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 زغوانوالية ـ كائنة بأرضطع  لق من أجل المصلحة العموميةنتزاعالبا يتعلق 2023 جانفي 25 مؤرخ في 2023 لسنة 41عدد أمر 
 .28.3 إلى النقطة الكيلومترية 0ة  الرابطة بين الفحص وزغوان من النقطة الكيلومتري4 رقم الوطنية الطريقمضاعفة ـلزمة ال

  ،الجمهوريةإن رئيس 

 ،ر أمالك الدولة والشؤون العقاريةباقتراح من وزي

   طالع على الدستور،البعد ا

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

  حكومة،لل بتسمية رئيسة  المتعلق2021 كتوبرأ 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   بتسمية أعضاء الحكومة، المتعلق2021 كتوبرأ 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،الداخليةوعلى رأي وزير 

 سكان،إل التجهيز واةوعلى رأي وزير

  .داريةإل وعلى رأي المحكمة ا

   :تي نصهاآل األمريصدر 

 التجهيز وزارة على ذمة لتوضع  للطرقاتعموميال بالملك دماجاإل قصد الدولة لفائدة العمومية  تنتزع من أجل المصلحةـ األول الفصل
إلى  0الرابطة بين الفحص وزغوان من النقطة الكيلومترية  4طنية رقم الويق الطرلمضاعفة والزمة  زغوانكائنة بوالية ، أرضقطع واإلسكان 

   :تياآلبالجدول ومبينة مر ا األفق لهذاالمربالمثال أحمر محاطة بخط  و28.3النقطة الكيلومترية 

 

العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

1. 8   

 للقطعة الموافقة
   33 عدد

9   

 للقطعة الموافقة
  31 عدد

16   

 للقطعة الموافقة
   35 عدد

بمثال الرسم 
  العقاري 

/116218عدد
 زغوان 6754

هك 75 مسجل
 ص 64آر35

  ص62آر06

  

  

  ص96آر37

  

  

  ص35آر89

 

 سعيد بن الحاج صالح بن المكي بن سالم-1
 الحاج بن صالح بن المكي بن الناصر-2 الدرويش

صالح  بن المكي بن رشيد-3 الدرويش سعيد
 الحاج صالح بن بن المكي بن وناس-4الدرويش

 صالح بن بن المكي بن مصطفى-5الدرويش سعيد
 بن الكيالني بنت منا- 6شالدروي سعيد الحاج

بن  الصالح محمد بنت ناجية- 7حسين الشرعبي
بن  الصالح محمد بنت السيدة-8الدرويش المكي
بن  الصالح محمد بنت دليلة-9الدرويش المكي
بن  وناس بن الرحمان عبد- 10الدرويش المكي
 بن وناس بن رضا- 11الدرويش صالح بن المكي
 بن فرج بن رشيد-12الدرويش بن صالح المكي

علي  بن يوسف بن الدين عز- 13أحمد دعبوب
 صالح المكي بن بن وناس بن محسن-14الرياحي

 المكي بن بن وناس بن التيجاني-15الدرويش
بن  المكي بن وناس بن لسعد- 16الدرويش صالح
 المكي بن بن وناس بنت وسيلة-17الدرويش صالح
أحمد  بن الطيب بن سالم-18الدرويش صالح
 بن الهاشمي الصادق بن المنصف-19لشهب

خليفة  بن المبروك بنت مريم- 20الحمبوصي
-22المكي الدرويش بن رشيد بن سفيان- 21جليل
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 الدين نور- 23 المكي الدرويش بن رشيد بن المكي
 محمود بن عادل-24 العابد بن حسن محمود بن
بن  الجيالني بن الدين عز-25ن العابديحس بن

-27يعمار الصالح بن حسن بن مبروك-26الالفي
 بن الحبيب-28سالم عزوز بن صالح بن المنصف

 بن فرج بن فتحي-29المكي الدرويش بن وناس
بن  مسعود بن مصطفى-30 محمد الهمامي

 جبيرة بلقاسم

 السالمي  الناصر بنت كوثر-31

  السالم بن عبد خليفة بن عثمان بن عمار-32

 محمد رياحي بن علي بن فتحي-33

 عزوز نبوجمعة ب بن خليفة بن حمادي-34

 الزغرات الطاهر سالم بن بن رمضان بن حمدم-35
-37 خليفة عاللة بن بن خليفة بنت صفية-36

 بن خالد- 38 أحمد الطبال بن محمد بنت مفيدة
 بن الهادي بن حسن-39نصر عزوز بن عزوز

 الطيب البكري بن عمار بن منير-40محمد خذر
 بن نجيب-42محمد النجار بن محمد بن لطفي-41

 الهادي بنت سامية- 43ليفة السعيديخ بن محمد
 بنت محبوبة-44الدرويش محمد الصالح بن

 بن الجيالني بن رضا- 45الرياحي بن صالح بوجمعة
بن  عمارة بن البرني بن أيمن-46 رحيم الرياحي

  سالم الهمامي بن صالح بن الفتحي-47سالم
-49عامر الرياحي بن سالم بن علي محمد-48

 وليد-50الرياحي شيربن الب العزيز عبد بن محرز
 محمد بن فؤاد-51محجوب اللواتي بن المنوبي بن

 عبد بن خليفة بن الحبيب- 52 برق درويش الصالح
بلقاسم  بن نصيب بن حمادي-53 زيد الله بن
 بن األخضر الهادي محمد بن عزوز-54 الرياحي

 بن الشاوش رمضان بن مجيد-55الوسالتي
 فىبن مصط التهامي بن علي محمد-56المزوغي

  علي الروحاني بن سالم بنت زينب- 57خلفة
 رفيق-59محمد الرياحي بن صالح بنت مديحة-58
 علي بن أنيس-60 خليفة مصطفى بن بن عمر بن
فرج  بن مسعود بن رضا-61الحطاب العبدلي بن

 بن صالح محمود بن الدين عصام-62عزوز
 عبشة الجبالي بن علي بن المعز- 63الفياشي

 حمد خشابأ بن حمادي بن أحمد-64

 كريم بوقرين بن بلعيد بن الدين نور-65
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 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

 اللطيف اللطيف بن محمد بن السحبي-66

 خليفة مصطفى بن بن التهامي بن قيس-67

 الهمامي بن الطيب علي محمد بن الطيب-68

 عمارة الجعفري بن أحمد بن النوري-69

 يبالشرع بن عامر الصالح محمد بن نوفل-70

 بلديعلي ال بن البشير بن عمار-71

 النهدي بن منصور محمد بن الدين عز-72

 علي الهمامي بن عمر بنت منية-73

  مبارك بن بن الحبيب محمد بن رياض-74

 رياض بن ابراهيم بن علي بن عامر-75

 عامر عامر بن البشير بن الصادق-76

 للواتيا بن الهذيلي الصادق بنت نبيهة-77

 حسن الناوي بن علي بن الناوي-78

 الطيب حمادي بن لقاسمب بن طارق-79

 حمادي الطيب بن بن بلقاسم بن فيصل-80

 الزوابي بن احمد علي بن رؤوف محمد-81

 الفايز البكوش بن أحمد بن الدين نور-82

 الفياشي بن األخضر الله عبد بن محمد-83

 الفياشي بن األخضر الله عبد بن األسعد-84

 جبالي بن بن حسن العزيز عبد بن محمد-85

 المعيطي بن حسن العزيز عبد نب ماهر-86

 الطاهر الطواهري بنت فاطمة-87

 خليفة الشنوفي بن الصادق بن األزهر-88

 الواد خليفة حوال بن رجب بن فتحي-89

 الشاذلي الهمامي بن عمر بن فيصل-90

 الشاذلي الهمامي بن عمر بن إدريس-91

 الناوي بن الخذيري الناوي بن البشير-92

 خليفة بن إبراهيم الله عبد بن الدين جمال-93

 محمد فاطمي بن رابح بن محمد-94

 محمد قسنطيني بن العربي بن علي-95
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 العربي قسنطيني بن علي بن حامد-96

 العربي قسنطيني بن علي بن فيصل-97

 العربي قسنطيني بن علي بن رؤوف-98

 محمد الطرابلسي بن بوبكر بن محسن-99

 علي إسماعيل بن محمد بن رمزي-100

 عاللة الكنزاري بن عمر بن صالح-101

 الطاهر المناعي بن الحسين بن عادل-102

 بن الضاوي سعيد بن الهادي بن نبيل-103

 الستار عبد علي بن بن بلقاسم بنت الشامخة-104
 بن محمد الهادي بن العزيز عبد-105 الستار
 بن الدين نور-106 المكي الدرويش بن الصالح
 مكي الدرويشال بن الصالح بن محمد الهادي
 المكي بن محمد الصالح بن الهادي بنت تاجة-107

محمد  بن الهادي بنت هدى-108 الدرويش
 الهادي بنت منية- 109 الدرويش المكي بن الصالح

 نزيهة-110 الدرويش المكي بن محمد الصالح بن
 بن علي-111 بلقاسم الورشفاني بن خميس بنت

 بن وليد- 112 المولدي الشنوفي بن المولدي
 عمر بن المنصف-113 بن خلفة حسين بن الطاهر

 بن المختار بنت زهو-114 هذيلي بن عبدالله بن
 ساسي الساسي بنت سعيدة -115 سعيد فرج بن

 درويش بوجمعة بن أحمد بن الكريم عبد- 116
-118 ذياب سالم بن حسين بن سالم- 117

-119 محمد بوزيان بن صالح بن المنصف
 عيشبن  أحمد بن حمدة بن الحسين

  علي رمضان بن محمود بن ناجي-120

 محمد الخضراوي بن األزهر بن فتحي-121

 عيشة علي بن بن صالح بن الدين نور-122

 الشرعبي بن الفرجاني المختار بن يوسف-123
  علي العكرمي بن محمد بن الحسين-124
  شباح الحاج أحمد بن عاللة بن أحمد-125
 الكريم سالمي عبد بنت ماجدة-126

 مصباح البدراوي بن حسن بن مدمح-127

 أحمد منصور بن عمر بنت حدة-128

 عريب حمدان بن بن إبراهيم بن حاتم-129

 عامر محمد بن بن الله عبد بن رشيد-130

 عمار البدراوي بن مصباح بن حسين-131
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 أحمد الشنوفي بن بلقاسم بن محمد-132

 محمد الجواني بن أحمد بن سليم-133

 علي بن د الحبيبمحم بن الطيب محمد-134
 مفتاح الحمروني بن الهاشمي بن مراد- 135 عزوز
-137الطيب التومي بن أحمد بن رشيد-136
 عبد-138 بلقاسم الطيب بن بن مسعود بن راشد

 علية- 139 الشرعبي بن عمر حمادي بن الرحمان
 بن الحبيب-140 عاللة الحنبوصي بن خليفة بن

 نحس بن رياض-141 بوبكر احمد بن عبدالسالم
 بن سعيدان بن كمال-142 عمارةبن علي  بن

بلقاسم  بن أحمد بن لطفي- 143 العربي حميدة
 الحاج عزوز بن الطاهر بن خالد-144 العكريشي

 أحمد الصيد بن قدور بنت اليامنة-145 يفالوا
-147 صالح الزيتوني بن الهذيلي بن فتحي-146

 عبد- 148 دييأحمد العا بن الطيب بن الطاهر
- 149 العامري بن عمر المجيد بدع بن الباقي
 نجاة-150 خلفة مصطفى بن بن عمارة بن محمد

 بن صالح بن محمد- 151 القارصي الفرجاني بنت
حليمة بنت صالح بن المليتي -152 علي المليتي

-154فضيلة بنت صالح بن علي المليتي -153
- 155سامي بن حسن بن مصباح البدراوي 

عبد - 156المولدي بن عمر بن مصطفى خلفة 
راضية -157الفتاح بن عمارة بن مصطفى خلفة 

االسعد بن عامر بن -158بنت المنجي خلفة 
نجاة بنت حمادي بن - 159الصادق بن نصر 
نورالدين بن الصادق بن -160عمار بن خميسة 

لطفي بن الناوي بن مبروك - 161صالح الرياحي 
حليمة بنت عمر بن محمد عزيز -162الشريط 

-164 بن مصطفى خلفة رياض بن بلقاسم-163
رابح بن -165محمد بن فرج بن عامر الرياحي 

جمال بن محمد -166خليفة بن بلقاسم الكحيلي 
بلقاسم بن محمد بن عبد -167بن صالح صالح 

بوراوي بن محمد بن احمد - 168الله الهمامي 
د محامد بن الطيب بن مح- 169الطبال 

ليلة بنت محمد بن الطيب - 170العجرودي 
مسعود بن محمد بن عبد الله عبيد -171التومي 

فرج بن الطاهر بن الحاج عمارة كريم -172
-174محرز بن الناجي بن عبد الله عبيد -173

طارق بن - 175نبيل بن البشير بن بوهاني قويدر 
حميدة بن ابراهيم - 176البشير بن عامر عامر 

رضا بن المبروك بن -177بن علي بن عامر 
د بن بلقاسم  بن احميرض-178محمد فرج 
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-180سامية بنت عمار الشرعبي -179الهرقال 
-181الطاهر بن حسن بن عبد القادر بنفرجات 

مهدية -182محمد بن علي بن عبد الله الهدار 
كمال بن -183بنت عمر بن بلقاسم بوهجار 

عبد -184حوال الواد بن يونس حوال الواد 
-185الكريم بن المنصف بن الفيتوري الشرعبي 

-186بن حمادي بن مبروك النصري ابراهيم 
مراد بن - 187فوزي بن رجب بن رحيم بنرجب 

نورالدين بن -188رجب بن رحيم بنرجب 
خالد بن - 189الدهماني بن الطاهر بنحراث 

عبد -190محمد بن عبد السالم عبد الجليل 
كمال بن -191العزيز بن عمر بن حسين االبيض 

لجليل عبد ا-192الهادي بن محمد الهاني العابد 
محسن - 193بن الطاهر بن عبد السالم الناوي 

نصر بن عمر -194بن عمر بن مسعود صغرون 
بوراوي بن محمد بن -195بن مسعود صغرون 

طارق بن محمد بن احمد -196احمد الطبال 
يوسف بن محمد بن محمد علية -197االصقع 

محمد بن الصادق بن عمران المريري -198
- 200 الشنوفي عماد بن سالم بن الهاني-199

-201لطفي بن مبارك بن محمد الصغير النوري 
مجيد -202سليم بن حسن بن رمضان بن علي 

الحسين بن -203بن حميدة بن عمار الحنبوصي 
عزالدين بن بريك -204بريك بن احمد صغرون 

محمد بن الصادق بن -205بن احمد صغرون 
عبد الفاضل بن مختار بن -206عمران المريري 

لطفي بن الصحبي بن علي - 207 خليفة نصيب
رشيدة بنت الكيالني بن نصر - 208الورتتاني 

خالد بن عبد الكريم بن عبد الله غويل -209
-211شاكر بن خليفة بن فرج فطناسي -210

يوسف - 212طارق بن خليفة بن فرج فطناسي 
االسعد بن -213بن سالم بن محمد بن مسعود 

نصف منير بن الم-214الطيب بن المبروك قدور 
زينة بنت بلقاسم شاري -215بن علي الكحيلي 

صالح الدين بن المنوبي بن محمد بومعيزة -216
خميس -218جناة بنت صالح المسعودي -217

الباجي بن -219بن مبروك بن حمدة الشرعبي 
المنصف بن -220المبروك بن حمدة الشرعبي 

الطيب بن -221المبروك بن حمدة الشرعبي 
محي الدين بن -222ي مبروك بن حمدة الشرعب

اسماعيل بن -223المبروك بن حمدة الشرعبي 
  صالح الجعيدي 
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2. 10   

 للقطعة الموافقة
   10عدد

 12   

 للقطعة الموافقة
   12عدد

15   

 للقطعة الموافقة
   13عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116100 /
 زغوان 7426

هك 31 مسجل 
 ص00آر29

  ص63آر08

  

  

  ص06

  

  

 ص94آر06

 بن سالم بن منصف-2بالغة  سالم بن منجي-1
العربي  بن سليمان بن صادق-3الغة  حمودة بن

طاهر بن بلقاسم بن طاهر -4سليمان  سليمان بن
االمين بن الحاج علي بن الحاج -5بن محمد 

منيرة بنت يونس بن - 6احمد بن الحاج عيسى 
منية بنت الشاذلي بن سعيد - 7حميدة الدعاس 
ذلي بن سعيد شيماء بنت الشا-8بن الحاج يونس 
وسيلة بنت الشاذلي بن سعيد -9بن الحاج يونس 

شكري بن الشاذلي بن - 10بن الحاج يونس 
جليلة بنت الشاذلي - 11سعيد بن الحاج يونس 

آسية بنت الشاذلي - 12بن سعيد بن الحاج يونس 
حميدة بنت -13بن سعيد بن الحاج يونس 

رضا بن -14الشاذلي بن سعيد بن الحاج يونس 
محمد - 15ن سعيد بن الحاج يونس الشاذلي ب

منصور -16البشير بن محمد الشافعي بوخريص 
مفيدة بن - 17بن محمد الصالح بن علي الرياحي 

البشير بن سليمان بن الهاني -18البشير الهاني 
شاذلية بنت احمد بن علي -19بن الطاهر 

-21فريدة بنت البشير التريكي -20المهذبي 
بن حامد بن فتحي االسعد بن محمد الصادق 

حامد العفيف بن محمد - 22محمد عكاشة 
رضى بن -23الصادق بن حامد بن محمد عكاشة 

زهير بن البشير - 24فرحات بن البشير هويدي 
نايم بن -25بن سليمان بن الهاني بن الطاهر 

عبد الله بن علي -26البشير بن عامر العياشي 
حبيبة بنت سعيد -27بن الحاج محمد عزوز 

-29 بنت مهني بن حميدة يونسراضية-28يونس
  سعاد بنت مهني بن حميدة يونس

  المنجي بن مهني بن حميدة يونس- 30 
  نعيمة بنت مهني بن حميدة يونس-31
  عادل بن مهني بن حميدة يونس-32

آمنة بنت توفيق بن مهني بن حميدة يونس -33
منى بنت توفيق بن مهني بن حميدة يونس -34
حميدة يونس فرح بنت توفيق بن مهني بن -35
  محمد بن سالم بن علي الشرعبي -36

  فوزي بن محمد بن حسين العباسي -37

  حسين بن محمد بن حسين العباسي -38
االمجد بن محمد البشير بن عبد اللطيف بن -39

كمال بن مصباح بن الصادق -40محمد الدريدي 
االزهر بن مصباح بن الصادق بن - 41بن ابراهيم 

-43جيالني الرحالي  جمال بن ال- 42ابراهيم 
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ياسين - 44يوسف بن صالح بن بلقاسم محمد 
الفتحي بن خليفة -45بن عياد بن مفتاح التكوري 

مهدي بن محمد بن - 46بن محمد بوعزيز 
فرحاني بن حسونة بن -47الحبيب بن سحنون 

عماد بن احمد بن -48محمد الحفيان بن محمد 
حسني بن منصور بن - 49محمد الشرعبي 

نبيل بن التومي بلقاسم بن - 50مصطفى خلفه 
نور الدين بن الطيب بن -51صالح بن بلعيد 

رضى بن الفيتوري بن حسين -52احمد العايدي 
علي بن المولدي بن احمد السبعي -53الشرعبي 

عبد الوهاب بن علي الصغير بن الطاهر بن -54
منذر بن ساسي -55ابراهيم بن مصباح الشرعبي 

ي بن اسماعيل الحجب-56بن خليفة الحاج علي 
الفة بنت الطاهر بن -57بن المبروك الشرعبي 

البشير بن عمر بن سعد -58بوجمعة بن شعبان 
شاكر بن مبروك بن الطاهر -59العايدي 
حامد بن الجيالني بن عمر بن غنية - 60الشرعبي 

  الهادي بن سالم بن مسعود نصيب -61
  منير بن البشير بن سالم بن البشير عثمان -62
  ي بن حسن بن نصيب شيحاوي فرحان-63
  ريم بنت عياد بن مفتاح التكوري -64
  وليد بن الهادي بن محمد النهدي -65
  بسمة بنت محمد بن حمدان غريب -66
  منجي بن مصطفى بن االسود مدايني -67
  منجية بنت صالح بن احمد الدريدي -68
  صابر بن الحسين بن احمد الكنزيزي -69
رمضان خصيب عبد اللطيف بن صالح بن -70
ليلى -72نزيهة بنت البشير بن عثمان العريان -71

هيثم بن -73بنت المختار بن نصر الحفيان 
كريم بن عبد -74الشاذلي بن حسونة سويسي 
عبد الحميد بن -75السالم بن صالح بن الشايب 

الكيالني بن -76الهاني بن الجيالني الشنوفي 
حامد بن محمد -77محمد بن سليمان الهدار 

بسام بن المولدي بن -78  قاسم جاوحدوبن
ماهر بن المولدي بن الهادي -79الهادي بودقيقة 

كمال بن المولدي بن المبروك -80بودقيقة 
ناجي بن قدور بن حسونة بن -81الشرعبي 

العروسي بن المنجي بن بلقاسم -82قدور 
اكرم بن الهادي بن رابح بن العربي - 83الشرعبي 

-85 بن خميس معز بن محمود بن بريك-84
وداد بنت - 86زهير بن قدور بن حسونة بنقدور 

  بلقاسم ساكت 
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المنصف بن المبروك بن عثمان بن عثمان -87
-89هيثم بن المولدي بن الجيالني بوبكر -88

-90الجيالني بن المولدي بن الجيالني بوبكر 
  محرز بن محسن بن صالح سليم 

  جوهر بن يوسف بن الفيتوري بالحطاب -91
  د بن الشاذلي بن ابراهيم شباح محم-92
  صابر بن احمد بن سعد الكلبوسي -93
  منتصر بن البشير بن صالح العقيلي -94
  لطفي بن خليفة بن مصطفى نصر -95
  محمد بن احمد بن محمد براهمي -96
  علي بن البشير عامر -97
  ناجي بن خميس بن علي االماري -98
  خديجة بنت محمد قاسم جاء وحدو-99

  ح بن الطيب بن صالح بحرية صال-100
  الفة بنت عياد بن حسين بنمسلم -101
كمال بن عبد اللطيف بن الهادي عامري -102
-104لقمان بن لطفي بن العربي التليلي -103

-105عبد الرزاق بن الكافي بن عثمان مسعودي 
عزوز - 106هارون بن لطفي بن العربي التليلي 

  بن رضا بن طاهر بشوش 
  تهامي بن علي بودقيقة منير بن ال-107
  المنصف بن محمد بن علي بن محفوظ -108
  جليلة بنت رمضان بن علي الغضابي -109
  حياة بنت الهذيلي بن خليفة الرياحي - 110
  االسعد بن محمد بن ثابت الشرعبي -111
  خالد بن الجيالني بن الطيب بنرمضان - 112
  عادل بن صالح بن محمد الخضراوي - 113
فرحات حشاد بن بلقاسم هالة بنت - 114

سمير بن سالم بن محمد الصالح -115السعيدي 
المنصف بن الهادي بن الطيب -116سحنون 
كريم بن بلقاسم بن الجيالني -117بنزيد 

فرج بن علية بن مسعود فرحات - 118الشنوفي 
-120محمد بن حسن بن احمد السالمي  - 119

سالم بن محمد الصالح بن الصادق سحنون 
-122ن ثابت بن مسعود الهمامي وائل ب-121

  رشيد بن محمد بن عبد الله 
  سعيدة بنت علي بن كريم -123
  جالل بن يوعروج بن عمر العبيدي -124
  الحسين بن عامر بن محمد السعيدي -125
  منوبية بنت ابراهيم بن مفتاح الماجري -126
  خالد بن محمد الهاني بن رجب العابد -127
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  يالني بن حليمة منال بنت محسن بن الك-128
  مراد بن محمد بن الطاهر الريفي -129
  نعيم بن عبد العزيز بن علي المناعي -130
  نجيبة بنت مفتاح بن حميدة بنحمادي -131
  االزهر بن حسن بن التومي الرياحي -132
خير الدين بن عبد الحميد بن ثابت -133

طارق بن حسن بن المولدي -134الشرعبي 
ت عبد العزيز بن صالح هاجر بن-135الغرنوقي 

  الشيحاوي 
  بسام بن لزهر بن عبد الله بن مالك -136
  بالل بن محمد بن عباس الحاركي -137
  هدى بنت محمد بن الطيب العياري -138
حمادي بن محمد الصالح بن علي الرحالي -139
سيف الدين بن صالح بن سالم الشرعبي -140
يحي بن بلقاسم بن رمضان بن خالد -141
ور الدين بن محمد بن الشاوش سليم ن-142
النوري - 144بلقاسم بن عبد الله قويسم  -143

عائدة بنت -145بن خليفة بن صالح بنرمضان 
  الهادي بن علي النفاتي 

محرز بن رمضان بن عبد السالم التكوري -146
لطفي بن رمضان بن عبد السالم التكوري -147
-149احمد بن علي بن خميس بدريني -148
نجوى بنت -150نت االسمر بن علي زهير منية ب

انيس بن -151المولدي بن الهادي بودقيقة 
اسماء بنت -152الحبيب بن عبد السالم بوبكر 

فيصل بن -153الحبيب بن عبد السالم بوبكر 
  البشير بن الحطاب بن احمد الرياحي 

احمد بن صالح بن عبد الرحمان بوعوينة -154
  صالحفتحية بنت الحبيب بن محمد -155

حمادي بن المنوبي بن ابراهيم شبل     -156
  رشيد بن ثابت بن عمر اللواتي -157
  الطاهر بن نصيب بن ساسي بن الطاهر -158
  نعيم بن الطاهر بن محمد بلقاسم -159
  منير بن الطاهر بن محمد بلقاسم -160
  ايمن بن الطاهر بن محمد بلقاسم -161
  سهيل بن الطاهر بن محمد الرياحي -162
  محمد بن الشاذلي بن الصادق بن الطيب -163
  عبد العزيز بن عامر بن محمد صالح -164
  فوزي بن بلقاسم بن عبد الله بن حمدة -165
 باسم بن علي بن الصادق الهمامي -166
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3. 11   

 للقطعة الموافقة
  4عدد

13   

 للقطعة الموافقة
  6عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116316 /
 زغوان 4970

  ص52آر04 ص00آر34 مسجل 

  

  

 ص42آر17

 حامد عكاشة بن الصادق محمد

 

4. 14   

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116353 /
 زغوان 7024

هك 48  مسجل 
 ص00آر58

 الدرويش صالح بن وناس-1  ص17آر60

 الدرويش صالح بن سالم-2

 الدرويش صالح بن رشيد-3

 الدرويش بن صالح المكي الناصر محمد-4

  

5. 17   
 للقطعة الموافقة
  8عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
17721 /

  زغوان 3264
  

هك 73  مسجل 
 ص50آر01

 سيرين الفالحية الشركة-1  ص27آر58
 سليمان بن بن نصر محمد بن العزيز عبد-2
 سليمان بن بن محمد العزيز عبد بن أنيس-3
 علي أحمد بن بن الهادي بن الناصر-4
 قدور بن المبروك الطيب بن االسعد-5
 عمر العبيدي بن بوعروج بن الفاضل-6
 محمد الشريف بن سليمان بنت وهيبة-7
 الشريف محمد سليمان بن بن الشريف محمد-8
 مراد-10محمد الشريف  بن سليمان بن سالم-9
 حسين بن بن يوسف سالم بن حسن بن
 الباشا بن الشاذلي المجيد عبد بن جليل- 11
 باشا بن بن الشاذلي المجيد عبد بن توفيق-12
 الفرشيشي بن يونس علي محمد بن مراد-13
الحنبوصي  بن علي حميدة بن علي بن سفيان-14
 فؤاد-16الحطاب العبدلي  بن علي بن أنيس-15

محمد بن رمزي بن -17بن محمد بن صالح برق 
بن  العزيز عبد بن محمد-18 البشير القصوري

بن  يزالعز عبد بن محمود- 19الناوي  محمد الحاج
 سالم بن حسن بن لطفي-20الناوي  محمد الحاج

 الحاج بن العزيز عبد بن مصطفى-21بن حسين 
 عبدالله بن الحبيب بنت اكرام-22الناوي  محمد
 عزيز
  جابر هنية الجبار عبد بنت آمنة-23
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  مكرر 17 .6
 للقطعة الموافقة
  7عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
  زغوان 1338

  

هك 28  مسجل 
 ص00آر11

 البهلول بن محمد عمر بن العزيز عبد-1  ص80آر84
 محمد البهلول بن عمر بنت حبيبة-2
 محمد البهلول بن عمر بنت خديجة-3
 محمد البهلول بن عمر بنت نجيبة-4
 محمد البهلول بن عمر بنت جميلة-5
 البهلول بن محمد عمر بن الكريم عبد-6
 محمد البهلول بن عمر بنت سميرة-7
  محمد البهلول بن عمر بنت فاطمة-8

7. 39  
 للقطعة الموافقة
  5عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
116173 /

  زغوان 3569

هك 4  مسجل 
 ص70آر09

سعد شوشان بن الحاج  محمد بن الحاج-1  ص55آر22
  شوشان سعد أحمد بن محمد- 2المحرق  محمد

8. 42  
 للقطعة الموافقة
  1عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
  زغوان 8916

هك 1  مسجل 
 ص90آر52

محمد الصالح بن عبد السالم بن مسعود -1  ص19آر23
  بشر  علي بن سعد بن محمد-2الزوينخ 

  

9. 48  
 للقطعة الموافقة
  1عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
116321 /

  زغوان 7020
  

 نصر بن محمد صالح بن بوجمعة بنت حبيبة-1  ص32آر01 ص28آر83  مسجل 
 نصر بن صالح بن محمد بوجمعة بنت صلوحة-2
 نصر بن محمد صالح بن بوجمعة بنت فاطمة-3
 نصر بن صالح بن محمد علي بن الهادي محمد-4
 عزوز بن بن بلقاسم محمد بن الدين نور-5
 بن عزوز بلقاسم بن محمد بن رشيد-6
 الجليل عبد بن محمد السالم عبد بنت مبروكة-7
 نصر بن محمد صالح بن يوسف بن علي-8
 نصر بن محمد صالح بن يوسف بن خميس-9

 حسن الساحلي بن خليفة بن خليفة-10
 نصر بن علي الهادي محمد بن شوقي- 11
 نصر علي الهادي بن محمد بن الكريم عبد-12
 الطرابلسي علي مهارة بن أحمد بنت علية-13

علي  بن الدين فخر بن نجيب- 14العمامي عمامي 
 فخر بن سمير-15نصر  بن الصالح محمد بن

  نصر نصر بن لحالصا محمد علي بن بن الدين
 محمد بن بن علي الدين فخر بنت سلوى-16

 بن الدين فخر بنت نادية- 17نصر  بن نصر الصالح
 نصر نصر بن الصالح محمد علي بن

 محمد بن بن علي الدين فخر بن الحكيم عبد-18
 بن الدين فخر بنت سناء- 19نصر  بن نصر الصالح
  نصر نصر بن الصالح محمد علي بن
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10. 51  

قطعة  للالموافقة
  1عدد

52  

 للقطعة الموافقة
  2عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

  زغوان 927

هك 4  مسجل 
 ص50آر42

  ص13آر08

  

  

  ص44آر09

 بن سليمان بن بن الصادق الهاني بن سليمان-1
 بن بن الصادق الهاني بنت فاطمة-2الحاج طراد 

 حسين بن السالم عبد-3الحاج طراد  بن سليمان
 بن الجيالني ادياله بن صابر- 4زوي  بن عيسى

طراد  بن بن الجيالني الهادي بن فوزي-5طراد  بن
بن  بوبكر-7علي المثلوثي  بن محمد بن حيدر-6

 بن محمد بن مراد- 8التوزري  بوجمعة محمد بن
محمد  بن فيتوري بن شكري-9بن علي  علي

بن االخضر  الحبيب بن حسين- 10بوشيبة 
  ابراهيم شبل بن المنوبي بنت حياة- 11الشيحي 

11. 53  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

 تونس 288
 2/7503س

  زغوان

  

هك 1  مسجل 
 ص80آر69

 الطاهر بن أحمد بنت الزهرة-1  ص60آر28

 صالح بن الحاج علي بن مالك بن محمد-2

 صالح بن الحاج علي بن مالك بنت مريم-3

 القماطي الحاج علي بن الله عبد بن علية-4

الدعجي  السوقي شعبان بن بن احمفت بنت نجمة-5
القماطي  مالك الله بن عبد بن األزهر بن بسام-6
التهامي  مالك بن عبد الله بن األزهر بنت أسماء-7
القماطي  مالك الله بن عبد بن األزهر بنت ريم-8
القماطي  مالك الله بن عبد بن األزهر بن رامي-9

  الفرجاني محجوبي بن محمد بن وليد-10

12. 54  

 للقطعة فقةالموا
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

 تونس 278
 7489/ 2س

  زغوان

هك 1  مسجل 
 ص60آر21

 شوشان محمد بن سعد الحاج بن احمد بن محمد  ص13آر36

  

  

13. 55  

 للقطعة الموافقة
  2عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

 تونس 281
 2/6547س

  زغوان

  انيشوش سعد الحاج بن أحمد بن محمد  ص85آر03 ص43آر42  مسجل 
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

14. 56  
 للقطعة الموافقة
  2عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
 تونس 85

 6520/ 2س
  زغوان

  شوشاني سعد الحاج بن أحمد بن محمد  ص14آر06 ص98آر54  مسجل 
  

15. 58  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

 تونس 161
 2/7484س

  زغوان

 التهامي بنالطاهر  الحاج بنت التجانية-1  ص45آر02 ص66آر16  مسجل 

 الحاج بن بن الصادق العربي بن الوهاب عبد-2
بن  العربي بن الدين محي-3 محمد المحرقي

 بن محمد-4محمد المحرقي  الحاج بن الصادق
-5المحرقي  محمد الحاج الصادق بن بن العربي
 محمد الحاج الصادق بن بن العربي بنت تاجة

 المحرقي

  صيالقار العربي بن المولدي بن الفرجاني-6

16. 59  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

 تونس 287
  2/7502س

  زغوان

هك 1  مسجل 
 ص70آر69

 القارصي العربي بن المولدي بن الفرجاني-1  ص70آر03

القارصي  المولدي بن الفرجاني بن الباسط عبد-2
القارصي  المولدي بن الفرجاني بن الدين سيف-3
 -5القارصي  لديالمو بن الفرجاني بن محمد-4

  القارصي المولدي بن الفرجاني بن لطفي

17. 61  

 للقطعة الموافقة
  2عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 10087

هك 1  مسجل 
 ص70آر30

 القارصي المولدي بن الفرجاني  ص06آر28

 

 

18. 64  

 للقطعة الموافقة
  2عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 10233

  صالحة بنت علي بن الطاهر غويل -1  ص67آر08 ص82آر75   مسجل 

  عبد الكريم بن عبد الله بن نصيب غويل -2

  حسن بن عبد الله بن نصيب غويل-3

  محمد بن عبد الله بن نصيب غويل-4

  المنصف بن عبد الله بن نصيب غويل-5

  نورالدين بن عبد الله بن نصيب غويل-6

  مريم بنت عبد الله بن نصيب غويل-7

  ن نصيب غويلقمرة بنت عبد الله ب-8

  هادية بنت عبد الله بن نصيب غويل-9

  السيدة بنت عبد الله بن نصيب غويل-10

  سعيدة بنت عبد الله بن نصيب غويل- 11
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 الرتبي
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 طبيعة العقار
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 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

19. 65  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116148 
تونس 

  2/6652س
  زغوان

هك 3  مسجل 
 ص70آر42

 يالهاد بن حسن- 2غويل  الهادي بن صالح-1  ص84آر27
 بنت زينة-4غويل  الهادي بن محمد-3غويل

 غويل الهادي بن الكريم عبد-5غويل  الهادي

 غويل الهادي بن منصف -6

 غويل الهادي بنت هادية -7

 غويل الهادي بن الدين نور-8

 غويل الهادي بنت قمرة-9

 عبدالله بن نصيب بن الطاهر بن السيدة-10
 غويل

 غويل اهرعبدالله بن نصيب بن الط بنت مريم -11

 عبدالله بن نصيب بن الطاهر بنت سعيدة-12
 غويل

  غويل الطاهر بن علي بنت صالحة-13

20. 66  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 9143

هك 4  مسجل 
 ص80آر64

 محمد غويل بن الهادي بن صالح-1  ص95آر56

 محمد غويل بن الهادي بن محمد-2

 غويل بن طاهربن ال نصيب بن الله عبد-3

 بن الطاهر نصيب بن بن الله عبد بن حسن-4
 الطاهر نصيب بن بن الله عبد بن محمد-5غويل 

 بن بن نصيب الله عبد بن الكريم عبد-6غويل  بن
نصيب  بن الله عبد بنت زينة- 7غويل  بن الطاهر

الهادي  بن صالح بن الهادي-8غويل  بن الطاهر بن
  غويل محمد بن

21. 67  
طعة  للقالموافقة
  1عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
 تونس 162

 6531/ 2س
  زغوان

 بوزريبة الشتيوي بن أحمد بن الشريف  ص40آر05 ص32آر39  مسجل 
 
  

22. 69  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116149 /
  زغوان 3564

  العربي بن شواشي بن محمد  ص49 ص23آر14  مسجل 
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

23. 70  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمل بمثا
عدد  العقاري

116146 /
  زغوان 5059

 الشرعبي بن الفالح الشريف بن علي محمد-1  ص81 ص84آر21  مسجل 

 الفالح الشرعبي بن الشريف بن خليفة-2

 الفالح الشرعبي بن الشريف بن نجيب-3

  

24. 71  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116150 /
  زغوان 6978

هك 3  مسجل 
 ص10آر19

 النوري بن امحمد الفرجاني بن صالح-1  ص41آر03

 النوري بن امحمد الفرجاني بن يوسف-2

 النوري بن امحمد الفرجاني بنت عائشة-3

 النوري الفرجاني بن عمارة بن محمد-4

 عمارة النوري بن عياد بن قدور-5

 النوري بن بن الفرجاني محمد بن الحبيب-6

 يالنور بن بن الفرجاني محمد بنت عزيزة-7

 الوسالتي بن بلقاسم حسين بن محمد بنت زينة-8

الفرجاني  بن بن محمد الحبيب بن السالم عبد-9
 محمد النوري بن الحبيب بن أنور-10النوري 

 محمد النوري بن الحبيب بنت بهيجة- 11

 محمد النوري بن الحبيب بنت درعية-12

 محمد النوري بن الحبيب بن لطفي-13

 النوريعمارة  بن عياد بن مراد-14

 النوري محمد الفرجاني بن بن عمر بن أحمد-15

  النوري الفرجاني عمارة بن بن علي بن ادريس-16

25. 72  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116137 /
  زغوان 5102

محمد  بن الفرجاني عمارة بن بن علي بن ادريس-1  ص61آر03 ص28آر52  مسجل 
 النوري

  علي علي السبو محمد بن الطيب-2

26. 73  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116142 /
  زغوان 5103

 السبوعي علي محمد بن الطيب-1  ص87آر02 ص81آر31  مسجل 

  عمارة بن محمد السبوعي محمد بن زهير-2
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27. 74  
 للقطعة الموافقة
  1عدد
75  
 للقطعة الموافقة
  3عدد
 الرسمبمثال 

عدد  العقاري
116143 /

  نزغوا 5058

  ص31آر01 ص57آر33  مسجل 
  
  

  ص83آر01

  علي السبوعي بن محمد بن الطيب-1
  عمارة محمد بن السبوعي بن محمد بن زهير-2

28. 76  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 7482

هك 15  مسجل 
 ص79آر81

 الحاج عزوز بن حميدة بن بلقاسم-1  ص24آر02

 عامر بن محمد بن الصادق-2

  عمارة  بن علي بن محمد-3

 بن عمارة علي بن محمد بن الطيب-4

 عمارة علي بن بن محمد بن الله عبد-5

 عمارة علي بن بن محمد بن السبوعي-6

 عزوز الحاج البشير بن بن عمار بنت قمرة-7

 عزوز الحاج البشير بن بن عمار بنت لالهم-8

 بن حسين الطاهر بنت صالحة-9

 عزوز الحاج البشير بن علي-10

 بن الحاج عزوز البشير بنت زينة- 11

 ميالد بن الحاج احمد بن الوهاب عبد-12

 ميالد بن الحاج احمد بن رشيد السيد-13

 الحاج ميالد بن احمد بن محمد-14

 الحاج ميالد بن احمد بنت صالحة-15

 الحاج ميالد بن احمد بنت الزين أم-16

 الحاج ميالد بن احمد بنت تونس-17

 الحاج عمار بن سليمان بنت حدود-18

 مخلوف بن سعد بنت الزهرة-19

 الحاج بن علي بنت فاطمة -20

 محمد الحاج بن البشير بن علي بن أحمد-21

 محمد الحاج البشير بن بن علي بنت مبروكة-22

 محمد الحاج البشير بن بن علي بنت خديجة-23

 محمد الحاج البشير بن بن علي بنت جميلة-24

 بن عزوز الحاج ر بنالبشي بن احمد بن عزوز-25
احمد  بن القادر بن محمد عبد-26علي العمامي 

  الحجاجي
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29. 85  

 للقطعة الموافقة
  7عدد

86  

 للقطعة الموافقة
  9عدد

88  

 للقطعة الموافقة
  5عدد

89  

 للقطعة الموافقة
  11عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 4877

هك 5  مسجل 
 ص79آر13

  ص59آر23

  

  

  

  ص75آر12

  

  

  

  ص29آر02

  

  

  ص01رآ09

  

 السبوعي الحجاج محمد بن الطيب

 

  

30. 92  

 للقطعة الموافقة
  1عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

116145/
   زغوان 3563

هك 01  مسجل 
 ص  94آر20

  الحاج عيسى بن بلقاسم بن محمد  ص29آر13

31. 93  

 للقطعة الموافقة
  15عدد

94  

 للقطعة الموافقة
  13عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

23574 /
  نزغوا 6869

هك 20  مسجل 
 ص01آر16

  ص49آر32

  

  

  ص31آر17

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن ابراهيم-1

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن الهادي-2

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن محمد-3

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن عاللة-4

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن صالح-5

 الشريف بن ابراهيم جليلال عبد بن حمزة-6

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بنت ناجية-7

 العزيز صدقاوي محمد الحاج بن حميد-8

الغربي  محمد بن الحاج حميد بن الحبيب محمد-9
 الحاج محمد بن حميد بن عثمان- 10صدقاوي 

الحاج  بن حميد بن اسماعيل- 11الغربي صدقاوي 
 حميد بن اونو محمد-12صدقاوي  محمد الغربي

 بنت رشيدة-13الغربي صدقاوي  محمد بن الحاج
 قمر-14الغربي صدقاوي  الحاج محمد بن حميد
الغربي  محمد الحاج حميد بن بنت دليلة تدعى
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نجيبة بنت حميد بن الحاج محمد - 15صدقاوي 
محمد  بن صالح بنت قمر-16الغربي صدقاوي 

 بن عبدالجليل بن حميدة بنت فاطمة-17شبيل 
 بن عبد الجليل بن حميدة بنت سعاد-18ابراهيم 
 بن عبد حميدة دلندة تدعى ثريا- 19ابراهيم 
 بن الحميد عبد-20ابراهيم الشريف  بن الجليل
 الوهاب عبد-21ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة

 بنت ناجية-22ابراهيم  بن الجليل بن عبد عاللة بن
 بن منير- 23ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة
 بنت سعيدة-24ابراهيم  الجليل بن عبد بن عاللة
 الدين صالح-25ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة

 نور-26ابراهيم  بن الجليل بن عبد عاللة بن
-27ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة بن الهدى
ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة بن الدين كمال
ابراهيم  بن عبد الجليل بن عاللة بنت عفات-28
 بن الجليل بن عبد حمزة بن الطاهر محمد-29

عبد  بن حمزة بنت بختة-30ابراهيم الشريف 
 حمزة بنت فضيلة- 31الشريف  ابراهيم بن الجليل

 بنت سمية- 32الشريف  ابراهيم بن عبد الجليل بن
-33الشريف  ابراهيم بن عبد الجليل بن حمزة
الشريف  ابراهيم بن عبد الجليل بن حمزة بنت ليلى
 ابراهيم بن عبد الجليل بن حمزة بن الدين نور-34

 الشريف

 بن الجليل بن عبد حمزة بن فاروق محمد-35
عبد  بن حمزة بن حميدة-36ابراهيم الشريف 

 بن الدين محي-37 الشريف ابراهيم بن الجليل
 الشريف ابراهيم بن عبد الجليل بن حمزة

 ابراهيم بن عبد الجليل بن حمزة بنت منيرة-38
  طبربي  محمد بنت شريفة -39الشريف 

 بن الجليل بن عبد محمد بن العروسي محمد-40
 محمد بن الدين عز محمد- 41ابراهيم الشريف 

 عبد-42ابراهيم الشريف  بن الجليل بن عبد
 ابراهيم بن عبد الجليل بن محمد بن الجليل

 عبد الجليل بن محمد بنت عروسية- 43الشريف 
 بن مدمح بنت جنينة -44الشريف  ابراهيم بن

 محمد-46جعفر  بن محمد بن حمودة-45جعفر 
جعفر  بن الشاذلي بن محمد مصطفى بن العادل

 بن أحمد-48العياشي  أحمد بن الهادي-47
 الهادي بنت شاذلية- 49أحمد العياشي  بن الهادي

أحمد  بن الهادي بن فيصل- 50أحمد العياشي  بن
  أحمد العياشي بن الهادي بن الفاضل- 51العياشي 
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32. 95  

 للقطعة الموافقة
  14عدد

96  

 للقطعة الموافقة
  16عدد

97  

 للقطعة الموافقة
  13عدد

104  

 للقطعة الموافقة
  18عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

23099 /
  زغوان 7259

هك 280  مسجل 
 ص37آر25

  ص11آر38

  

  

  ص38آر46هك 1

  

  

  ص79آر94

  

  

  ص75آر06

  

 الشريف بن ابراهيم الجليل عبد بن ابراهيم-1

 ابراهيم بن عبد الجليل بن خميس يدعى صالح-2
 بن ابراهيم الجليل عبد بن الهادي-3الشريف 
 بن ابراهيم الجليل عبد بن محمد- 4الشريف 
 بن ابراهيم الجليل عبد بن عاللة-5 الشريف
 بن ابراهيم الجليل عبد بن حمزة-6 الشريف
 بن ابراهيم الجليل عبد بنت ناجية- 7 الشريف
   محمد شبيل بن صالح بنت قمر- 8 الشريف

 الشريف عبدالجليل بن حميدة بنت فاطمة-9

 الشريف عبدالجليل بن حميدة بنت سعاد-10

 الجليل عبد حميدة بن بنت دلندة تدعى ثريا- 11
 عبدالجليل بن عاللة بن الحميد عبد-12الشريف 
 الجليل بن عبد عاللة بن الوهاب عبد-13الشريف 

 عبدالجليل بن عاللة بنت تاجة-14الشريف 
الجليل  عبد بن عاللة بن منير- 15لشريف ا

 عبد الجليل بن عاللة بنت سعيدة-16الشريف 
 عبد الجليل بن عاللة بن الدين جالل- 17الشريف 
 عبد الجليل بن عاللة بن الهدى نور-18الشريف 
 عبد الجليل بن عاللة بن الدين كمال-19الشريف 
 عبد الجليل بن عاللة بنت عفاة-20الشريف 
 بن عبد حمزة بن الطاهر محمد- 21الشريف 

عبد  بن حمزة بنت بختة-22الشريف  الجليل
عبد  بن حمزة بنت فضيلة-23الشريف  الجليل
عبد  بن حمزة بنت شمسة- 24الشريف  الجليل
عبد  بن حمزة بنت ليلى-25الشريف  الجليل
عبد  بن حمزة بن الدين نور- 26الشريف  الجليل
بن  زةحم بن فاروق محمد-27الشريف  الجليل

 بن حمزة بنت حميدة- 28الشريف  الجليل عبد
 بن حمزة بن الدين محي-29الشريف  عبد الجليل
عبد  بن حمزة بنت منيرة-30الشريف  عبد الجليل

بن  محمد بن لعروسي محمد-31  الشريف الجليل
 بن الدين عز محمد-32الشريف  الجليل عبد

 الجليل عبد-33الشريف  الجليل بن عبد محمد
 عروسية-34الشريف  عبد الجليل بن محمد بن

 شريفة -35الشريف  عبد الجليل بن محمد بنت
 بن محمد بنت حبيبة -36  طبربي محمد بنت

 محمد- 38جعفر  بن محمد بن حمودة -37جعفر 
جعفر  بن الشاذلي بن محمد مصطفى بن عادل
 بن أحمد- 40 العياشي أحمد بن الهادي -39

 الهادي بنت ةشاذلي- 41 أحمد العياشي بن الهادي
 بن الهادي بن الفاضل- 42 أحمد العياشي بن

  أحمد العياشي



  325صفحـة   2023فيفري  3 ––رسمي للجمهورية التونسية الرائد ال  11عــدد 

العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

33. 106  

 للقطعة الموافقة
  629عدد

108  

 للقطعة الموافقة
  630عدد

109  

 للقطعة الموافقة
  632عدد

115  

 للقطعة الموافقة
  634عدد

119  

 للقطعة الموافقة
  635عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

  سليانة 6559

هك 6554  مسجل 
 ص18آر08

  

  ص84آر64

  

  

  ص50

  

  

  ص66

  

  ص72آر04هك 1

  

  

  ص00آر07

  

 عايش الوسالتي بن محمد بن الله عبد-1

 عايش الوسالتي بن محمد بن علي-2

 عايش محمد بن بن بوجمعة بن الهادي-3
 الوسالتي

  حسن الوسالتي، بن الدهماني بن حسن-4

  مالكون مع الدولة

34. 121  

 للقطعة الموافقة
  14عدد

122  

عة  للقطالموافقة
  17عدد

123  

 للقطعة الموافقة
  16عدد

125  

 للقطعة الموافقة
  13عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري

115190 /
  زغوان 7466

هك 343  مسجل 
 ص00آر90

  ص67آر43هك 2

  

  

  ص45آر40هك 1

  

  

  ص60آر03هك 1

  

  

  ص34آر44

  

 الرياحي علي بنت مباركة-1

 بن أحمد بن عبدة بن بريك بن الفالح بن أحمد-2
 بن عبدة بن بريك الفالح بن نب بريك-3رجب 
 بن بريك الفالح بن بن يوسف-4رجب  بن أحمد
 بنت الفالح بن حفصية-5رجب  بن أحمد بن عبدة
 بن منصور-6رجب  بن أحمد بن عبدة بن بريك

 رجب بن أحمد بن عبدة بن بريك الفالح بن

 بن أحمد بن عبدة بن بريك الفالح بن بن عمار-7
 عبدة بن بريك بن الفالح صالح بن محمد-8رجب 

 بريك بن الفالح بن الشاذلي-9رجب  بن أحمد بن
 أحمد بن عبدة بن بريك بن شلبي بن العواني-10
 عبدة بن بن شلبي بريك بنت خدوجة- 11رجب  بن

 رجب بن أحمد بنت ساسية -12رجب  بن أحمد

 عبدة بن بريك بن شلبي بن صالح بنت عويشة-13
 بريك بن شلبي بن صالح بن سعيدان-14رجب  بن
 شلبي بن صالح بن الحسين-15رجب  بن عبدة بن
 صالح بن احميدة-16رجب  بن عبدة بن بريك بن
 سليمان-17رجب  بن عبدة بن بريك بن شلبي بن
-18رجب  بن عبدة بن بريك بن شلبي بن صالح بن
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

 بن عبدة بن بريك بن شلبي بن صالح بنت حليمة
 رجب

 عبدة بن بريك بن شلبي بن صالح بنت عزيزة-19
 بريك بن شلبي بن صالح بن الطيب- 20رجب  بن
 رجب بن عبدة بن

 بن أحمد بن بريك بن شلبي بن محمد بن باشا-21
 بن بريك بن شلبي بن محمد بنت عيشة-22رجب 
 بن شلبي بن حسن بن شلبي-23رجب  بن أحمد
 بن حسن بن األخضر-24رجب  بن أحمد بن بريك
 بن علي- 25رجب  بن أحمد بن بريك بن شلبي
 رجب بن أحمد بن بريك بن شلبي بن حسن

 أحمد بن بريك بن شلبي بن حسن بن مختار-26
 بريك بن شلبي بن حسن بنت محضية-27رجب  بن
 بن حسن بنت الزين أم-28رجب  بن أحمد بن

 بن حسن- 29رجب  بن أحمد بن بريك بن شلبي
 رجب بن أحمد بن بريك بن شلبي بن حسن

 لناويا رجب بن حمدة بنت عزيزة-30

 أحمد بن عبدة بن محمد بن يوسف بن عمارة-31
 بن محمد بن يوسف بنت هاني أم-32رجب  بن

 بن يوسف بن حمادي-33بن رجب  أحمد بن عبدة
 محبوبة-34عبدة  بن عبدة الحاج بن محمد الحاج
 بنت شلبية-35السمرة  بن صالح الشاوش بنت

 رجب بن أحمد بن عبدة بن محمد بن علي الحاج

 بن عبدة بن محمد بن الحاج علي بنت فاطمة-36
 الحاج علي بن محمد الحاج-37رجب  بن أحمد

 رجب بن أحمد بن عبدة بن محمد بن

 عبدة بن محمد بن الحاج علي بن الخضيري-38
 بن الحاج علي بن الصادق-39رجب  بن أحمد بن

 بنت علية-40رجب  بن أحمد بن عبدة بن محمد
رجب  بن مدأح بن عبدة بن محمد بن الحاج علي

 بن عبدة بن محمد بن الحاج علي بنت ريم-41
 بن الحاج علي بن الله عبد-42رجب  بن أحمد
 رجب بن أحمد بن عبدة بن محمد

 بن عبدة بن محمد بن الحاج علي بنت خيرة-43
 بن الحاج علي بنت نجمة-44رجب  بن أحمد
 رجب بن أحمد بن عبدة بن محمد

 الناوي بريك الحاج بن علية بنت فاطمة-45

 الناوي محمد الحاج بن الدهماني بن أحمد-46
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

 بن عبدة بن محمد بن الدهماني بنت عجمية-47
 بن صالح بن محمد بنت تبر-48رجب  بن أحمد

 أحمد بن عبدة بن بلقاسم بن الناوي-49الناوي 
 بن أحمد عبدة بن بلقاسم بن سالم- 50رجب  بن
 بن علي الحاج بن فرحات بنت حدى-51رجب  بن

 الناوي محمد جالحا

الناوي  عبدة بن بلقاسم بن سالم بن بلقاسم-52
الناوي  عبدة بن بلقاسم بن سالم بن محمد-53
الناوي  عبدة بن بلقاسم بن سالم بنت تاجة-54
رجب  بن أحمد بن عبدة بن رجب بن سالم-55
- 57رجب  بن أحمد بن عبدة بن رجب بن علي-56

 رجب بن أحمد بن عبدة بن رجب بن غزالة

 أحمد بن عبدة بن رجب بن إبراهيم بن الطيب-58
 بن رجب بن ابراهيم بن الجيالني- 59رجب  بن

 رجب بن أحمد بن عبدة

 أحمد بن عبدة بن رجب بن ابراهيم بن خيرة-60
 عبدة بن رجب بن ابراهيم بن سالمة-61رجب  بن
 رجب بن أحمد بن

 أحمد بن عبدة بن رجب بن ابراهيم بنت منوبية-62
 عبدة بن رجب بن ابراهيم بنت ائشةع- 63رجب  بن
 رجب بن أحمد بن

 أحمد بن عبدة بن رجب بن ابراهيم بنت مباركة-64
 عبدة بن رجب بن ابراهيم بنت معيزة-65رجب  بن
 رجب بن أحمد بن

 بن أحمد بن عبدة بن رجب بن حمدة بن عمار-66
 بن عبدة بن رجب بن حمدة بن عثمان-67رجب 
 رجب بن أحمد

 أحمد بن عبدة بن رجب بن مدةح بن مبروك-68
 بن عبدة بن رجب بن حمدة بن علي-69رجب  بن

رجب  بن حمدة بنت الصغيرة-70رجب  بن أحمد
 حمدة بنت عزيزة-71رجب  بن أحمد بن عبدة بن
 بن عمار-72رجب  بن أحمد بن عبدة بن رجب بن

 بن أحمد بن عبدة بن علية بن الصويعي محمد
  يةعل بن العربي بنت زعرة-73رجب 

 بن عبدة بن علية بن صالح بن رجب بن رحيم-74
 بن علية بن صالح بن رجب بن العربي-75رجب 
 رجب بن عبدة

 بن عبدة بن علية بن صالح بن رجب بنت جنات-76
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

 بن علية بن صالح بن رجب بنت حليمة- 77رجب 
 رجب بن عبدة

 بن عبدة بن علية بن صالح بن رجب بنت ناجية-78
الناوي  بن عيسى بن ثمانع بنت مبروكة-79رجب 

 علية بن الصويعي محمد بن معمر بن رحومة-80
 رجب بن عبدة بن

 علية بن الصويعي محمد بن معمر بنت كاملة-81
 رجب بن عبدة بن

 علية بن الصويعي محمد بن معمر بنت سميرة-82
 رجب بن عبدة بن

 بن علية بن الصويعي محمد بن معمر بنت زينة-83
 رجب بن عبدة

 بن الصويعي محمد بن معمر بنت لخيرا أم-84
 رجب بن عبدة بن علية

 علية بن الصويعي محمد بن معمر بنت فطوم-85
 رجب بن عبدة بن

 بن علية بن الصويعي محمد بن معمر بنت ربح-86
 رجب بن عبدة

 بن علية بن صالح بن رجب بن أحمد بن علية-87
  بن رجب  عبدة

 ليةع بن صالح بن رجب بن أحمد بن الهادي-88
 رجب بن عبدة بن

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بن بلقاسم-89
 رجب بن عبدة بن

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بنت ذهبية-90
 رجب بن عبدة بن

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بنت صحرا-91
 رجب بن عبدة بن

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بنت فاطمة-92
 رجب بن عبدة بن

 الناوي السالم عبد بنت شلبية -93

 الناوي السالم عبد بنت سالمة -94

 بن صالح بن رجب بن أحمد بن علي بن الناوي-95
 رجب بن عبدة

 صالح بن رجب بن أحمد بن علي بنت مسعودة-96
 رجب بن عبدة بن
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

 الهمامي علي بن سالم بنت زعرة-97

 بن عبدة بن بلقاسم بن المعاوي بن حمادي-98
 رجب بن أحمد

 بن عبدة بن بلقاسم بن المعاوي بن صالح-99
 رجب بن أحمد

 بن عبدة بن بلقاسم بن المعاوي بن بوجمعة-100
 رجب بن أحمد

 الحاج بن علي الحاج بن فرحات بن عبدة-101
 الناوي محمد

 الحاج بن علي الحاج بن فرحات بنت جنات-102
 الناوي محمد

 الحاج بن علي الحاج بن فرحات بنت حدي-103
 الناوي محمد

 الحاج بن علي بن الحاج فرحات بنت مبروكة-104
 محمد الناوي

 الحاج بن علي الحاج بن فرحات بنت لالهم-105
 الناوي محمد

 رجب بن علي بن الصادق بن سليمان-106

 الناوي فرحات الله عبد بنت صحرة-107

بنعبده  بلقاسم بن بريك بن الله عبد بن بريك-108
 بلقاسم بن بريك بن الله عبد بنت فاطمة-109

 بن بريك بن الله عبد بن وناصر نصر- 110بنعبده 
 بن بريك بن الله عبد بن عياد- 111بنعبده  بلقاسم
بن  الله عبد بن الحوسين- 112بنعبده  بلقاسم

  بنعبدة، مالكون مع الدولة بلقاسم بن بريك

35. 138  

 للقطعة الموافقة
  18عدد

139  

 للقطعة الموافقة
  20عدد

142  

 للقطعة الموافقة
  16عدد

144  

 للقطعة الموافقة

هك 197  مسجل 
 ص00آر19

  

  ص11

  

  

  ص88آر61

  

  

  ص39آر03

  

  

 الفاضل العابد بن محمد بن محمد بنت دلندة-1

 الفاضل العابد بن محمد بن محمد بن حاتم-2

 العابد بن محمد بن محمد بن بدالعا محمد-3
 الفاضل

 الفاضل العابد بن محمد بن محمد بنت شاذلية-4

 الفاضل العابد بن محمد بن محمد بنت سندة-5

 الفاضل العابد بن محمد بن محمد بنت ليلى-6

  فاضل قاسم بن قاسم بن الصادق-7
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العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
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 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

  21عدد

146  

 للقطعة الموافقة
  12عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 6882

  ص76آر51هك 1

  

  ص01آر08هك 1

  

36. 126  

 للقطعة الموافقة
  9عدد

127  

 للقطعة الموافقة
  5عدد

129  

للقطعة  الموافقة
  7عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 7059

هك 106  مسجل 
 ص00آر29

  ص94آر45هك 1

  

  ص97آر98

  

  

  ص41آر01

  

 الرياحي علي بنت مباركة-1

 بن أحمد بن عبدة بن بريك بن الفالح بن أحمد-2
 أحمد بن عبدة بن بريك بن الفالح بن بريك- 3رجب 

 رجب بن

 بن أحمد بن عبدة بن بريك بن الفالح بن يوسف-4
-6بريك  بن بريك بن الفالح بن الشاذلي- 5رجب 
 بن بن أحمد بن عبدة بريك بن الفالح بنت حفصية
 بن عبيدة بن بريك بن الفالح بن منصور- 7رجب 
 عبدة بن بريك بن الفالح بن عمار-8رجب  بن أحمد

 بن بريك بن الفالح بن محمد-9رجب  بن أحمد بن
 بن شلبي نب العواني- 10رجب  بن أحمد بن عبدة
 بنت خذوجة- 11رجب  بن أحمد بن عبدة بن بريك
 -12رجب  بن أحمد بن عبدة بن بريك بن شلبي

 صالح بنت عويشة-13رجب  بن أحمد بنت ساسية
 سعيدان- 14رجب  بن عبده بن بريك بن شلبي بن
- 15رجب  بن عبده بن بريك بن شلبي بن صالح بن

 بن عبده بن بريك شلبي بن بن صالح بن الحسين
 بريك بن بن شلبي بن صالح بن حميدة- 16رجب 
 بن شلبي بن صالح بن سليمان-17رجب  بن عبده
 بن صالح بنت حليمة-18رجب  بن عبده بن بريك
 رجب بن عبده بن بريك بن شلبي

 عبده بن بريك بن شلبي بن صالح بنت عزيزة-19
 بريك بن شلبي بن صالح بن الطيب- 20رجب  بن
 رجب بن عبده بن

 بن احمد بن بريك بن شلبي بن محمد نب باشا-21
 بن شلبي بن محمد بنت عائشة أو عيشة-22رجب 
 رجب بن احمد بن بريك

 احمد بن بريك بن شلبي بن محمد بن شلبي-23
 بريك بن شلبي بن محمد بن األخضر-24رجب  بن
 بن شلبي بن محمد بن علي-25رجب  بن احمد بن

 رجب بن احمد بن بريك
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 احمد بن بريك بن شلبي بن محمد بن مختار-26
 بريك بن شلبي بن محمد بنت محضية- 27رجب  بن
 بن محمد بنت الزين أم- 28رجب  بن احمد بن

 بن حسن- 29رجب  بن احمد بن بريك بن شلبي
-30رجب  بن احمد بن بريك بن شلبي بن محمد
 الناوي  رجب بن حميدة بنت عزيزة

 احمد بن عبده بن محمد بن يوسف بن عمارة-31
 بن محمد بن يوسف بن حمادي-32ب رج بن

 بن محمد بن يوسف بنت هاني أم-33عبده  الحاج
 رجب بن احمد بن عبده بن محمد

 السمرة صالح الشاوش بنت محبوبة-34

 بن عبده بن بن محمد علي الحاج بنت شلبية-35
 بن علي الحاج بنت فاطمة- 36رجب  بن احمد
 رجب بن احمد بن عبده بن محمد

 بن عبده بن محمد بن علي اجالح بن فرحات-37
 بن علي الحاج بن محمد الحاج-38رجب  بن احمد
 رجب بن احمد بن عبده بن محمد

 بن عبده بن محمد بن علي الحاج بن الخذيري-39
 بن علي الحاج بن الصادق-40رجب  بن احمد
 بن علية-41رجب  بن احمد بن عبده بن محمد
 رجب بن احمد بن عبده بن محمد بن علي الحاج

 بن عبده بن محمد بن علي الحاج بنت ريم-42
 بن علي الحاج بن الله عبد-43رجب  بن احمد
 بنت خيرة-44رجب  بن احمد بن عبده بن محمد
رجب  بن احمد بن عبده بن محمد بن علي الحاج

 بن عبده بن محمد بن علي الحاج بنت نجمة-45
 الحاج بن علية بنت فاطمة-46رجب  بن احمد
 الحاج بن الدهماني بن أحمد-47الناوي  بريك

 محمد بن الدهماني بنت عجمية-48الناوي  محمد
 بن محمد بنت تبر- 49رجب  بن احمد بن عبده بن

بن  عبده بن بلقاسم بن الناوي-50الناوي  صالح
 بن عبده بن بلقاسم بن سالم- 51رجب  بن احمد
 الحاج بن فرحات بنت حدى- 52رجب  بن احمد
 سالم بن بلقاسم-53ي الناو محمد الحاج بن علي
 بن محمد- 54الناوي  رجب بن عبده بن بلقاسم بن

-55الناوي  رجب بن عبده بن بلقاسم بن سالم
 رجب بن عبده بن بلقاسم بن سالم بنت تائجة

 بن احمد بن عبده بن رجب بن سالم- 56الناوي 
 رجب



  11عـــدد   2023 فيفري 3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   332صفحــة 

العدد 
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة العقار
المساحة 

 الجملية للعقار
المساحة 
 المنتزعة

 المالكين أو المالكين المحتملين أسماء

-58رجب  بن احمد بن عبده بن رجب بن علي-57
-59رجب  بن داحم بن عبده بن رجب بنت غزالة
 بن احمد بن عيادة بن رجب بن ابراهيم بن الطيب
 عيادة بن رجب بن ابراهيم بن  جبالني- 60 رجب

 رجب بن احمد بن

 احمد بن عيادة بن رجب بن ابراهيم بنت خيرة-61
 عيادة بن رجب بن ابراهيم بنت سالمة- 62رجب  بن
 رجب بن احمد بن

 بن عيادة بن رجب بن ابراهيم بنت منوبية-63
 رجب بن ابراهيم بنت عائشة-64رجب  بن احمد

 بنت مباركة-65رجب  بن احمد بن عيادة بن
 رجب بن احمد بن عيادة بن رجب بن ابراهيم

 احمد بن عيادة بن رجب بن ابراهيم بنت معيزة-66
 بن عيده بن رجب بن حمدة بن عمار-67رجب  بن

 بن رجب بن حمدة بن عثمان- 68رجب  بن احمد
 بن حمدة بن مبروك-69رجب  بن احمد بن عيده
 رجب بن احمد بن عبيده بن رجب

 بن احمد بن عبيده بن رجب بن حمدة بن علي-70
 عيده رجب بن بن حمدة بنت الصغيرة -71رجب 

  رجب   بن احمد بن

 احمد بن عيده بن رجب بن حميدة بنت عزيزة-72
 رجب بن

 عيدة بن علية بن الويعي بن محمد بن عمار-73
 بن معاوية بن حمادي- 74رجب  بن احمد بن

 بن صالح- 75رجب  بن احمد بن عبده بن بلقاسم
 رجب بن احمد بن عبده بن بلقاسم بن معاوي

 بن عبده بن بلقاسم بن معاوي بن بوجمعة-76
-78 علية بن العربي بنت زعرة- 77رجب  بن احمد
رجب  بن عبده بن علية بن صالح بن رجب بن رحيم

 بن عبده بن علية بن صالح بن رجب بن العربي-79
 رجب

 بن عبده بن علية بن صالح بن رجب بنت جنات-80
 بن علية بن صالح بن رجب بنت حليمة- 81رجب 
 بن صالح بن رجب بنت ناحية-82رجب  بن عبده
 بن عثمان بنت مبروكة-83رجب  بن عبده بن علية

 محمد بن معمر بن رحومة-84الناوي  عيسى
 بنت كاملة-85 رجب بن عيده بن علية بن السويعي

 بن عبده بن علية بن السويعي محمد بن معمر
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 بن السويعي محمد بن معمر بنت سميرة-86رجب 
 رجب بن عيده بن علية

 بن علية بن السويعي محمد بن معمر بنت زينة-87
 محمد بن معمر بنت الخير أم-88رجب  بن عيده

 بنت فطوم- 89رجب  بن عيده بن علية بن السويعي
 عيده بن بن علية بن السويعيمحمد  بن معمر

 بن محمد السويعي بن معمر بنت ربح-90رجب 
 بن أحمد بن علية-91رجب  عيده بن بن علية
 رجب بن عبده بن علية بن صالح بن رجب

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بن الهادي-92
 رجب بن أحمد بن بلقاسم- 93رجب  بن عبده بن
 بنت هبيةذ-94رجب  بن عبده بن علية بن صالح بن

رجب  بن عبده بن علية بن صالح بن رجب بن أحمد
 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بنت صحراء-95
 رجب بن عبده بن

 علية بن صالح بن رجب بن أحمد بنت فاطمة-96
 السالم عبد بنت شلبية-97رجب  بن عبده بن

-99 الناوي بنت عبد السالم سالمة-98الناوي 
 بن صالح بن جبر بن احمد بن علية بن الناوي
 احمد بن علي بنت مسعودة- 100رجب  بن عبده

 رجب بن عبده بن صالح بن رجب بن

 صالح بن رجب بن احمد بن علي بن الصادق-101
 بن عبدة بنت صحرة -102 رجب بن عبده بن

 فرحات الناوي

بنعيدة  بلقاسم بريك بن بن الله عبد بن بريك-103
 قاسمبل بريك بن بن الله عبد بنت فاطمة-104

 بريك الله بن عبد بن والناصر نصر- 105بنعبدة 
بريك  بن الله عبد بن عياد-106بنعبدة  بلقاسم بن
بن  الله عبد بن الحوسين- 107بنعبدة  بلقاسم بن

 الملك( بنعبدة، مالكون مع الدولة بلقاسم بن بريك
  )الخاص

37. 149  

 للقطعة الموافقة
  25عدد

150  

 للقطعة الموافقة
  28عدد

151  

هك 214  مسجل 
 ص51آر33

  ص75آر28

  

  

  ص77آر19

  

  

  ص20آر34

  الشماخي هنة اليحياوي بن عيور بن محمد
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 للقطعة قةالمواف
  21عدد

152  

 للقطعة الموافقة
  26عدد

153  

 للقطعة الموافقة
  23عدد

 الرسمبمثال 
عدد  العقاري
  زغوان 2958

  

  

  ص05آر07

  

  

  ص41آر09

  

38. 44  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87000عدد

جزء من القطعة 
المسحية عدد 

  8 المنطقة 41

(cadastre 
de 

Zaghouan 
secteur F )  

  البكوش الرحمان عبد ورثة  ص00آر05  -

39. 45  

  46و

  47و

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87001عدد

جزء من 
القطعتين 
المسحيتين 

 42و40عدد 
  8المنطقة 

(cadastre 
de 

Zaghouan 
secteur F )  

  ص09آر02  -

  ص64رآ06

  ص10آر01

  

  ورثة مختار بلقاسم 

  

  

  

  

40. 57  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87002عدد

  شوشاني  محمد بن الدين عز  ص52آر02  -  غير مسجل

  

  

41. 60  

  62و

  63و

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87003عدد

  ص77آر28  -  غير مسجل

  ص98آر11

  ص74آر06

  

  الشوشاني احمد بن محمد
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42. 68  

ال األشغال بمث
الخصوصية 
والمختلفة 

  87004عدد

  الحاج خميس بوزريبة  ص25آر09  -  غير مسجل

43. 77  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87007عدد

جزء من القطعة 
المسحية عدد 

  8 المنطقة 32

(cadastre 
de 

Zaghouan 
secteur F )  

  النوري  الحبيب  ص88آر11  -

  

  

  

44. 78  

بمثال األشغال 

الخصوصية 

مختلفة وال

  87005عدد

جزء من القطعة 

 المسحية 

 110عدد 

  8المنطقة 

(cadastre 

de 

Zaghouan 

secteur H )  

  ورثة حبيب بطاهر   ص13آر25  -

45. 79  

  83و

بمثال األشغال 

الخصوصية 

والمختلفة 

  87006عدد

  ص76آر04  -  غير مسجل

  

  ص93آر23

  الطاهر الحجاج بن أحمد ورثة

46. 100  

بمثال األشغال 

الخصوصية 

مختلفة وال

  87010عدد

م ت م عدد 

جزء من  2490

القطعة عدد 

  8 المنطقة 93

(cadastre 

de 

Zaghouan 

secteur J )  

  غويل الصادق بن محمد  ص45آر14  -
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47. 101  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87011عدد

م ت م عدد 
جزء من  2490

القطعة عدد 
  8 المنطقة 93

(cadastre 
de 

Zaghouan 
secteur J )  

  أحمد بن الصادق غويل  ص61آر05  -

48. 102  

  103و

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87012عدد

  ص41آر49  -  غير مسجل

  

  ص37آر37هك 2

  وأخته بوهجار الله عبد ورثة

49. 140  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87015عدد

  فاضل العابد ورثة  ص38آر16  -  غير مسجل

  

  

50. 35  

بمثال األشغال 
الخصوصية 

لمختلفة وا
  86996عدد

   الله بالالفي عبد-1  ص90آر49  -  غير مسجل

  بالالفي علي-2

51. 36  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  86997عدد

  ورثة محمد العابد فاضل  ص09آر62  -  غير مسجل

52. 91  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87009عدد

جزء من القطعة 
المسحية عدد 

 المنطقة 131
8  

(cadastre 
de 

Zaghouan 
secteur H )  

  شواش عمر  ص19آر16  -
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53. 143  

بمثال األشغال 
الخصوصية 
والمختلفة 

  87016عدد

  العابد فاضل محمد بن محمد ورثة  ص20آر03  -  غير مسجل

54. 80  

 للقطعة الموافقة
  20عدد

81  

 للقطعة الموافقة
  18عدد

82  

 للقطعة الموافقة
  22عدد

84  

 للقطعة الموافقة
  24عدد

 الرسمبمثال 
 لعقاريا
/115448عدد

   زغوان6050

  هك119  مسجل

   ص65آر14

  ص25آر17

  

  

  ص24آر 10

  

  

  ص96آر94

  

  

  ص62آر 66

  أحمد بن محمد العروسي

ة بالفصل األول  توظف على قطع األرض المذكوريمكن أن كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي تنتزع  ـ2الفصل 
  .من هذا األمر

  .لرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر هذا األمر با  ـ3 الفصل

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 31 المؤرخ في 2015لسنة  2767 يتعلق بتنقيح األمر الحكومي عدد 2023 جانفي 25 مؤرخ في 2023 لسنة 42عدد أمر 
كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية والية  أرض تيية لقطع المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العموم2015ديسمبر 

  .قفصة الزمتين إلنجاز القطب التكنولوجي بقفصة
  ،إن رئيس الجمهورية

  ، لشؤون العقاريةأمالك الدولة وا باقتراح من وزير

  ، بعد االطالع على الدستور

المنقح والمتمم  من أجل المصلحة العمومية، باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 ،2022 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022ة  لسن65بالمرسوم عدد 




