من أجل المصلحة العمومية،باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53لقانون عدد وعلى ا 
 ،2022 أكتوبر 19خ في  المؤر2022 لسنة 65عدد 

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

  ، الحكومةأعضاء المتعلق بتسمية 2021  أكتوبر11 المؤرخ في 2021لسنة  138عدد لرئاسي اوعلى األمر 

  ،الداخليةوعلى رأي وزير 

  ،واإلسكانالتجهيز  ةوعلى رأي وزير

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

   : اآلتي نصه يصدر األمر

التجهيز لتوضع على ذمة وزارة للطرقات ج بالملك العمومي مصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلدمامن أجل النتزع ت  ـلفصل األولا
 مكرر بالطريق السيارة OA61واإلسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية بن قردان والية مدنين الزمة إلنجاز مشروع إضافة الممر الفوقي عدد 

  :ة بالجدول اآلتيمبينالو  لهذا األمرةالمرافقمثلة ومحاطة بخط أحمر باألرأس  الجدير وتوابعها، ـ مدنين 

  

العدد 
  الرتبي

  عدد القطعة بالمثال
  

  

المساحة   طبيعة العقار
الجملية 
  للعقار

المساحة 
  المنتزعة

  

أو المالكين أسماء المالكين 
  المحتملين

1  A1  

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93685والمختلفة عدد

  محمد بن خليفة هالل  ص36آر05    غير مسجل

2  A2 

  افقة للقطعةالمو

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
 93686والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  

  محمد بن خليفة هالل  ص03آر06  
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العدد 
  الرتبي

  عدد القطعة بالمثال

  
  

المساحة   طبيعة العقار
الجملية 
  للعقار

المساحة 
  المنتزعة
  

أو المالكين أسماء المالكين 
  المحتملين

3  A3 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93687والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  حسن بن علي هالل  ص27آر24  

4  A4 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93688والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  حسن بن علي هالل  ص55آر18  

5  A5 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93689والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  محمد بن مسعود هالل  ص52آر07  

6  A6 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93690والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  محمد بن مسعود هالل  ص04آر02  

7  A7 

  لموافقة للقطعةا

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93691والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  محمد بن مسعود هالل  ص34آر09  

8  A9 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93693والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  علوان بن علي بن مبارك المعتوقي  ص62آر04  

9  A10 

  الموافقة للقطعة

A 

وصية األشغال الخصبمثال 
  93694والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  علوان بن علي بن مبارك المعتوقي  ص36آر10  
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العدد 
  الرتبي

  عدد القطعة بالمثال

  
  

المساحة   طبيعة العقار
الجملية 
  للعقار

المساحة 
  المنتزعة
  

أو المالكين أسماء المالكين 
  المحتملين

10  A11 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93695والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

  علوان بن علي بن مبارك المعتوقي  ص64آر47  

11  A12 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93696والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

كمال بن سعد بن عبد الله   ص55آر47  
  العكروت

12  A13 

  الموافقة للقطعة

A 

األشغال الخصوصية بمثال 
  93697والمختلفة عدد

  غير مسجل

  

كمال بن سعد بن عبد الله   ص47آر21  
  العكروت

ة بالفصل األول توظف على قطع األرض المذكوريمكن أن  كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي تنتزع ـ 2الفصل 
  .من هذا األمر

  .لرائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا األمر با  ينشر ـ3الفصل 

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 سبتمبر 26المؤرخ في  2018 لسنة 798 ديتعلق بتنقيح األمر الحكومي عد 2023 جانفي 25 مؤرخ في 2023 لسنة 40 عددأمر 
 الرابطة 27لقطع أرض كائنة بوالية نابل الزمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم مصلحة العمومية  من أجل الباالنتزاعالمتعلق  2018

  .بين تركي ونابل

  ،الجمهوريةإن رئيس 

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  طالع على الدستور، بعد اال

 من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53ون عدد وعلى القان
   ،2022 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022 لسنة 65بالمرسوم عدد 

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

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




