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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
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لقطع أرض مصلحة العمومية  من أجل الباالنتزاعالمتعلق  2018 سبتمبر 26 المؤرخ في 2018 لسنة 798 دوعلى األمر الحكومي عد
  ابطة بين تركي ونابل، الر27 رقم كائنة بوالية نابل الزمة لمضاعفة الطريق الجهوية

   ،الداخليةعلى رأي وزير و

  ،وعلى رأي وزيرة التجهيز واإلسكان

  .المحكمة اإلداريةوعلى رأي 

  :اآلتي نصه يصدر األمر

  الواردتين  بالعدد الرتبي K10 و قطعة األرض المعينة تحت عدد Eالمتعلقة بقطعة األرض المعينة بحرف  البيانات تنقح ـ الفصل األول
مصلحة  من أجل الباالنتزاعالمتعلق  2018 سبتمبر 26 المؤرخ في 2018 لسنة 798 د بجدول األمر الحكومي عد140لعدد الرتبي  وا23

 الرابطة بين تركي ونابل ومحاطتين بخط أحمر بالمثالين 27لقطع أرض كائنة بوالية نابل الزمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم العمومية 
  : كما هو مبين بالجدول اآلتيالمرافقين لهذا األمر 

العدد 
  الرتبي

عدد القطعة 
  بالمثال

طبيعة 
  العقار

المساحة 
الجملية 
  للعقار

  المساحة

  المنتزعة
  أسمـاء المالكين

23  

  

E  

المطابقة 
للقطعة عدد 

1  

بمثال الرسم 
العقاري عدد 

42531  

  2تونس س 

  مسجل

  

   ص46رآ 41

  

   ص49ر آ 04

  

صـابر بـن   -2مـد األطـرش     مهذب بن محمد بن أحمـد بـن مح         -1
  محمد بن أحمد بن محمد األطرش 

    بنت محمد بن أحمد بن محمد األطرش ة الفرجاني-3

 جنينه بنـت  -5 منية بنت محمد بن أحمد بن محمد األطرش     -4
  محمد بن أحمد بن محمد األطرش 

 حـسنة  -7 محرزيه بنت محمد بن أحمد بـن محمـد األطـرش          -6
 طرش     بنت محمد بن أحمد بن محمد األ

  

140  K10  

  المطابقة

  للقطعة عدد

3  

بمثال الرسم 
  العقاري

  عدد

564077  

 نابل

   ص24 رآ59  مسجل

  

   هادية -2 فضيلة بنت الطيب بن الصادق األسود -1   ص55رآ00

 مــروان -8 شــاكر -7 شــاكرة -6 فاطمــة -5 فــايزة -4 مــريم -3
 -10 محمد الثمانية األخيـرون أبنـاء الطيـب بـن محمـد قـرط           -9
ــادر قــرط    أم ــد الق ــر بنــت عب  -13 محمــد -12 فاطمــة -11 الخي

 الفاضـل األربعـة األخيـرون أبنـاء حميـدة بـن محمـد            -14الحبيب  
محمــد -16 الزكيــة بنــت عبــد القــادر بــن محمــد عــامر   -15قــرط 

ــر  ــسيدة -17الناصـــ ــي -19 ســـــلوى -18 الـــ ــارة -20 لطفـــ  ســـ
ــن         ــن محمـــد بـ ــد بـ ــن محمـ ــور بـ ــاء عاشـ ــسة األخيـــرون أبنـ الخمـ

 الهــادي بــن -22 محمــد بــن الطــاهر الغربــي  -21 مــصطفى قــرط
  .  البشير غالب

  . ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2الفصل 

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




