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  الثالثة بعد الزوال: الساعة 
  

  ــــــــــــــــوم اجلمعــــــــةي 2020للمجلس البلدي لسنـــــــــــة ة ــــــــــــبلدية صفاقس جلسة استثنائي صرالتأمت بق       

ي رئيس البلدية ـــــة السيد منري اللومــــــبرئاس اثناء جلسة علنية لثالثة بعد الزوالاة ــــعلى الساع 2020جانفي  31

الذين متت دعوـــم ملواكبــــة اعمــــال اجللســــة حســب االستدعاء عدد لس البلدي اء اــــــــوحبضور السادة أعض

، منري  سريين بن شريفة ، ابتسام عطية اهللا سندس الفرخية: اآليت ذكرهم 2020جانفي  28بتاريخ  06/7600

يب ، راوية عمرية ، أنور وسام كرمي ، حممد فوزي اللومي ، وليد الفقي ، سعيدة الفخفاخ ، وسام ذو العفاس، 

جبري ، اميان القروي ، حممود قدورة ، استربق املعاجل ، فرح الفرايت ، ضحى بوزيد حممد وجدي العايـــــــدي ، هيام 

  غربال ، عزالدين السالمي ، درة شقـــرون ، وليد كريشان ، مسري الشـــريف  زاهر اللوز وعبد اهللا بن عبد اهللا 
    

سلمى الرتكي ، منصف مخاخم ، غـــازي املسدي ، أمحد امليســـــاوي هادية : ور السادة وقد تغيب عن الحض

الشريف ، عصام املرداسي ، راضية الفقي ، وئام شيخ روحـــه ، حممد جنيب واردة ، معـــــز بن رحيم ، أمحد 

  شحيدر وعبد العزيز خلف غرسالوي ، تيسري عبد الدامي ، نعمة شعبان ، رمي الطريقي ، سنا السالمي ، نوال 
  

كما واكب أعمال هذه اجللسة السيد حافظ اهلمامي الكاتب العام للبلدية وبعض السادة املديرين وكواهي 

  املديرين باالضافة اىل عدد من االطارات اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم ومكونات اتمع املدين 
  

مي رئيس البلدية مرحبـــــــــــــا باحلاضرين مث تال على الس البلدي جدول افتتح اجللسة على بركة اهللا السيد منري اللو 

  :اعمال هذه اجللسة الذي تضمن املواضيع التالية 
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�� ا���������  )1�� ا��ام ا����� ��ا�� ��� ا������ وا���د ا�

�ا��ام ا����� ��ا�� ��� ا������ و )2����� وان ��  

 ا���ا/.� -�, ��&��ت �*��� أ
)' ��ا&��$ %$ ا����# و"��! ���� )3

�ل ھ�� ���23 /$ درا � 
�ر�ــــــ� )4�� 

�ل "��ات "� ��
�"' ��-�8 ��7"� ��*�� ا���6�ت )5��  

6(  ���� ����� و>��� ا��;�ر:�� ��9*�  

  وBت ا�*��.� او "*�;���ا���A /$ و>��� ا�.6< ا���;��� "� ط�ف ";�ر:�� �8 �.< ذ��ھ8 �����ا )7

         ���� ���9� $
�
�� C ون و�� �(�  

8(  2�ق ا�6.% ���� ا���3�ق ا����ي ��

    

8 ����� ا�*��ة ا��*�م -��6 هللا -و��2 ا���وع /$ درا:� ا���ا>�< ا���ر � ��Fول أ� �*�Fل ا���  

  ".�رة ا��F*� -� ا��J�F ا����ي  

  

  :� ا���ا>�< ا���ر � ��Fول اB-��ل /��
� N��M$ ا�L ذ�K ��ع ا��J�F ا����ي /$ درا:

  

1( ������ �		
	���ا�� و���ون �� ا���د ا�����	� ا��  ا��ام ا����	� 

  

          �� 
  :ا�$	  ر"	� ا�!

Oر��ة ���.��ن وا������ وا�����8 /$  �*�)� ا����
�Aت �F�� ا�3.�/� وا� 7  ���/�
/$ ا��.��ح ا��ارد "�  2019
�ل ط�# ا��ام ا����� ��ا�� "< ا������ا����% J��Q� ا��������� ��
���ي ���R�د ا�(F���7ف )ــ� # ا�S 

  /9�ء -�ض ��� ا������$ ����)� ا�*�$ ���*�ح ا����ي 
  

��Fع -�, ا���<��ن وـ��� ��� �F��ا��� ��� �8 -�ض ا����وا������ وا�����8 و�F�� ا��Vون ا������ ــ3.�/ا�� ا�

�ا�� ـ���� ا���Qف و�F�و"��
�%�ا����.�ة  ��Vون ا��.�ر�� وا�.��و�F�� ا����.�اط�� ا����ر��� وا������ ا��

 Oر����15  ���/�
2019 ،  

 Oر��ة ���.��/���  26و-�, ا
A�ر ا����# ا����ي /$  �*�C ا���
�ع  2019<�ا�Yي أوX, ��-�دة -�ض ا��
  .��$ �*�Q�7)� ا������ -� ��< ا���%�ت -�, ا
A�ر ا��F�ن ا������ �Z�9 ا��*�� ا

 Oر�ــ�ـــ.�ة ��ـ��ن وا������ وا�����8 /$  �*�)ـــ� ا�����ع -�, ا
A�ر �F�� ا�3.�/� وا�<� 29و���ض ا��

 ���/�
2019 ،  

N./وا " ,�-������ـــ�ون ��� ����ــ� وا���ــــ� ا���ا�ـــ�وع ا�X ـ� J��Q� ا��������� ��
���ا���د ا�*
�ع -�, ا����# ا����ي ا��Q�Y(� #%ا <�  .، وأوNX ��-�دة -�ض ا��

 Oر��ة ���.��ع -�, ا
A�ر ا����# ا����ي /$  �*�C ا���<�
$  16وا�L -�ض ا��� 2020 ،  

��وض -���8 ا���ا/.�           ���/,�- J��Q� ا��������� ��
��  . ا��ام ا����� ��ا�� و���ون "< ا���د ا�
  

  ؟  *
ــــــ�ا�) ()ـــ� رأي

  ا�)��	�  (��دق ا�)*
� ��/5)�ع -
, ا�)! أ �� ا�13	� ��-�دة 1	��0 ا/����	� ���ض -
,  ا�
*�ن            


, ا��8ر ا�)*
� ا�!
 ي �7-7م - 9:.  

  �� �@��!� ا�*)�	� ��?�)�ل ا�)
= ���3:�"> ا�7ز��   
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�ا�� و���ون �� ا) 2                    ��3�ام ا����	� �  5)�	� وان �3

 �� 
  :ا�$	  ر"	� ا�!

                 ��F� ت�A
�ن وا������ وا�����8 /$  �*�)� ا����.ا���/���  �7ة ���ر�O ــ3.�/� وا�
2019   

 �����One Two show   J /$ ا��.��ح ا��ارد "�  �X ����� >" ـــ� ��ا������ل ط�# ا��ام ا�%  

 2��
�7اط وا����ر�� /$ ا����ة ا���"� و�B�9ورة ا� ��-����ت آ�)�ف ا�, ��:�L O.�/� ا���اط�� وا��

 ������� $��%� و�.��8 ا��-8 اR-B"$ وا��  .ا����.�اط�� ا����ر��� و"��دئ ا������ ا��

  

�ع -�, ا
A�ر ا��F*� ا������� ��� �F�� ا�3.�/                <�ـــ� وا��ــ�ن وا�����ـ� وا�����8 وا�L -�ض ا��


�� و�F�� ا����.�اط�� ا����ر��� �
و�F�� ا��ـVون ا�����ــ� و"����� ا���Qف و�F�� ا��Vون ا��.�ر�� وا�.�

 Oر��ة ���.��%� /$  �*�)� ا�����/���  15وا������ ا��
2019 ،  

               Oر��ة ���.�
$  16و-�, ا����# ا����ي /$  �*�C ا���� 2020 ،  

            �����J و �X ����� ��� ون����وض -���8 ا���ا/.� -�, "��وع ا����� ا���ا�� وا�����/  

��J ا��Q�Y(� ��%ا          Q� ���  .وان �

  

  ؟ *
ـــــ�()ـــ� رأي ا�)

  ة -��1GCدق ا�)*
� ا�!
 ي ��5F)�ع -
, �5E	D ا�)3C3ع إ�, B	� إ-�دة 1	��0 ا/����	� و إ-�د

 �!B��(ا� H�3�
, ا�)*
�  وذ�I$B J �@��� ا�-  � 5 ��  
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3  (���� L��
, ��")�ت �$)	� أ�NO � ا"��MB M ا��!	I و�- �Q)ا�)3ا  
  
  �� 
  :ا�$	  ر"	� ا�!

��ون "< ���� ���ورة وا���ر:� ا��ط���� J��X ����� م�.� Z&اد [�ا�-�� J��Q� ��:��(��� ـــ���  


)' ���2 ��"2 ا���6.� ا������ و"� ا��V"2 أن �*���2 ھYه ا������ /$ أوا[�ھYه ا�*��       Bا ���*�� ���2019( ر�  (  


)ـــ' ��ا&��$ %$ ا���ـــــ�# و"��! ���� ،                   Bا ���ل �*��ق ا���ص -�, ا:���6
  و/$ 

                 Oر�ـــ�ـــ� ���
  2019أ����ـــ�  22وا�L -ـــ�ض ا���>ـــ�ع -�, �F�ـــــ� ا��)�aـــ� وا���ا[�` ا����ا

�/���  12و       
2019 ،  

                   Oر��ة ���.��/���  26و-�, ا
A�ر ا����# ا����ي /$  �*�C ا���
2019 ،  

�ع "�                   <�  ��� -�, أ
A�ر �F�� ا��)��a وا���ا[�` ا����ا
�ــــ� ا����.ــ�ة ��ــــــ�ر�Oوا�L -�ض ا��



  ، 2019د�*���  9      

 Oر��ة ���.�
$  16و-�, ا����# ا����ي /$  �*�C ا���� 2020 ،  

 ���" ���وض -���8 ا���ا/.� -�, ��&��ت �*��� أ
)' ��ا&��$ %$ ا����# و"��! ���� ��� ھـــــ���/  

  .���.�&��ت ا��Q�Y(� ��%ا       

  

  ؟ *
ـــــ�)ـــ� رأي ا�)(

                                     �
�اح ا�)*
, ا��8ر: ا�-  � 5 �� GC�  ار�5ء ا��8� M) ا�3C3(ع وا-�دة -

                �
��B �� ط�ف ا/���د ا�*3Oي �
�DT و��ا?Q(دراج ا/?)�ء ا��� �	13�� وا�X(ن ا��*
   ا�

	�ر ا?)�ء ��Y ا�)��7Cت                 Z/ أة�(
  .ا/���د ا�*3Oي �
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  �!3ل ھ!� �)]D (M درا�5 ��ر�ـــــ� )4
  

  :ا�$	  ر"	� ا�!
 �ــــــ�                 

                   N�Qون ا�Vا������ادارة ا�� �Fر�� و�.�
�� -�د ا��ول اBدارة ا��-�� ���Vون ا��
  O ـــــ���ر�  1201/7515.�

�ب ا���اط� /��$ ا��6ا��*$ ���ر�O  2019د�*���  11���� ����ان  7"�/ �3 2019��" ������� ��(���.�� S��  � /$ ــ��

�ع 
�ت ا������   Peugeot 103درا � 
�ر�� Xا�  :%*# ا��

 33093684: -�د ا����ك  - 

 YO1LK0053KA: -�د اBط�ر  - 
 

                  2Q�ن اB:�:$ �������ت - 257و-�R ��.��9�ت ا�
   2018"�ي  9ا��Vر[$  �2018*��  �29د ـــ"� ا�.�

  :"-�, "� ��$  وا������ S���F ا�F��-�ت ا������ ا�Yي ��`

�ا���ا��# ����, ر&�J ا������ ��N ر���� ا��J�F ا����                  ��
���)ـ� ���.�اX�Q��وا��ــ�وط ا� d�Q�� �.ي وط�
  :��� ��$  ارات ا���FـJ و[��X ا�����.ــ� ا�F�ري �)� ا���2 ا�.�ــ�م ����)�م و���6ـS �ـــ�

�� ـــ��ت وا����-ــــا��ام -.�د ا���< وا���اء وا����و>� وا�.*�� وا�e�Q و"�ا ��)� و���ل ا�)* � Kت وذ��  

�ن ا���[�` /
  . "�)� ط�.� �)Yا ا�.�

  

�ع -�, ا
A�ر �F�ــ� ا��Vون ا�����ـ� و"����� ا���Qف /$  �*�)                <�  �ر�O ــــ�ة ��ــــــ� ا����.ـــوا�L -�ض ا��

10  $
� 2020 ،  

                 Oر��ة ���.�
$  16و-�, ا����# ا����ي /$  �*�C ا���� 2020 ،  

  

                �(��� ��رة �B��م "�Y�ل ا�)�� ا����وض -���8 ا���ا/.� -�, �����/.  

  

  ()ـــ� رأي ا�)*
� ؟

, ذ�J ��/5)ــــــ�ع                        - �
  .��)دق ا�(*

  



  

5 (  ��L��)]D (M �� ات )� -	9 ( �!3ل ھ!� �� �����N ا�)$�ء�� وا��7�  

  �X ��ت ��$	� ا�@���ت 

        

  :ا�!
 ��  ا�$	  ر"	� 

  ،) ��-�8 ( /$ اط�را����ون ��� ا������ و ��
�"' د-8 ا��*�&�� وا�R"��!�� و/�����ت ا������ت 

��ـS ��*��ــ8 "�ــــ�ات [��X ���*�ــ�                    �� J��.� '"�
�ي ����(F# ا����ب ا��  ا�N�Q ا������ ����

��Q ��� ��$  [�"� ا���6�ت ��&�ة �����                   " J��X:  
- Mini Chargeuse/1 

- Rouleau Compacteur/2 

- Compresseur/3 

- Scie à Sol 400 avec disque /4 

- Disque/5 

- Appareil de Précision/6 

- Mire/7 

- Trépied/8 

- Odométre/9 

- Balayeuse à Godet Collect/10 

- Marteau Piqueur/11 

- Groupe électrogéne 7 KVA Mono/12 
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   Oر��ة���.�
�� /$  �*�)� ا����
�ع -�, ا
A�ر �F�� ا��Vون ا��.�ر�� وا�.�<�  وا�L -�ض ا��

         13  $
� 2020 ،  

                       Oر��ة ���.�
$  16و-�, ا����# ا����ي /$  �*�C ا���� 2020 ،  

  .)�� ا����ر ا��)� /�����وض -���8 ا���ا/.� -�, ���ل ا�                             
    

  ؟ *
ـــــــــ�()ـــ� رأي ا�)

                    

, ذ�J ��/5)ــــ�ع                    - �
  .��)دق ا�(*

  

  

  

  

  

    



  ضيعة بشكةتسوية وضعية المغارسين بطلب )  6    

  :السيد رئيس البلدية 

والمسجــل في  1/12/1964والمصــــادق عليـــــه فـــي  23/3/1964فــــي  عقـــد المـــؤرخللفقرة الثانية من الفصل الثالث من التطبيقــا 

من شركة بوشي لإلستغالل الفالحي جميع ضيعة المدينة بشكة المحتوية صفاقس والذي اشترت بمقتضاه بلدية  8/12/1964
دتهم بالتفويت فيها بقيمة خواص على وجه المغارسة كانت الشركة وع أجزاء منها أصل زيتون وقطع أرض يشغل 35845على 

حسب الرسوم العقارية المبينة بالجدول التالي  وقع تقديرها آنذاك وتعهدت البلدية باإلعتراف بهم وبالعمل بمقتضى الوعد المذكور

 :  

رسوم يشغل بعض أجزاء منها المغارسية   مالحظات           اسم الرسم العقاري   عدد الرسم العقاري 

بمداولة المجلس  حسب القائمة المحددة

والمنقحة بمداولة  1965البلدي لسنة 

علما أن الكثير  1966المجلس البدي لسنة 
من المواطنين يدعون أنهم مغارسية 

ويتحوزون بأجزاء محددة من طرف ديوان 

قيس األراضي والمسح العقاري بدون أي 

وجه حق ويعتبرون متسلطين على الرسوم 

  العقارية المذكورة 

3322/254825/75557 

  صفاقس 

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  Iبشكة الفوجيان

  صفاقس

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  IIبشكة الفوجيان  صفاقس  4405/3301

  صفاقس 

17072/252746/60970 

  صفاقس 

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  IIIبشكة الفوجيان

  صفاقس 

29656/253243/48807 

  صفاقس 

يوجد هذا  الرسم على أطراف  IIIوردة 

  ضيعة بشكة 

  

  
  34471/253443/49131 

  صفاقس 

يوجد هذا الرسم داخل إطار  Iالبية

  الضيعة 

  صفاقس  248499/40923

  

يوجد هذا الرسم داخل إطار  IIصالحة 

  الضيعة 

34475/253445/49133 

  صفاقس 

يوجد هذا الرسم داخل إطار  Iسليمة 

  الضيعة 
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على التفويت للمغارسين 25/1/1966والمصادق عليها في  24/12/1965وافق المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ د وق

بتاريخ المنعقدة أعدت في الغرض ، كما وافق خالل جلسته المصاحبة لهذا  1عدد قائمة الفي القطع التي في تصرفهم حسب 
حسب القائمة عدد  تنقيح هذه القائمة نظرا لقيام بعضهم بيع حقوقهم للغيرعلى  16/3/1966والمصادق عليها في  28/2/1966

  .المصاحبة لهذا  2

 6/5/1981خالل جلسته المنعقدة بتاريخ البلدي وحيث لم يقبل جل المغارسين على التعاقد فقد قرر المجلس     
  .التعاقد في شأنها  إجراءاتوالتي لم تتم  1980إلغاء جميع عمليات التفويت الموافق عليها قبل غرة جانفي 

المغارسين كل على حدة ، كلما تقدم أحدهم بطلب إتمام ملفاتوأوصى السيد رئيس البلدية آنذاك بالنظر في     
إجراءات الشراء غير أن جميع مغارسي الضيعة بقوا متمسكين بتطبيق ماجاءباإلتفاقية المبرمة بينهم وبين شركة بوشي لإلستغالل 

  .الفالحي 

بتاريخ جلسته المنعقدة خالل البلدي ال على إيجاد حل مناسب لتسوية جميع الوضعيات ، فقد وافق المجلس وعم    
  على تسوية  4/6/1990والمصادق عليها في  26/3/1990

عن كل سنة بداية من شهر مارس  % 10ن بضيعة المدينة بشكة وذلك بالترفيع في أثمان الوعد بالبيع بنسبة يوضعية المغارس
  : على النحو التالي ) فائض بسيط (  1964

حضر العديد منهم وقاموا بخالص الثمن ) الشراء أو باإلرث ب( ومن حل محلهم نيوتنفيذا لهذه المداولة وبعد دعوة جل المغارس
  .ة الذكر وتمت تسوية وضعيتهم لفحسب الطريقة السا

 وحيث تبين أن بعض المغارسين قاموا بإحالة حق المغارسة سواء عن طريق البيع 

  ) .الثمن األصلي وقيمة الفائض( أو عن طريق اإلرث مع قيامهم بخالص كامل الثمن 
حالة لم  18بالضيعة حسب القاعدة السالفة الذكر وبقي )  %76بنسبة ( ت البلدية بتسوية وضعية عديد المغارسين وحيث قام

  .)  %24نسبة ( تقم البلدية بتسوية وضعيتها 
 وحيث ورد على البلدية عدة مكاتيب من المغارسين أو من حل محلهم إما بالبيع 

  .هم في مناب البلدية حسب ماسبق بيانه وفق القاعدة السالفة الذكر لتسوية وضعيتهم وذلك بالتفويت لأو باإلرث 

 القيمة الجديدة باحتساب الفائض  الزيـــــــــادة       ثمن الوعد بالبيع  

 % 10 د 100     

 

  د    650) = سنة  55×  10+ ( د  100
 )       2019إلى 1964منسنة 55باعتبار ( 
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 القيمة الجديدة باحتساب الفائض  الزيـــــــــادة       ثمن الوعد بالبيع 

  

 د 100     

  
10 % 

  د 360) = سنة  26×  10+ ( د  100

 )         سنة مثال  26باعتبار (    



  

عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون العقارية والقانونية التي أوصت بإعداد مذكرة لتسوية وضعية  2019ماي  22وبتاريخ 
  .ماتبقى من وضعيات المغارسية وٕاعادة عرضها مّرة أخرى على نفس اللجنة 

طرف المغارسين بضيعة بشكة من جديد على أنظار وحيث تم عرض المذكرة المتعلقة بوضعية القطع المشغولة من   

  .التي أوصت بعرض الموضوع على المكتب والمجلس البلدي  2019جوان  26لجنة الشؤون العقارية والقانونية بتاريخ 

  : علما وان المقترحات الواردة بالمذكرة المشار اليها تتمثل فيما يلي   

غارسية الواردة أسماؤهم بالقائمة المصاحبة لمداولة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعية الم - 
 1966فيفري  28والمنقحة بمداولة المجلس البلدي المؤرخة في  1966جانفي  5والمصادق عليها في  1965ديسمبر  24

والمصادق  1997جويلية 27رخة في والقائمة المصاحبة لمداولة المجلس البلدي المؤ  1966مارس  16والمصادق عليها في 

ن لم يقوموا بالتعاقد مع البلدية إما بمواصلة العمل بالقاعدة التي تم ضبطها بمداولة المجلس ـــــــــوالذي 1998مـــــــارس  24عليها في 
ف مصالح أو إعادة تقدير القطع من جديد من طر  1990جوان  4والمصادق عليها في  1990مارس  26البلدي المؤرخة في 

  .وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
 9كما تم عرض المذكرة المشار اليها على أنظار لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف في جلستها المنعقدة بتاريـــــخ           
  :أوصت باعتماد احدى الفرضيات التالية  ، 2019ديسمبر 

 على كل سنــــــــــــــــــــة  %  10ـــــــــــة للحاالت السابقـــــــــــــة وذلك بنسبة زيــــــادة اعتماد نفس التمشي بالنسب: 1الفرضية عدد 

 )د كل سنة  10زيادة بسيطة (            

  بفائض مركب  % 10اعتماد نسبة زيادة : 2الفرضية عدد 

أوصى باللجوء الى  2020جانفي  22المنعقدة بتاريخ وبعرض الموضوع على انظار المكتب البلدي في جلسته                  

خبراء عدليين مختصين في الفالحة على كاهل الراغبين في التسوية مع اعادة عرض الموضوع بنتائج  3التحكيم عن طريق 
  .االختيارات للنظر فيها الحقا  

  ؟ جلـــــــــسفما رأي الم    

  ء اختبار عن طريق خبير عدلي على عين المكان للتثبتبعد النقاش تم ارجاء البت في الموضوع و اجرا    

  من صيغة االستغالل و ذلك بالتراضي بين البلدية و طالبي التسوية و على نفقتهم
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	� �OــT  .� ون وM�3��� G5 �[	�� ����   �أو �$

  

 8/12/1964والمسجــل في  1/12/1964والمصــــادق عليـــــه فـــي  23/3/1964عقـــد المـــؤرخ فــــي بمقتضى ال  

أصل  35845المحتوية على  من شركة بوشي لإلستغالل الفالحي جميع ضيعة المدينة بشكةصفاقس اشترت بلدية 

خواص على وجه المغارسة كانت الشركة وعدتهم بالتفويت فيها بقيمة وقع تقديرها  أجزاء منها زيتون وقطع أرض يشغل

  : حسب الرسوم العقارية المبينة بالجدول التالي  المذكور عقدآنذاك وتعهدت البلدية باإلعتراف بهم وبالعمل بمقتضى ال

  

رسوم يشغل بعض أجزاء منها   مالحظات         اسم الرسم العقاري   عدد الرسم العقاري 
المغارسية حسب القائمة المحددة 

1965بمداولة المجلس البلدي لسنة 

والمنقحة بمداولة المجلس البدي 
علما أن الكثير من  1966لسنة 

المواطنين يدعون أنهم مغارسية 
ويتحوزون بأجزاء محددة من طرف 

ي والمسح ديوان قيس األراض
العقاري بدون أي وجه حق 
ويعتبرون متسلطين على الرسوم 

  . العقارية المذكورة 

3322/254825/75557 

  صفاقس 

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  Iبشكة الفوجيان

  صفاقس

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  IIبشكة الفوجيان  صفاقس  4405/3301

  صفاقس 

17072/252746/60970 

   صفاقس

كامل الرسم العقاري باسم بلدية  IIIبشكة الفوجيان

  صفاقس 

29656/253243/48807 

  صفاقس 

يوجد هذا الرسم على أطراف  IIIوردة 

  ضيعة بشكة 

  

  

  34471/253443/49131 

  صفاقس 

يوجد هذا الرسم داخل إطار  Iالبية

  الضيعة 

  صفاقس  248499/40923

  

يوجد هذا الرسم داخل إطار  IIصالحة 

  الضيعة 

34475/253445/49133 

  صفاقس 

يوجد هذا الرسم داخل إطار  Iسليمة 

  الضيعة 
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وحيث تم إجراء بحث عقاري انطالقا من الملفات المتوفرة بالمصلحة وأمثلة  الرسوم العقارية عدد   

وعدد  34471/253443وعدد  17072/252746صفاقس وعدد  4405/3301وعدد  3302/254825

تبين وجود العديد من القطع والتي تمتد على مساحات  34475/253445وعدد  248499وعدد   29656/253243

مها من يشاسعة محيطة بأصول الزيتون الراجعة بالملكية للبلدية والتي لم يقع ذكرها بالمداوالت السابقة والتي وقع تقس

حسب إفادة بعض المغارسية ويتعين بذلك تعيين طرف ديوان قيس األراضي والمسح العقاري والمشغولة من طرف الغير 

مكتب دراسات يتولى تطبيق أمثلة الرسوم العقارية على عين المكان وٕارجاع عالمات التحجير ومد البلدية بتقارير حول 

وضعية القطع المحيطة بأصول الزيتون التي هي على ملك البلدية والشاغلين لها سواء كانوا مغارسية أو مستغلين لها 

  .دون وجه قانوني والذين لم يقع ذكرهم بالمداوالت السابقةب

عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون العقارية والقانونية التي أوصت بإعداد مذكرة  2019ماي  22وبتاريخ   

  .تبين وضعية المستغلين ألجزاء من ضيعة بشكة بدون وجه حق وٕاعادة عرضها على نفس اللجنة 

التي  2019جوان  26من جديد على أنظار لجنة الشؤون العقارية والقانونية بتاريخ  وحيث تم عرض المذكرة  

في إمكانية ، علما وان المقترحات الواردة بالمذكرة المشار اليها تتمثل أوصت بعرض الموضوع على المكتب والمجلس 

المات التحجير ومد البلدية بتقارير تعيين مكتب دراسات يتولى تطبيق أمثلة الرسوم العقارية على عين المكان وٕارجاع ع

مستغلين اغلين لها سواء كانوا مغارسيةأو حول وضعية القطع المحيطة بأصول الزيتون التي هي على ملك البلدية والش

  .لها بدون وجه قانوني والذين لم يقع ذكرهم بالمداوالت السابقة 

الذي أوصى  2020جانفي  22دة بتاريخ واثر عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعق  

بتنظيم استشارة لتكليف مهندس في قيس االراضي لضبط القطع المشار اليها ومدى مطابقتها مع الرسوم العقارية وبيان 

  .محتوياتها 

  ؟  جلـــــسفمارأي الم

مشار اليها ومدى مطابقتها تنظيم استشارة لتكليف مهندس في قيس االراضي لضبط القطع ال اثر النقاش وافق المجلس على

  مع الرسوم العقارية وبيان محتوياتها 
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ة بشكة عة ضييمغارس  

ة         وضعيتهم العقارية مع البلديالذين لم يقوموا بتسوية   

المالحظات   ر/ع عدد القطعة اإلسم واللقب   

 ورثة أحمد بن خليفة الطياري 
 

60 1 

 جلول رحومة وخليفة الطياري 
 

63 2 

 البشير الطياري 
 

73 3 

 الشيحاوي بن الصيد الطياري 
 

74 4 

 ورثة الصيد الطياري 
 

75 5 

 ورثة الساسي الطياري 
 

77و  76  6 

 ورثة الساسي الطياري 
 

320و  200  7 

 الساسي وعمر الخويلدي  
 

208 8 

 علي الميزوري 
 

230 9 

لعقربي البوهالي ا   
 

327 10 

 ورثة رحومة الطياري 
 

366 11 

 ورثة علي بن سعد 
 

371 12 

 محمد بن الصادق اللوز ومن معه 
 

380 13 

 الكيالني الطياري 
 

390 14 

 حسن الميزوري 
 

392 15 

 علي الميزوري 
  

397 16 
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م تقع تسوية وضعيتها بضيعة بشكةقائمة العقارات التي ل  

سي                               المساحة          اسم المغار   عدد القطعة  

1965حسب مداولة   

ر/ع  

2م  22000أحمد بن مصباح بن عبد السالم  54 1 
2م 24510: 61                                 علي بن عثمان بن بلقاسم

2م 30640:  312                                                         
61  - 312  2 

2م    21670                               علي بن الصويعي بن علي  324 3 
2م  20140                             ورثة مسعود بن بريك الميزوري )بعد التقسيم  398الملف عدد (  325  4 

2م  25000المختار بن عثمان ومحمد بن صالح بن عثمان 326 5 
 6 328 2م    53650                            الحاج أحمد بن علي بن خليفة 
 7 329  2م   51650                                علي بن محمد بن علي زغدود

2م   18420                                   الصادق بن محمد بن علي  203 8 

2م   7250                                       ورثة مسعود الميزوري ) بعد التقسيم  231القطعة عدد (  206  9 

 10 214  2م   17830                                           محمد بن علي وردة
2م  92000:  216عمار وعلي والصادق بن محمد بن عمار 

2م  127500:  356                                                         
216  - 356  11 

  2م  23400: 364معتوق بن أحمد بن بلقاسم                                

 معتوق بن أحمد بن بلقاسم   

 2م  64960: 381     

364  - 381  12 

2م  22030                               محمد بن مصباح بن علي  365 13 
 14 368 2م  24450                                ن صالح صالح بن محمد ب

 15 380 2م  82700                                 مفتاح بن علي بن عمار 
2م  39550:  378      صالح ، عبد اهللا ، عبد السالم وأحمد أبناء 

غير متوفرة حاليا المساحة بالتدقيق                                  محمد بن سالم

رغم أنها موجودة بخرائط ديوان 

قيس األراضي                                               

378  -  227  16 

2م  39550:  378    سالم ، أحمد ، كريم حسين وصالح أبناء محمد 

حاليا المساحة بالتدقيق غير متوفرة             بن كريم
قيس األراضي   رغم أنها موجودة بخرائط ديوان 

388 17 

 2م  23880                علي الغربي الذي حل محل أحمد

بن حسين الطرابلسي  
370 18 
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1965وقع السهو عن ذكرها في مداولة قائمة العقارات التي   

 

أو المتعاقد معه  رسياسم المغا  

 

 

عدد القطعة حسب المداولة 

جويلية  24المؤرخة في 

المصادق عليها في  1997

24/3/1998 

قائمةعدد القطعة حسب

 

ر/ع  

 

ورثة سليم بن سليم اللوز 348 49 1 

علي الغربي الذي حل محل أحميد بن حسين الطرابلسي 370 71 2 

ورثة امحمد بن الحاج سليم اللوز  373 73 3 
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