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 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
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  :يصدر األمر اآلتي نصه

 بجدول أمر االنتزاع 46 و45 عدد  الرتبيلعدد بالواردة ا117 و116 و115 و114 بالقطع عدد نقح البيانات المتعلقةت  ـالفصل األول
رض كائنة بوالية قابس والزمة أجل المصلحة العمومية لقطع أ المتعلق باالنتزاع من 2002 فيفري 4 المؤرخ في 2002 لسنة 207 عدد

  : لهذا األمرينافق المرلمثاليننجاز الطريق الحزامية لمدينة قابس الكبرى وذلك كما هو مبين بالجدول اآلتي وباإل

العدد 
 بأمر الرتبي

  االنتزاع

عدد القطعة 
  بالمثال

  طبيعة العقار
المساحة 

  الجملية للعقار
المساحة 
  المنتزعة

  أسماء المالكين 

 114 46 و45
الموافقة 

للقطعة عدد 
52  

 

 116و115
 117و

الموافقة 
للقطعة عدد 

 بمثال 50
الرسم 
العقاري 

 1005عدد 
 قابس

  

ر  آ79 هك 33  مسجل
   ص52

  ص40 آر 60

  

  

  

  

   ص11 آر 65

الياس بن رجب -2 رياض بن بوبكر بن علي عزيز-1
 الصحبي بن بلحسن بن -3 بن البشير بوخشينة

محمد الصادق بن التاجوري بن -4 صالح السقاء
محمد زين العابدين بن الهادي - 5 الصحبي بوخروف

انيس بن رجب بن البشير - 6 كروف بن الجيالني
مروان بن -8  بن رجب بوخشينةياسين- 7 بوخشينة

 محمد بن ت خديجة بن-9 الحاج الجيالني بوطيب
 دليلة بنت علي بن محمد بن -10 الجليدي الساحلي
مبروكة بنت علي بن محمد - 11 بلقاسم المزهودي

نزيهة بنت علي بن محمد -12 بن بلقاسم المزهودي
 محضية بنت علي بن - 13 بن بلقاسم المزهودي

 لسعد بن علي بن -14 لمزهوديمحمد بن بلقاسم ا
بسمة بنت علي بن -15 محمد بن بلقاسم المزهودي
 مراد بن علي بن -16 محمد بن بلقاسم المزهودي
 فوزية بنت علي بن - 17 محمد بن بلقاسم المزهودي

بن عمر  فرحات-18 محمد بن بلقاسم المزهودي
 الطيب - 20  مبروك الحمائدةنحميد ب-19 الشريف

الطيب بن صالح بن -21 بن معتوقبن محمد الصغير 
 علي بن احمد بن علي شيبوب-22 البهلول بربانة

  المبروك بن بوقطف بن المبروك جابري-23
   الفرجاني بن صالح بن البهلول بربانة-24
ديوان البحرية التجارية  (الديوان القومي للمواني-25

  بلقاسم بن سعد بن يحي صبطة- 26) والمواني
 وقي بن خميس بوشاعة محمد شوقي بن ش-27
  علي بن محمد بن بلقاسم بن عمر بوعناني-28
عمر بن -30 الهادي بن الصادق بن محمد زروق-29

د بن عبد الله بن ي سع- 31خليفة بن عمر الجريدي
الحسين بن الهادي بن - 32 محمد الشين المعيوفي

عزالدين بن علي بن الهاشمي بن - 33 علي ثابتي
الحبيب بن محمد الصحبي بن -34 محمد التمري

 محمد الطاهر بن الهادي بن محمد سالم-35 ناصفي
  الحبيب بن الحسين بن الساسي بوزيد-36
 عائشة بنت عبد السالم بن الصغير العزوزي-37
 محمد بن علي بن الهاشمي بن محمد التمري-38
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محمد الفتحي بن محمود بن الحاج ابراهيم -39
بوعبيد بن محمد بن بلقاسم زين - 40 دخيل

 علي بن محمد بن بلقاسم زين العابدين- 41 العابدين
   محمد بن المنصر بن محمد معتوق-42
  الحسين بن محمد بن علي غريبي-43
 لطيفة بنت بوراوي بن الصويلح بن عثمان -44

يلح بن وريم بنت بوراوي بن الص-45 الجريدي
هشام بن حمادي بن محمود - 46 عثمان الجريدي

 ي بن رجب جحيدر رجب بن الصحب-47 السعيدي
 االمام بن عبد النور بن -49  فاطمة سعودي-48

محمد فتحي بن الهادي بن -50 االزهر بوراوي
بلقاسم بن محمد بن بلقاسم -51 التهامي الفرجاني

 الصحبي بن محمد بن عبد النافع - 52 زين العابدين
  صالح بن علي بن الحاج محمد خالد- 53 النافع

-55 ن مختار مامي محمد نجيب بن الطاهر ب-54
 محمد الهادي بن المختار بن محمد عبد الرحيم

 صالح الدين بن المختار بن محمد عبد الرحيم-56
الدين  عز-58 علي بن صالح بن عبد الله زريق-57

عبد الحميد -59 بن المختار بن محمد عبد الرحيم
نجيبة بنت الكيالني -60 بن الحبيب بن محمد ناصفي

 بن الكيالني بن علي نجيمةعلي -61 بن علي نجيمة
منيرة بنت - 63 عماد بن الكيالني بن علي نجيمة-62

سفيان بن الكيالني بن -64 الكيالني بن علي نجيمة
محمد بن الجليدي بن محمد -65 علي نجيمة

امال بنت الكيالني بن علي - 66 الغنوشي المغربي
راوية بنت محمد الهادي بن الحبيب - 67 نجيمة

لقاسم بن علي بنت محمد بن خولة ب- 68 الباردي
اسماء بنت محمد بن بلقاسم بن علي - 69 الترهوني
 منير بن العادل بن محمود القرقوري-70 الترهوني

محمد بن -72 عبد العزيز بن عمر حمودة-71
محمد بن نصر بن -73 بلقاسم بن محمد الزوينخي

محمد الساسي بن سالم بن - 74 محمد خلفلي
بروكة بنت محمد بن م-75 المبروك بنعبد القادر

البشير بن عبد الله بن الحاج - 76 احمد الهدومي
 عمار بن علي بن مصباح العربي-77 العربي العربي

عمار بن - 79 محمود بن محمد بن محمد نومه-78
عماد بن محمد -80 الجيالني بن الصغير عبد القادر

 البهلول بن البشير بن - 81 بن عمار عبد القادر
الطاهر بن محمد بن علي - 82 البهلول بربانه

  محمد بن نصر بن عمار النجار-83 الشيباني
بوبكر بن محمد بن -85 الكيالني بن علي الطويل-84

 جميلة بنت العيساوي بن صالح -86 عمر بنرحيم
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  علي بن عمر بن علي السنهوري-87 الثابت
  عزالدين بن محمود بن بلقاسم البشراوي-88
فؤاد بن -90 خالد بن محمد بن البهلول عمر-89

بلقاسم بن المقطوف - 91 بلقاسم بن سعد السعيدي
 سامية بنت حسن بن محمد - 92 بن بلقاسم المبروك

عائشة بنت ابراهيم بن محمد -93 النويقص الباش
  محمد بن علي بن عمر الجلولي- 94 موسى

مصطفى - 96 نزيهة بنت نصر بن احمد بن غزال-95
علي بن ميلود بن -97 بن علي بن المبروك الوحيشي

فرحات بن علي بن العيساوي - 98 خليفة هاللي
  علي بن محمد بن علي عمر-99 الشيباني

عمار -101 لقاسم غريبيبيحمد بن احمد بن -100
المبروك بن مسعود -102 بن محمد بن حسن زروق

سفيان بن علي بن البحري -103 بن عمر سعود
- 105 علي بن سعيد بن يحي بنيحي- 104 حمدون

-106 ن حسين بن صالح مختارمحمد الصالح ب
نصر - 107 الحسين بن بلقاسم بن عبد الله شليبي

احمد بن نصر -108 بن الجليدي بن علي المريمي
 بشرة بنت جمال بن - 109 بن الجليدي المريمي

عبد الحميد بن الهادي بن - 110 البشير الجريدي
 سمير بن محمد بن حامد الهنتاتي-111 علي الثابت

 ه بن محمد مسعوديلال د رفيعة بنت عب- 112
  لسعد بن علي بن الغنوشي الغنوشي- 113
 محمود بن سميح بن محمود زين العابدين- 114
  الفتحي بن الخموسي بن احمد الغريسي- 115
  محمد نجيب بن الكيالني بن علي نجيمة- 116
  المختار بن صالح بن محمد شنيب- 117
 الهادي بن عبد الرحمان بن محمد حميميدة- 118
زينة - 120  الطيب بن يحي عبد العزيزتة بننجا- 119

نبيل - 121  محسن بن مصطفى الحشائشيتدالل بن
  الحشائشي مصطفى بن محسن بن مصطفى

 نجيب بن محسن بن مصطفى الحشائشي-122
نرجس بنت محسن بن مصطفى الحشائشي -123
نورس بنت سميح بن محمود زين العابدين -124
مد محمد بن الحاج علي بن الحاج مح-125

   خيرية بن عبد الله الجليدي-126 بوخريص
   نعيمة بنت عبد الله بن صالح علوي-127
  حمدية بنت عبد الله بن صالح علوي-128
عبد -130 لطيفة بنت عبد الله بن صالح علوي-129

عبد الكافي - 131 الكريم بن عبد الله بن صالح علوي
عبد اللطيف بن -132 بن عبد الله بن صالح علوي

عبد الفتاح بن عبد - 133  بن صالح علويعبد الله
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بوزيد بن عبد الله بن -134 الله بن صالح علوي
أبولبابة بن النجار بن الصادق -135 صالح علوي

عمر بن أحمد بن بلقاسم بدوي - 136سليمان 
مجيد -138علي بن ابراهيم بن محمد مهلهلي -137

عياد بن عبد -139بن البشير بن عبد الله بنموسى 
  شادي بن عبد الله الزريبي-140ة الله سعد

المنصف بن علي -142ابراهيم بن علي محمود -141
عبد المجيد بن -143المحسن بن صالح اليحياوي 

إيمان بنت - 144النوري بن عبد الله ابراهيم 
بلقاسم بن امحمد -145العيساوي بن موسى نصر 

اسماعيل بن سعيد بن محمد -146بن محمد عابد 
 محمد بن أحمد العكروت صالح بن-147بوعود 

ثرية -149عجاري محمد عادل بن الكيالني -148
محمد -150بنت يوسف بن الحاج بوبكر البشراوي 

بلقاسم -152محمود النجار - 151المختار بن جابر 
الحسين بن الحاج علي - 153بن عبد الله الجليدي 

محمد بن حسن بن -154بن الحاج محمد بوخريص 
الفتحي بن كيالني بن - 155الحاج محمد عبد الواحد 
وليد بن محمد بن -156الحاج الصغير بنرحومة 

بوبكر بن عبد الرحمان -157الوادي بن عمار 
نرجس بنت عبد الله بن محمد - 158حميمدة 
عمران بن -160حمدية النفوسي -159مسعودي 

عبد الرحمان بن -161محمد رضا بن عمران فرحات 
بة بن علي بن أبولبا- 162 علي بن العيادي الشيباني

خالد بن عبد السالم بن -163الجليدي العيادي 
سامي بن المهدي بن الفيتوري -164عمار غفاري 

هشام بن الهاشمي بن الجنيدي بوبكر -165الحويوي 
  فاتن بنت الهاشمي بن الجنيدي بوبكر-166
-168أحالم بنت الهاشمي بن الجنيدي بوبكر -167
محمد -169 بنت الهاشمي بن الجنيدي بوبكر وداد

فطيمة بنت -170بن الهاشمي بن الجنيدي بوبكر 
عبد العزيز بن -171علي بن عبد الله الجبالي 
سمير بن الطيب -172محمود بن عبد الله عبد الله 

محمد بن الساسي بنخليفة  - 173بن علي العش 
  الزهرة بنت علي بن يحمد عبد الواحد-174
  رشيد بن بلقاسم بن محمد مزهودي-175
  لسيدة بنت بلقاسم بن محمد مزهوديا-176
  فاطمة بنت بلقاسم بن محمد مزهودي-177
  عادل بن بلقاسم بن محمد مزهودي-178
  نبيهة بنت بلقاسم بن محمد مزهودي-179
عبد الرزاق بن بلقاسم بن محمد مزهودي -180
  لطفي بن بلقاسم بن محمد مزهودي-181
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مبروك - 183خليفة بن بلقاسم بن محمد بوبكر -182
مبارك بن حمد بن -184بن حمد بن بلقاسم بوبكر 

  الصادق بن محمد مبارك-185بلقاسم بوبكر 
عبد الرزاق بن عبد الله بن عيسى بن أحمد -186
  أمال بنت الحصحاصي بن محمد الناجح-187
  هاجر بنت النفطي بن القناوي قنونو-188
المنصف بن المبروك بن بلقاسم الحاجي -189
جمال -191عبد الله الصيد نبيل بن علي بن -190

زكية بنت -192الدين بن الكيالني بن علي نجيمة 
متوكل بن العيادي بن -193الهادي بن الحبيب ونان 

سمية بنت العيادي بن - 194الصحبي جماعي 
سهام بنت العيادي بن - 195الصحبي الجماعي 
سامية بنت العيادي بن -196الصحبي جماعي 

ين بن العيادي الصحبي الحس-197الصحبي جماعي 
المنصف بن الطاهر بن - 198بن الصحبي جماعي 

مونير بن بلقاسم بن -199الحاج عمار اإلقديري 
خليفة بن بلقاسم بن مبروك -200مبروك ترهوني 

الهادي بن حسن بن محمد العكروت - 201ترهوني 
  نورالدين بن الصحبي بن خميس المكي-202
  خديجة بنت بلقاسم بن محمد العياشي-203
أحالم بنت عبد الوهاب بن البشير الفاسي -204
عبد -206منال بنت النفطي بن العيادي بوبكر -205

  الله بن الشاذلي بن عبد السالم المحرصي
- 208مبروك بن محمد بن عيسى بن أحمد -207

- 209الفتحي بن عبد السالم بن المختار بوعبدالله 
يامنة الزهرة -210أنس بن محمد بن حسن الصويلح 

حنان بنت منجي -211لبشير بن بوبكر دبية بنت ا
محمد بن الطيب بن - 212الوافي بن محمود أحمد 

إيمان بنت أبولبابة بن عبد - 213محمد صويد 
المنصف بن العروسي دخيل - 214السالم شعبان 

  علي بن بلقاسم بن محمد عبد الصادق-215
عيادية بنت - 217راقية بنت محمد النجار -216

  عمر بالنور-218ية الحسين بن علي فالح
محمد - 220ابراهيم دادي بن علي بن بلقاسم -219

منجية بنت -221المنصف بن علي بن محمود حمود 
عبد الرحمان بن الحاج - 222بوبكر بن رجب بن زيد 

الفتحي بن - 223علي بن الحاج محمد بورخيص 
عبد الكريم بن -224عمارة بن حسين زيدان 
مة بنت محمد فاط-225الشتاوي بن الجليدي سالم 

إكرام بن محمود بن الحاج - 226 بن محمد بنمحمد
سامية بنت محمود بن الحاج - 227علي بوخريص 
منى  بنت محمود بن الحاج -228علي بوخريص 
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شراز بنت محمود بن الحاج -229علي بوخريص 
أبولبابة بن محمود بن الحاج -230علي بوخريص 

كوثر بنت علي بن أحمد - 231علي بوخريص 
عادل بن عبد السالم بن الساسي - 232وي الشتا

أبولبابة بن محمد بن البشير دخيل -233بوحليلة 
محمد الفتحي بن محمود بن ابراهيم دخيل -234
- 236الزهرة بنت بلقاسم بن عبد الله العبيدي -235

ربح - 237حليمة بنت بلقاسم بن عبد الله العبيدي 
 حفصية بنت-238بنت بلقاسم بن عبد الله العبيدي 

فاطمة بنت صالح -239المولدي بن ابراهيم قبالوي 
عبد السالم بن صالح بن - 240بن حسن الصويدي 

خديجة بنت صالح بن حسن - 241حسن الصويدي 
حويتة بنت الحاج صادق بن الكيالني -242 الصويدي
أحمد بن الحاج صادق بن الكيالني -243العبيدي 
الحسومية بنت الحاج صادق بن -244العبيدي 

عبد القادر بن الحاج صادق -245الني العبيدي الكي
فاطمة بنت الحاج صادق -246بن الكيالني العبيدي 
عبد الله بن محمد بن -247بن الكيالني العبيدي 

مبروكة بنت محمد بن -248أحمد القدري العبيدي 
حبيبة بنت الصحبي بن -249أحمد القدري العبيدي 

  ادر منجةالشاذلية بنت عبد الق-250بوفايد بوفايد 
سعاد -252العروسية بنت عبد القادر منجة -251

مصطفى بن عبد القادر -253بنت عبد القادر منجة 
نزيهة -255رضا بن عبد القادر منجة - 254منجة 

الجليدية بنت عبد القادر -256بنت عبد القادر منجة 
األمين بن عبد السالم بن الصادق منجة - 257منجة 
عز الدين بن -259فتحية بنت الصادق منجة -258

عبد المجيد بن الصادق منجة -260الصادق منجة 
فوزي بن الصادق -262ليلة بنت الصادق منجة -261
عبد -264حياة بنت الصادق منجة -263 منجة

  الحميد بن الصادق منجة  
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