
  11عـــدد   2023 فيفري 3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   338صفحــة 

 تي المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع2015 ديسمبر 31 المؤرخ في 2015لسنة  2767عدد ر الحكومي وعلى األم
  ،ة قفصة الشمالية والية قفصة الزمتين إلنجاز القطب التكنولوجيكائنتين بمنطقة الرحيبة معتمديأرض 

  ،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 

  ،ير الداخليةوعلى رأي وز 

   ، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقةوعلى رأي

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر اآلتي نصه 

 المؤرخ 2015لسنة  2767عدد   الواردتين بجدول األمرB وAتنقح البيانات المتعلقة بقطعتي األرض المعينتين بحرف ـ الفصل األول 
كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية والية  أرض تياع من أجل المصلحة العمومية لقطع المتعلق باالنتز2015 ديسمبر 31في 

  :قفصة الزمتين إلنجاز القطب التكنولوجي بقفصة كما هو مبين بالجدول اآلتي وبالمثال المرافق لهذا األمر

لعدد ا
  الرتبي

  طبيعة العقار  بالمثال عدد القطعة
المساحة الجملية 

  للعقار
  أسماء المالكين  المساحة المنتزعة

1 A 

بمثال األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
89341  

   ص52 آر 90  هك13    مسجل غير

  

  

  

  ورثة التيجاني بن حسناوي جلولي

2 B 

بمثال األشغال 
الخصوصية 

والمختلفة عدد 
89341 

 بن المولدي نصيب محمد   ص04 آر 81 هك10    مسجل غير

  شكري بن المولدي نصيب

  .لرائد الرسمي للجمهورية التونسيةبا هذا األمر  ينشر ـ2الفصل 

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 جوان 19 المؤرخ في 2019لسنة  545يتعلق بتنقيح األمر الحكومي عدد  2023 جانفي 25في مؤرخ  2023لسنة  43أمر عدد 
كائنة بمعتمدية بورويس والية سليانة الزمة لبناء السد التلي على ة العمومية لقطع أرض  المتعلق باالنتزاع من أجل المصلح2019

  .وادي الدمايم

  إن رئيس الجمهورية،

  ،  أمالك الدولة والشؤون العقاريةباقتراح من وزير

  ، على الدستوربعد االطالع 

 المنقح والمتمم بالمرسوم نتزاع للمصلحة العمومية، المتعلق باال2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 ،2022 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022ة  لسن65عدد 



  339صفحـة   2023فيفري  3 ––رسمي للجمهورية التونسية الرائد ال  11عــدد 

 المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض 2019 جوان 19 المؤرخ في 2019لسنة  545ر الحكومي عدد وعلى األم
  ،تلي على وادي الدمايمكائنة بمعتمدية بورويس والية سليانة الزمة لبناء السد ال

  ،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 

  ،وعلى رأي وزير الداخلية

     موارد المائية والصيد البحري،الفالحة وال وعلى رأي وزير

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر اآلتي نصه  

 2019لسنة  545 بجدول األمر عدد 1بالعدد الرتبي  الواردة U تنقح البيانات المتعلقة بقطعة األرض المعينة بحرف  ـالفصل األول
كائنة بمعتمدية بورويس والية سليانة الزمة لبناء  العمومية لقطع أرض  المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة2019 جوان 19المؤرخ في 

  :السد التلي على وادي الدمايم كما هو مبين بالجدول اآلتي وبالمثال المرافق لهذا األمر

العدد 
  الرتبي

    عدد القطعة     
  بالمثال    

طبيعة 
  العقار

المساحة الجملية 
  الكينأسماء الم  المساحة المنتزعة  للعقار

1 U  

الموافقة للقطعة 
   257عدد 

بمثال الرسم 
العقاري 

   سليانة22466عدد

   ص13 آر 85  ص82آر10 هك 01  مسجل

  

  

  

بـــن  الـــشريف بـــن محمـــد بـــن األخـــضر 
  الحرباوي   الرزقي الحرباوي

  .لرائد الرسمي للجمهورية التونسيةهذا األمر با  ينشر ـ2 الفصل

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

 
  هورية الجمرئيس 

 قيس سعيد

  
 2002 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 207  عدداألمرـتنقيح بيتعلق  2023جانفي  25 مؤرخ في 2023 لسنة 44 عددأمر 

  .نجاز الطريق الحزامية لمدينة قابس الكبرىرض كائنة بوالية قابس والزمة إلأ جل المصلحة العمومية لقطعأالمتعلق باالنتزاع من 
  ،ريةجمهوإن رئيس ال

  باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،

  طالع على الدستور،بعد اال

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

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

  بتسمية أعضاء الحكومة،تعلق  الم2021 أكتوبر  11 مؤرخ في ال 2021 لسنة 138 عددالرئاسي  وعلى األمر

رض كائنة بوالية أية لقطع جل المصلحة العمومأ المتعلق باالنتزاع من 2002 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 207  عددوعلى األمر
  ،نجاز الطريق الحزامية لمدينة قابس الكبرىقابس والزمة إل

   الداخلية،وعلى رأي وزير 

    ،التجهيز واإلسكان ةوعلى رأي وزير

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية




