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 التوجيهية الدراسات ومتابعة المتدخلة األطراف بين والتعاون بالتنسيق مكلف مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات بخطة إطار -
  لها، ابعةالت العمرانية والمناطق البلديات بتهيئة عالقة لها التي والقطاعية

 البلديات بتهيئة عالقة لها التي والقطاعية التوجيهية الدراسات بمتابعة مكلف مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات بخطة إطار -
  .لها التابعة العمرانية والمناطق

لنظر في المسائل المتعلقة بمتابعة ، تتولى ا التجهيز واإلسكان أو من ينوبهرأسها وزيري تحدث بوزارة التجهيز واإلسكان لجنة  ـ6 الفصل
 ويتم. األمر هذا من 4المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب األهداف المذكورة أعاله وتقييمها باالعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 

 رئيسها من بطلب اللجنة تجتمع. اللجنة ابةكت واإلسكان التجهيز بوزارة التعمير إدارة وتتولى. الحكومة رئيس من بقرار اللجنة أعضاء تعيين
 وفي. األقل على أعضائها نصف بحضور إال قانونية مداوالتها تكون وال ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل على أشهر) 6 (ستة كل مرة

 األولى الجلسة تاريخ دبع يوما) 15 (عشر خمسة تعقد ثانية لجلسة األعضاء استدعاء يعاد األولى الجلسة في النصاب توفر عدم صورة
 أعضاءها أصوات بأغلبية قراراتها اللجنة وتتخذ. الحاضرين األعضاء عدد كان مهما قانونية اللجنة مداوالت تكون الحالة هذه وفي

  .الرئيس صوت يرجح التساوي وعند الحاضرين

 وحدة التصرف حسب األهداف للتنسيق والتعاون  الحكومة حول نشاط التجهيز واإلسكان تقريرا سنويا إلى رئيسرفع وزيري  ـ7 الفصل
مع الجماعات المحلية إلتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بواليات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس طبقا ألحكام الفصل الخامس 

  .أعاله إليه المشار 1996 جويلية 6 في المؤرخ 1996 لسنة 1236من األمر عدد 

  .هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر  ـ8 الفصل

  .2023 فيفري 6تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

   التجهيز واإلسكانةوزير
 زنزريالزعفراني السارة 

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
 جويلية 23 في المؤرخ 2015 لسنة 920 عدد الحكومي األمر بتنقيح يتعلق 2023 فيفري 6 في مؤرخ 2023 لسنة 99 عددأمر 

 والية من الشمالية ببوحسينة كائنة أرض لقطع للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2015
  .وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة الزمة سوسة
  الجمهورية، رئيس إن

  واإلسكان، التجهيز وزيرة من باقتراح

  الدستور، على االطالع بعد

  والسكنية، والصناعية السياحية المناطق بتهيئة المتعلق 1973 أفريل 14 في المؤرخ 1973 لسنة 21 عدد القانون وعلى

  العمومية، المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2016 جويلية 11 في المؤرخ 2016 لسنة 53 عدد القانون وعلى

 عــــدد باألمر متمـم هو كما التجهيز، وزارة مشموالت بضبط المتعلق ،1974 فيفري 15 في المؤرخ 1974 لسنة 93 عدد األمر وعلى
  ،1992 فيفري 3 فــي المـــؤرخ 1992 لسنــــة 248

 لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2015 جويلية 23 في المؤرخ 2015 لسنة 920 عدد الحكومي األمر وعلى
  وتجهيزات، سكنية منطقة لتهيئة الزمة سوسة والية من الشمالية ببوحسينة كائنة أرض لقطع سكنىلل العقارية الوكالة

 اإلداري وتنظيمها للسكنى العقارية الوكالة مهام بضبط المتعلق 2021 ماي 5 في المؤرخ 2021 لسنة 327 عدد الحكومي األمر علىو
  سيرها، وقواعد والمالي

   للحكومة، رئيسة بتسمية والمتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 ةلسن 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

  الحكومة، أعضاء بتسمية والمتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  الداخلية، وزير رأي وعلى
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  اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

  :نصه اآلتي األمـر يصدر

 لسنة 920 الحكومي األمر بجدول 64و 43و 42و 20 الرتبية باألعداد الواردة األرض بقطع المتعلقة البيانات تنقح ـ األول الفصل
 كائنة أرض لقطع للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع المتعلق 2015 جويلية 23 في المؤرخ 2015

 مبين هو كما األمر لهذا المرفقة باألمثلة أحمر بخط ومحاطة وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة الزمة سوسة والية نم الشمالية ببوحسينة
  :التالي بالجدول

  

 العدد
 الرتبي

 القطعة عدد
 بالمثال

 طبيعة
 العقار

 المساحة
 )²م (الجملية

 المنتزعة المساحة
 )²م(

 المالكين أسماء

20 

 –أ 454 أ525
 سمالر بمثال أ432

 عدد العقاري
 سوسة 23636

 2843.750 11375 مسجل
 وأبناءه القبودي محمد بن خليفة -1

 .كريم - 3 سامية، -2: وهما

42 
 الرسم بمثال أ575

 عدد العقاري
 سوسة 31939

 12347.5 13470 مسجل
 أبناء محمد -3 سهام، -2 العروسي، -1

 .الفتوي الهادي

43 

 أ568 – أ574
 الرسم بمثال

 عدد العقاري
 سوسة 31940

 2438 2438 مسجل
 أبناء محمد -3 سهام، -2 العروسي، -1

 .الفتوي الهادي

64 

 بمثال 01 – 02
 العقاري الرسم
 104189 عدد

 سوسة

 6680.001 8016 مسجل
 شبيل، محمد أبناء سمير - 2 عماد، -1
 -6 الهـــادي، - 5 زهــــــــرة، -4 أحمد، -3

 .بوراوي محمد بن الطاهر أبناء هندة

  

  . ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ2 الفصل

  .2023 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 للسكنى العقارية الوكالة لفائدة العمومية المصلحة أجل من باالنتزاع يتعلق 2023 فيفري 6 في مؤرخ 2023 لسنة 100 عددأمر 
  .وتجهيزات سكنية منطقة لتهيئة زمتينال بسليانة كائنتين أرض لقطعتي

  الجمهورية، رئيس إن

  واإلسكان، التجهيز وزيرة من باقتراح

  الدستور، على االطالع بعد

  والسكنية، والصناعية السياحية المناطق بتهيئة المتعلق 1973 أفريل 14 في المؤرخ 1973 لسنة 21 عدد القانون وعلى

 المنقحة النصوص جميع وعلى الفالحية األراضي بحماية المتعلق 1983 نوفمبر 11 في المؤرخ 1983 لسنة 87 عدد القانون وعلى
  منه، 9 الفصل وخاصة 2016 أوت 15 في المؤرخ 2016 لسنة 67 عدد القانون وخاصة له والمتممة




