
 

 اعـــالن

 صادر عن رئيس اللجنة اللوائية

م رقاللوائية ا اللجنة قرار وضع  1/2/2023( تاريخ 5) رقم ة اللوائية قد قررت بقرارها يعلن للعموم أن اللجن .1

 محليتين جريدتين وفي الرسمية الجريدة في بعد نشره قطعيه بصفة تنفيذ موضع  14/12/2022تريخ ( 81)

 التنموية المناطق في االعمار وترخيص التنظيم نظام من( ج-12) رقم للمادة سندا وذلك  األصول حسب يوميتين

( 694+2استحداث الشارع المار بالقطع ذوات األرقام ) على الموافقة والمتضـــــمن 2019 لسنة( 15) رقم والحرة

)وفق المخطط المرفق( بناًء على طلب المطور  م12( سويمة الوسطى من أراضي مزرعة سويمة بسعة2حوض )

شريطة عدم تحميل الوزارة أية التزامات أو  14/12/2022تاريخ  11824والتعهد العدلي المقدم للوزارة وارد رقم 

 تبعات مالية تتعلق باستحداث و/أو فتح و/أو تعبيد الشارع وضمن منطقة البحر الميت التنموية.

( 2م )رقااللوائية  اللجنة قرار وضع  1/2/2023( تاريخ 6رقم ) وائية قد قررت بقرارها يعلن للعموم أن اللجنة الل .2

 يوميتين محليتين جريدتين وفي الرسمية الجريدة في بعد نشره قطعيه بصفة تنفيذ موضع  15/1/2023تاريخ 

 والحرة التنموية المناطق في االعمار وترخيص التنظيم نظام من( ج-12) رقم للمادة سندا وذلك  األصول حسب

( والذي 4( قطاع )8+5+4+1تغيير صفة االستعمال للقطع ) على الموافقة والمتضـــــمن 2019 لسنة( 15) رقم

البويب من صناعات هندسية وكهربائية الى صناعات ( 118( حوض )116)هو جزء من قطعة األرض رقم 

مدينة السلط الصناعية وذلك تشجيعا لالستثمار وتمكينا متدنية ومحدودة الخطورة البيئية والواقعة ضمن حدود 

 للمستثمرين.

(  80م )رقااللوائية  اللجنة قرار وضع 1/2/2023( تاريخ 7رقم ) يعلن للعموم أن اللجنة اللوائية قد قررت بقرارها  .3

 يوميتين محليتين جريدتين وفي الرسمية الجريدة في بعد نشره قطعيه بصفة تنفيذ موضع 14/12/2023تاريخ 

 والحرة التنموية المناطق في االعمار وترخيص التنظيم نظام من( ج-12) رقم للمادة سندا وذلك األصول حسب

( 8+3تغيير صفة االستعمال لقطع األراضي ذوات األرقام ) على الموافقة والمتضـــــمن 2019 لسنة( 15) رقم

قفيقف من صناعات طبية ( 91( حوض )52)رقم  ( حسب ترقيم المطور والتي هي جزء من قطعة األرض6قطاع )

الى صناعات كيماوية ومواد التجميل والبالستيكية والمطاطية والواقعة ضمن حدود مدينة الطفيلة الصناعية وذلك 

 للمبررات التالية:

 توقيع وجميعها تم التجميل والبالستيكية والمطاطية  استعمال قطع األراضي المجاورة هو صناعات كيماوية ومواد

 عقود عليها.

 .تشجيعا لالستثمار وتمكينا للمستثمرين في مدينة الطفيلة التنموية 

 

 
                       وزير االستثمار

 خلود محمد السقاف


