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ع أرض كائنة بوالية لقطمصلحة العمومية  من أجل اليتعلق باالنتزاع  2022 جوان 7 مؤرخ في 2022 لسنة 541 عددأمر رئاسي 
  ).قسط والية باجة(بوسالم وتوابعها -  مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاءOA8وي  مشروع بناء الممر العل نجازباجة الزمة إل

 إن رئيس الجمهورية،
 أمالك الدولة والشؤون العقارية، باقتراح من وزير

 طالع على الدستور،بعد اال
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021 سبتمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد  
  من أجل المصلحة العمومية،  باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 53وعلى القانون عدد  

  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021 أكتوبر 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، ا2021 أكتوبر 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف االنتزاع من أجل المصلحة العمومية،2017 مارس 13وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
  عملها،  المتعلق بضبط تركيبة لجنة االقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير2017 مارس 13وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

   باجة،بواليةتقرير لجنة اإلقتناء لفائدة المشاريع العمومية وعلى 
  وعلى رأي وزير الداخلية،
  ،واإلسكانوعلى رأي وزيرة التجهيز 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   
   : اآلتي نصهالرئاسي يصدر األمر 

التجهيز لتوضع على ذمة وزارة للطرقات دماج بالملك العمومي مصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد اإلمن أجل ال تنتزع  ـلفصل األولا
 مثلث بالطريق السيارة وادي OA8مشروع بناء الممر العلوي  واإلسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية تستور من والية باجة الزمة إلنجاز

  :مبينة بالجدول اآلتيال و الرئاسي لهذا األمرةالمرافقمثلة ومحاطة بخط أحمر باألبوسالم وتوابعها، -الزرقاء
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 أمير- 5 فاطمة- 4 حسن- 3 سلوى- 2 دوجة- 1

جالل التسعة - 9 تيسير- 8 دلندة- 7 أمل- 6

عمار بن - 10 أبناء عثمان بن حسن الشامخ
 - 12سيرين - 11 كمال بن عثمان الشامخ

خيران ابنا الحبيب محمد المهدي االثنان األ
حسن الوجود - 13بن الصادق المصمودي 

غفران - 14بنت الهادي بن محمد المدب 

محمد لعزيز بن لطفي - 15مصطفى إسماعيل 

هادية بنت عبد القادر - 16بن عثمان الشامخ 
اسكندر بن عثمان بن حسن بن - 17الشهولي

عثمان الشامخ مالكون على الشياع مع الدولة 
  ستغالل وتوزيع المياهوالشركة الوطنية ال

  
  .ة كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع األرض المذكورتنتزع ـ 2الفصل 
 .هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  ينشر ـ3الفصل 

 .2022 جوان 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




