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 الملك البلديّ ف في رّ صتّ ال
 

  تعاريف  –1

تعريف الملك   1 –1

 بصفة عاّمة
و  15و 13و 3و 2و1الفصول 

 من مجلّة الحقوق العينيّة  16

جّلتتتة الحقتتتوق العينّيتتتة المتتتال ككتتتّل شتتتيء غيتتتر ختتتار  عتتتن عّرفتتتت م
الّتعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شتننه أن يكتون موعتوع حتّق 

 ذي قيمة نقدّيتة. 
 وأعافت هذه المجّلة أّن المال ينقسم إلى عقار ومنقول،

فعّرفت العقار بنّنه كّل شيء ثابت في مكانه ال يمكن نقلته متن دون 
 تلف.  

منقتتول، فقتتد أوردت مجّلتتة الحقتتوق العينّيتتة فتتي فصتتلها الّثالتتث أّمتتا ال 
 عشر تعريًفا له، حيث جاء به ما يلي:

 " المنقول يكون منقواًل إّما بطبيعته أو بحكم القانون". 
)تجهيزات المصالح العمومّية  وسواًء كانت المنقوالت بطبيعتها

نواعها والمعّدات التي في تّصرفها كالوسائل الّدارجة بمختلف أ
وأصنافها، وهو ما يستشّف من الّتعريف الذي جاء به الفصل الّرابع 

)وهي التي تناولها الفصل  عشر من نفس المجّلة( أو بحكم القانون 
الخامس عشر من نفس المجّلة االلتزامات والحقوق العينّية والّدعاوى 
المتعّلقة بالمنقوالت والحصص واألسهم والّرقاع في مختلف الّشركات 
ن كانت هذه الّشركات مالكة لعقارات"(، فإّن هذه المنقوالت  وا 

ولئن كانت موعوعة على ذّمة مختلف المصالح  ،العمومّية
العمومّية، فإّن هذه األخيرة تتوّفر فقط على حّق الّتصّرف فيها، 
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عرورة أّنها ال تمتلكها وعرورة أّن ملكّية تلك المنقوالت إّنما تعود 
 فقط للّدولة.

 

عتتّمن مجّلتتة الحقتتوق العينّيتتة تعريًفتتا لممتتوال العاّمتتة والخاّصتتة لتتم تت
ستتتتواء كانتتتتت راجعتتتتًة للّدولتتتتة أو للجماعتتتتات المحّلّيتتتتة، حيتتتتث اكتفتتتتت 
باإلحالتتتة إلتتتى القتتتوانين التتتواردة فتتتي شتتتننها التتتتي تكتتتون بتتتذلك منطبقتتتة 

 عليها.
 

وهكذا، أوعحت نفس هذه المجّلة أّن األموال العاّمة والخاّصة 
ّدولة وللجماعات المحّلّية تخعع إلى القوانين الواردة في الّراجعة لل

 شننها.
 
 

وبالّرجوع إلى مجّلة المحاسبة العمومّية يتعح أّنها ال تحتوي على  
ّنمتتا تتعتتّمن، فتتي الفصتتلين المتعّلقتتين بالقيتتد  تعريتتف للملتتك البلتتدّي وا 

 المحاسبّي، تقسيًما لممالك إلى مكاسب منقولة وغير منقولة. 
غرار مجلة المحاسبة العمومية ال يتعّمن القانون األساستّي وعلى 

ّنمتا أوعتح أّن األمتالك تحتتوي علتى  للبلدّيات تعريًفتا للملتك البلتدّي وا 
 عمومّي وملك خاّص.  ملك
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 تعريف الملك البلدّي   2–1

مجلّة  280و 279الفصالن 

 المحاسبة العموميّة 

من القانون  104الفصل 

 األساسّي للبلديّات 

 

 يتكّون الملك العمومّي البلدّي مّما يلي: 
قطتتتع األرل الّراجعتتتة ملكّيتهتتتا للبلدّيتتتة والتتتتي وقتتتع استتتتعمالها  -1

شتتتوارع أو ستتتاحات أو حتتتتدائق عمومّيتتتة أو طرقتتتات باستتتتتثناء 
الّطرقتتتتتات الوطنّيتتتتتة والجهوّيتتتتتة التتتتتتي تتتتتتتوّلى الّدولتتتتتة إحتتتتتداثها 

 وتعّهدها 
هتتا منشتت ت قطتتع األرل التتتي هتتي علتتى ملتتك البلدّيتتة والتتتي ب -2

لتوزيع المياه والغاز والكهرباء ومنشت ت الّتطهيتر وغيرهتا ذات 
 المصلحة العمومّية كّلما أسندت مهّمة العناية بها للبلدّية، 

األمتتالك األختترى التتتي يحتتتوي عليهتتا الملتتك العمتتومّي للّدولتتة  -3
متتتن  109والتتتتي تستتتّلم إلتتتى البلدّيتتتة، وفتتتق مقتعتتتيات الفصتتتل 

 ات القانون األساسّي للبلديّ 
قطتتتع األرل التتتتي هتتتي علتتتى ملتتتك البلدّيتتتة والمعتتتّدة إلحتتتدى  -4

المنشتت ت المنصتتوص عليهتتا بنمثلتتة الّتهيئتتة والمصتتادق عليهتتا 
بصتتتتفة قانونّيتتتتة أو كانتتتتت محتتتتّل تصتتتتريح ختتتتاّص بالمصتتتتلحة 
العمومّيتتتتتتة. ويكفتتتتتتي مثتتتتتتال الّتهيئتتتتتتة أو الّتصتتتتتتريح بالمصتتتتتتلحة 

 العمومّية لتخصيص تلك القطع لما أعّدت له.  
 

امللك العمومّي  2-1 –1
 البلديّ 

مكّونات الملك العمومّي  

 البلدّي ؟ 
من القانون  105الفصل 

 األساسّي للبلدّيات.

علتى أّن األحكتام  111نّص القانون األساسّي للبلتدّيات فتي فصتله
بّيتتتة المتعّلقتتتة بالمحافستتتة والّستتتهر علتتتى نستتتام ملتتتك الّتشتتتريعّية والّترتي
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ماااايا ين بااام علااا  مجاااال -

التّصااّرف فااي الملااك البلاادّي 

 العمومّي؟

مااااااان القاااااااانون  111الفصااااااال 

 األساسّي للبلديّات

 

امللك البلدّي  1-2-2
 اخلاصّ 

ما هي مكّونات الملك -

 لدّي الخاّص ؟ الب
مااان القاااانون  110الفصااال 

 األساسّي للبلديّات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مااايا ين باام علاا  مجااال  -

التّصااّرف فااي الملااك البلاادّي 

 الخاّص؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الّدولة العمومّي تنطبق علتى الملتك البلتدّي العمتومّي باستتثناء أحكتام 
 هذا القانون.

متتن القتتانون األساستتّي  110يتمثّتتل فتتي المقتعتتيات التتواردة بالفصتتل 
 1975لسنة  33عدد 
   

ما ينتي  من القانون األساسّي أعاله، نجد 110بالّرجوع إلى الفصل 
 ملحًقا بالملك البلدّي الخاّص : 

 * الّدور البلدّية،
 * المقابر،
 * األسواق،

 * األمالك ذات المداخيل.
 وباإلمكان تجميع تلك المكّونات عمن فئتين:

التتتّدور البلدّيتتتة والمقتتتابر األمتتتالك المخّصصتتتة لمرفتتتق عمتتتومّي ) -1
 ( ...واألسواق إلخ 

 الك ذات المداخيل(.األمالك المخّصصة لغير ذلك )األم -2
 

خالًفتتتتا  للملتتتتك البلتتتتدّي العمتتتتومّي التتتتذي نتتتتّص القتتتتانون األساستتتتّي 
علتتتتتى أّن األحكتتتتتام الّتشتتتتتريعّية   111للبلتتتتتدّيات بشتتتتتننه  فتتتتتي فصتتتتتله 

المتعّلقتتتتتة بالمحافستتتتتة والّستتتتتهر علتتتتتى نستتتتتام ملتتتتتك الّدولتتتتتة  والّترتيبّيتتتتتة
ا العمتتومّي تنطبتتق علتتى الملتتك البلتتدّي العمتتومّي باستتتثناء أحكتتام هتتذ
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أهميّةةةةةةةةة الملةةةةةةةةك  – 2 

 البلدّي 

 

 

 

 

 

فإّنتتتته لتتتتم يتتتتنّسم فتتتتي المقابتتتتل الّتصتتتتّرف فتتتتي الملتتتتك البلتتتتدّي  القتتتتانون،
واألوامتتتتر  الختتتتاّص، ذلتتتتك أّن هتتتتذا الّتصتتتتّرف يخعتتتتع إلتتتتى القتتتتوانين

والّتراتيتتتتب الّصتتتتادرة فتتتتي هتتتتذا الّصتتتتدد وبالخصتتتتوص منهتتتتا الّتراتيتتتتب 
 الّصادرة عن وزارة الّداخلّية.

 

ها القانونيتتة يتتنتى حتتق االمتتتالك بالنستتبة للجماعتة المحليتتة متتن صتتفت
باعتبارهتتتتتا جماعتتتتتة محلّيتتتتتة تتمتّتتتتتع بالّشخصتتتتتية المدنيتتتتتة واالستتتتتتقالل 
المالّي. فمكاسبها المنقولة وغير المنقولة تساعدها على االعتطالع 
بتتدورها كخلّيتتة فاعلتتة للّنهتتول بالمنطقتتة اقتصتتادياا واجتماعياتتا وثقافياتتا 

ممتلكتتتتتات وفًقتتتتا ألهتتتتداف المخّططتتتتات الوطنّيتتتتتة للّتنميتتتتة. ذلتتتتك أّن ال
البلدّية تساهم بمواردها الّناتجة عن استغاللها سواء كان ذلك ببيعهتا 

 أو تسويغها في تمويل ميزانّيتها.
 

وباإلعتتتتافة إلتتتتى هتتتتذه المتتتتوارد، تشتتتتّكل المستتتتاهمات فتتتتي  رأس متتتتال 
بعتتتتل المنشتتتت ت العمومّيتتتتة مصتتتتدًرا لختتتتر للمتتتتداخيل وبالخصتتتتوص 

مستتتاهمة فتتتي بعتتتث تتتتدعيًما للنشتتتاص االقتصتتتادّي بالمنطقتتتة وذلتتتك بال
 مؤّسسات في مجاالت متنّوعة كالّنقل والّسياحة واألشغال العمومّية.

وبصرف الّنسر عن المحاصيل التي توّفرها هتذه الممتلكتات، تمثّتل  
تتتتا استتتتتعمل فيمتتتتا  أمتتتتالك البلدّيتتتتة متتتتن األراعتتتتي مخزوًنتتتتا عقارياتتتتا هاما
 معى لحّل أزمة الّسكن بتتوفير قطتع أرل صتالحة للبنتاء ولتحقيتق
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أهتتتتداف تنموّيتتتتة جهوّيتتتتة ببعتتتتث منتتتتاطق صتتتتناعّية وإلنجتتتتاز مشتتتتاريع 
 اجتماعّية وثقافّية مختلفة.

وال يزال  هذا الّرصيد العقارّي لدى بعل البلدّيات ملجن لسّد العجتز 
فتتتتي  الحصتتتتول علتتتتى األراعتتتتي الاّلزمتتتتة إلنجتتتتاز بعتتتتل المشتتتتاريع 

م البنتتتتاء الّتربوّيتتتتة أو الّشتتتتبابّية وغيرهتتتتا وكتتتتذلك لمجابهتتتتة ستتتتاهرة تفتتتتاق
 الفوعوّي بتوفير قطع أرل لبناء المساكن االجتماعّية. 

 

هناك عديد الطرق الكتساب الملكّية منها المتداولة بين األفراد 
والمتعارف عليها في القانون الخاّص وتمّثل المصادر العادّية 
للملكّية )الّشراء والمعاوعة وذلك بإبرام عقود مدنّية، أو عن طريق 

لهبات( ومنها االستثنائّية والتي أفرد بها المشّرع الّدولة الوصايا أو ا
نسًرا لطبيعتها واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها وهي خدمة 
الّصالح العاّم، وهي وسائل ال يقع اعتمادها غالًبا إاّل في الحاالت 

االنتزاع  -ممارسة حّق األولوّية   -االعطرارّية )ممارسة الّشفعة 
 (....الّتنميم -المصادرة -لعاّمة من أجل المصلحة ا

   
اقتنةةةةةةةةاء األمةةةةةةةةالك  -3 

بةةةةةةةةةةةةالّطرق  البلديةةةةةةةةةةةةة 

 العادية.

يتّم اقتناء الممتلكات من قَبل البلدّية بالّطريقتة العاديتة بواستطة عقتود 
شراء أو معاوعة أو هبتات، أو استتثنائياا بمفعتول االنتتزاع للمصتلحة 

كما نّص عليها الفصل  العمومّية أو بعد  المصادقة على الّتقسيمات
 متتتن مجّلتتتة الّتهيئتتتة الّترابّيتتتة والّتعميتتتر والتتتتي وقتتتع إصتتتدارها  67
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نتتوفمبر  28والمتتؤّرف فتتي  1994لستتنة  122بمقتعتتى القتتانون عتتدد 
1994. 

اقتنااااااس ةواسااااا ة عقاااااود -أ

تقدم البلدّيات علتى اقتنتاء عقتارات  بواستطة عقتود شتراء، ستواء لتدى  شراس
 خواّص أو لدى  الّدولة.

 

يجب أن يتوّفر أّي عقد على أربعتة أركتان وهتي األهلّيتة والّرعتا و 
 والمحّل والّسبب عالوة على الّثمن وتسليم المبيع.

تخعع عملّية الّشراء إلى بعل اإلجراءات كاالختبار للوقتوف علتى 
 قيمة العقار المزمع اقتناؤه لفائدة البلدّية.

 

ت علتتتى أّن متتتن القتتتانون األساستتتّي للبلتتتدّيا 74وقتتتد نتتتّص الفصتتتل 
المجلس البلدّي مكّلف وفي نطاق الّتراتيب الجاري بهتا العمتل  رئيس

المجلتس "، وذلتك بعتد موافقتة بإبرام عقود متنّوعة منها "عقود االقتناء
 البلدّي.

  
اقتناء بواسطة عقود  -ب

 لدى الدّولة:شراء 
 18األمر العلّي المؤّرخ في  -

أعاله والمتعلّم  1918جوان 

ي أمالك الدّولة ةالتّصّرف ف

 العقاريّة الخاّصة والتّفويت فيها، 

مجلّة المحاسبة من  86الفصل  -

 العموميّة

 

 

 1999 لسنة 1235األمر -

 1999ماي  31والمؤّرخ في 

والمؤّرخ  1477كما تّمم ةاألمر )

وكما تّمم  2001جوان  15في 

لمن تعود مهّمة بيع العقارات غير الفالحّية والّتابعة لملك  -
 الّدولة الخاّص؟

تعود مهّمة بيع العقارات الّتابعة لملك الّدولة الخاّص إلى وزارة 
أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية، وبالّتحديد إلى اإلدارة العاّمة 

 ّرف والبيوعات.للّتص
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والمؤّرخ في  2457ونقّح ةاألمر 

وكما نقّح    2003ديسمبر  9

 2009لسنة  3653ر عدد ةاألم

(  2009ديسمبر  2والمؤّرخ في 

والمتعلّم ةتنظيم وزارة أمالك 

 الدّولة والّشؤون العقاريّة،

 1990لسنة  1431األمر عدد  -

، 1990سبتمبر  8والمؤّرخ في 

والمتعلّم ةكيفيّة التّفويت في 

العقارات التّاةعة لملك الدّولة 

كما نقّح  ةاألمر عدد ) الخاصّ 

والمؤّرخ في  1994سنة ل 2522

 .(1994 ديسمبر 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات سابقة لعملّيات البيع التي تتجاوز قيمتها خمسة أالف  -
 دينار وكّل عملّيات البيع بالمراكنة: 
المشار إليه   1990لسنة  1431حسب مقتعيات نفس األمر عدد 

أعاله، فإّنه يتحّتم قبل إنجاز أّية عملّية بيع تتجاوز قيمتها خمسة 
 بيع بالمراكنة:أالف دينار وكّل عملّية ال

 

إجراء اختبار على العقار المذكور من قَبل مصالح اإلدارة  -
العاّمة لالختبارات الّتابعة لوزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية 

 قصد تحيين وعبط الّثمن االفتتاحّي.
عرل عملّيات البيع التي تتجاوز قيمتها خمسة أالف دينار  -

ة على الّلجنة االستشارّية المحدثة وكّل عملّيات البيع بالمراكن
 1990لسنة  1431من نفس األمر عدد  8بمقتعى الفصل 

 أعاله.
 

 :القواعد المنّظمة للبيع -
 تتمّثل القاعدة في البيع بالمزاد العلنّي بعد اإلشهار  -أ 

جديد من مجّلة المحاسبة العمومّية  86وفعاًل، وحسب الفصل 
المذكور أعاله، فإّن  1990نة لس 1431من األمر عدد  2والفصل 

 البيع بالمزاد العلنّي بعد اإلشهار هو القاعدة.
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إمكانّية البيع بالمراكنة وبتقسيط الّثمن واردة في حاالت  -ب
 1990لسنة  1431من األمر عدد  5أوجد الفصل  محّددة  

حاالت محّددة إلمكانّية البيع بالمراكنة وبتقسيط الّثمن منها  حالة 
بالبيع يكون متمّثاًل في جماعات جهوّية ومحّلّية أو المنتفع 

مؤّسسات أو منش ت عمومّية أوهيئات وطنّية أوجمعّيات ذات 
 مصلحة عاّمة :

لكن بشرص أن يتعّلق األمر بإنجاز مشاريع اقتصادّية أو اجتماعّية  
 أو ثقافّية أو رياعّية ذات مصلحة عاّمة .

والبلدّيات والوكاالت الوطنّية  ويقصد بتلك الهيئات المجالس الجهوّية
كالوكالة العقارّية للّسكنى والوكالة العقارّية الّصناعّية والوكالة 
العقارّية الفالحّية  والّتعاعدّيات ومثال ذلك تجّمعات سكنّية مشّيدة 

 على أرال على ملك الّدولة.
 وبعد إبرام عقد البيع، تتوّلى اإلدارة العاّمة للّتصّرف والبيوعات - 

إرسال نسير من العقد المذكور إلى اإلدارة العاّمة لعبط األمالك 
 العمومّية قصد تحيين سجاّلت ملك الّدولة.

 

يعني استرجاع العقار المفّوت استرجاع العقار بعد الّتفويت فيه:  -
معاينة إخالل في صورة  فيه إسقاًطا لحّق ملكّية ذلك العقار
ل تنّخره عن دفع الّثمن في المشتري في تنفيذ بنود عقد البيع مث
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 .لجاله أو عن إتمام شروص البيع وتحّمالته
وبعد إبرام عقد البيع، تتوّلى اإلدارة العاّمة للّتصّرف والبيوعات  -

إرسال نسير من العقد المذكور إلى اإلدارة العاّمة لعبط األمالك 
 العمومّية قصد تحيين سجاّلت ملك الّدولة.

اقتناااااس ةواساااا ة عقااااود -ج

 عاوضةم

 

تمّثل المعاوعة مسهًرا من مساهر اقتناء العقارات  :المعاوعة
 البلدّية.
يتمّثل المبدأ في إجازة المعاوعة عندما تسهر  :المبدأ -1

 حاجة ماّسة لذلك.
 اإلجراءات-2
تتّم العملّية بمعاوعة العقارات البلدّية  :األساس القانونيّ  -أ 

أو المؤّسسات العمومّية أو  بالعقارات الّتابعة للخواّص أو للّدولة
 المنش ت العمومّية سواء كانت فالحّية أو غير فالحّية .

وجب تقدير قيمة  :وجوب إنجاز تقدير قيمة العقارات -ب
العقارين موعوع العقد على أن ينجز ذلك بصفة مسبقة ومن قَبل 
خبيرين يتبع أحدهما وزارة الفالحة وثانيهما وزارة أمالك الّدولة 

 ن العقارّية. والّشؤو 
وطبًعا، فإّنه من الحتمّي أاّل يكون العقاران متساويين في القيمة 
وأن تفرز عملّية الّتقويم فارًقا يسّدد حسب الحالة نقًدا لفائدة خزينة 

 البلدّية أو منها.
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يجب أن تقوم الجهات المعنّية  : تسجيل عملّية المعاوعة - 
جاّلت ملك البلدّية أو بتعمين العقار المعّول به للبلدّية في س

 بتنزيل العقد في إدارة الملكّية العقارّية إن كان العقار ّمسّجاًل.
من القانون األساسّي للبلدّيات على أّن  74وقد نّص الفصل 

المجلس البلدّي مكّلف وفي نطاق الّتراتيب الجاري بها العمل  رئيس
وافقة ، وذلك بعد مبإبرام عقود متنّوعة منها "عقود المعاوعة"

 المجلس البلدّي.
التّملّاااااااك تبعلاااااااا لقباااااااول  -د

الوصااااايا والهباتصالفصاااال 

ماان القااانون األساسااّي  114

 للبلديّات

 

ليه: جعله وصّيه  *الوصّية: لغًة أوصى ووّصى فالًنا وا 
يتصّرف في أمره وماله وعاله بعد موته وأوصى ووّصى إلى فالن 

 وله بشيء: جعله له.و الوصّية هي ما يوصى به.
من مجّلة األحوال  171تنسيًسا على منطوق الفصل و 

م.ا.ش، الوصّية هي "تمليك معاف إلى ما بعد الموت   الّشخصّية
 بطريق الّتبّرع سواء كان عيًنا أو منفعة" .

ويمكن للبلدّية امتالك العقارات من خالل تقنية الوصّية التي 
لكّية عقار ما نّسمتها مجّلة األحوال الّشخصّية والتي تعني إفرادها بم

بعد وفاة الموّرث وال يتعّين أن تتعّدى الوصّية ثلث الّتركة عماًل 
بالقاعدة القائلة بنن  " ال وصّية لوارث وال يجوز أن تكون قيمة 

 الوصّية أكثر من ثلث الّتركة".
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 الهبة* 
لغًة وهب له الّشيء أعطاه إّياه بال عَول وبذلك تكون الهبة  

 ني الهبة تمليك العين بال عَول.هي العطّية وشرًعا تع
الهبة عقد يمّلك بمقتعاه شخص شخًصا لخر مااًل بدون  

عول ويجوز للواهب دون أن يتجّرد عن نّية الّتّبرع أن يفرل على 
 200الموهوب له القيام بالتزام معّين وتسّمى هبة عول )الفصل 

 م.أ.ش مجّلة األحوال الّشخصّية(.
عقد الهبة في منحها ملكّية عقارات بدون  وبالّنسبة للبلدّية يتمّثل

مقابل أي بدون أن يستوجب عليها دفع قيمتها المالّية، ولئن كان 
للواهب أن يفرل على تلك الهيئات الموهوب لها بعل الّشروص أو 

 القيود.   
وتقبل الهبات والوصايا لفائدة للبلدّية بقرار من المجلس البلدّي 

ا بالحّجة الّرسمّية أو بكتب محّرر وتثّبت هاته الهبات والوصاي
 وثابت الّتاريخ ومعّرف على اإلمعاء به من قَبل الُموصي. 

تجتتدر اإلشتتارة إلتتى أّن المجلتتس البلتتدّي كستتلطة  هتتو وحتتده دون 
غيره من يتوّفر على أهلّية اّتخاذ  قرار بشنن قبول الهبات والّتبّرعات 

 لفائدة للبلدّية.
امس والّستتتتتبعين متتتتتن القتتتتتانون وفعتتتتتاًل، فقتتتتتد جتتتتتاء بالفصتتتتتل الختتتتت 

 األساسّي للبلدّيات :
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" يمكن كذلك أن يكّلف رئيس البلدّية بتفويل من المجلس 
 البلدّي بما يلي:

 " ....قبول الّتبّرعات والهبات غير المثّقلة بنفقات أو شروص،  -5
وبذلك، يتوّفر مجلس الجماعة المحلّية على أهلّية اّتخاذ قرار 

ت والهبات، كما نّص على ذلك الفصل الخامس بشنن قبول الّتبّرعا
والّسبعون أعاله، ولئن خّول هذا الفصل نفس المجلس إمكانّية 

 تكليف رئيس البلدّية بتفويل منه بقبول الّتبّرعات والهبات .
وتجدر اإلشارة إلى استعمال لفسة "يمكن" في صياغة الفصل 

 الخامس والّسبعين أعاله.
 

قرار بشنن قبول الّتبّرعات والهبات على  ويتعّين أن ينبني اّتخاذ
معطيات موعوعّية ذات صلة بجدوى المشروع موعوع قرار قبول 
الّتبّرعات والهبات، وذلك من الّنواحي االقتصادّية أو االجتماعّية أو 

 الّثقافّية أو الّتربوّية.
كما تكون المعطيات الموعوعّية ذات صلة بالوععّية المالّية 

تالفًيا لكّل تداع من الّتداعيات المستقبلّية الّسلبّية على  للبلدّية، وذلك
 الّتوازن المالّي للبلدّية . 

 أّما اإلبرام فيمكن تفويعه للّرئيس كإجراء.
من القانون األساسّي للبلدّيات على  74وفعاًل، فقد نّص الفصل 
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المجلس البلدّي مكّلف وفي نطاق الّتراتيب الجاري بها  أّن رئيس
"، وذلك بعد إبرام عقود متنّوعة منها "عقود الهبات والّتبّرعاتالعمل ب
 المجلس البلدّي.موافقة 

وقد يحدث أن يرفل المجلس البلدّي في مداولته قبول الهبات 
والوصايا، وفي هذه الحالة يمكن للوالي دعوة المجلس للّتداول في 

 رفعه من جديد.
ّيات على من القانون األساسّي للبلد 114وقد نّص الفصل 

 صيرورة الّرفل نهائياا في إحدى الحالتين:
مداولة ثانية للمجلس البلدّي أصّر بمقتعاها على إّما عقب -

 تكريس رفعه األّول،
ّما في صورة إمساك الوالي عن دعوة  و - المجلس البلدّي ا 

للّتداول من جديد في رفعه األّول، وذلك في مّدة شهر من تاريخ 
 ّلقة برفل المجلس البلدّي قبول الهبات أوإيداع المداولة المتع

 الوصايا.
التّملّةةةةةةةك بواسةةةةةةةطة  -4

 وسائل استثنائيّة

 

التّملّةةك بعةةد المصةةادقة  4-1

  على التّقسيمات:
التّهيئاااة  ةمجلّااامااان   67الفصااال 

التّراةيّاااة والتّعميااار والتاااي وقااا  

عادد  القاانونةمقتض   هااردصإ

خ فاي الماؤرّ و 1994لسنة  122

 .1994نوفمبر  28

 

بمجّرد المصادقة على الّتقسيم، تتدم  الّطرقتات والّستاحات العمومّيتة 
والمستاحات المخّصصتتة للّتجهيتتزات الجماعّيتتة والمستتاحات الخعتتراء 
في الملك العمومّي أو في الملك الخاّص الّتابع للّدولة أو للجماعات 

 المحلّية.
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 * مقابل نقل الملكّية: 
و غرامتتتة إاّل بالنستتتبة للمستتتاحة ال يترتّتتتب عتتتن هتتتذا اإلدمتتتا  مقابتتتل أ

التتتتي تزيتتتد علتتتى ربتتتع مستتتاحة الّتقستتتيم وعلتتتى أستتتاس معتتتدّل أثمتتتان 
 األراعي المدمجة. 

ويتتّم تقتدير الغرامتة فتي حالتة عتدم االّتفتاق عليهتا بالمراعتاة متن قَبتتل 
المحتاكم المختصتتة وفًقتتا للّتشتريع الجتتاري بتته العمتل فتتي متتاّدة االنتتتزاع 

 .من أجل المصلحة العمومّية
 نقل الملكّية في صورة احتواء الّتقسيم على عقار مسّجل: * 

يتعّين في هذه الحالة على ديوان قيس األراعي والمسح العقارّي أن 
يوّجه إلدارة الملكّيتة العقارّيتة أمثلتة القطتع المدمجتة بالملتك العمتومّي 
أو الختتتاّص للّدولتتتة أو للجماعتتتة المحلّيتتتة وذلتتتك بمجتتتّرد االنتهتتتاء متتتن 

 وعع عالمات الّتحديد المتعّلقة بها.  عملّية
ويجب على إدارة الملكّية العقارّيتة، باالعتمتاد علتى األمثلتة الموّجهتة 
لها من قَبتل التّديوان المتذكور، استتخرا  القطتع المدمجتة متن رستمها 
حتتتتداث رستتتتوم جديتتتتدة لهتتتتا باستتتتم الّدولتتتتة أو الجماعتتتتة المحلّيتتتتة  األّم وا 

 المعنّية. 
 رض غير المسّجلة والّتابعة للملك العموميّ نقل ملكّية قطع األ * 

فتتتي هتتتذه الحالتتتة يتعتتتّين القيتتتام بجميتتتع اإلجتتتراءات الحمائّيتتتة والعملّيتتتة 
بعنوانهتتا والّتحتتّوز بهتتتا والّتصتتّرف فيهتتا بصتتتورة فعلّيتتة وذلتتك لحفسهتتتا 
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 ومنع االستيالء عليها. 
كمتتتتا يجتتتتب فتتتتي نفتتتتس الوقتتتتت المبتتتتادرة بتقتتتتديم مطالتتتتب تستتتتجيل فتتتتي 

 محكمة العقارّية. خصوصها لدى ال
اقتنةةةةةةةاء البلةةةةةةةديّات   2 –4

 عقارات دوليّة 
منشااااور وزارة أمااااالك الدّولااااة 

 6والّشااااااؤون العقاريّااااااة عاااااادد 

 .1991جوان  10والمؤّرخ في 
 

 47منشور وزارة الدّاخليّاة عادد 

 .1997جوان  13والمؤّرخ في 

 10المنشاااااور المشاااااترك عااااادد 

 1998فيفاري  11والمؤّرخ فاي 

الدّاخليّاااة  الّصااادر عاان وزيااري

والتنمياة المحليااة وأماالك الدّولااة 

 والّشؤون العقاريّة.

منشااااور وزارة أمااااالك الدّولااااة 

 6والّشااااااؤون العقاريّااااااة عاااااادد 

 1996جوان  10والمؤّرخ في 

 

  اإلجراءات:* 
على كّل بلدّية ترغب في الّتمّلك بقطعتة أرل دولّيتة أن تقتّدم مطلًبتا 

لتتة والّشتتؤون العقارّيتتة عتتن فتتي الغتترل للتتوزير المكّلتتف بتتنمالك الّدو 
طريتتتق التتتوزير المكّلتتتف بالّداخليتتتة . ويعتتترل هتتتذا المطلتتتب المعّلتتتل 

 مسبًقا على الّلجنة الجهوّية بالوالية.
 : * محتوى المطلب

يتعتتتّين أن يكتتتون هتتتذا المطلتتتب مرفوًقتتتا بملتتتّف يوّعتتتح موقتتتع األرل 
وكتذلك ورقم تسجيلها بتإدارة الملكّيتة العقارّيتة إن كتان العقتار مستّجاًل 

المشتتروع أو المشتتاريع المزمتتع إنجازهتتا عليتته. كمتتا تتتدر  بهتتذا الملتتّف 
الوثائق الخاّصتة بشتهادة ملكّيتة الّدولتة للعقتار ومثتال للموقتع و مثتال 

 ...للمشروع المزمع إنجازه
 : * تحديد ثمن الّتفويت

يفتتّوت فتتي األراعتتي المطلوبتتة لمشتتاريع ذات طتتابع جهتتوّي أو محّلتتّي 
االعتبتتار خصوصتتّيات العقتتار المزمتتع استتتغالله  بنثمتتان تنختتذ بعتتين

وتكلفة الّتهيئة من جهة وحسب الغرل المحّدد لالستعمال من جهة 
 أخرى.
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فاألراعي التي تستعمل في مشاريع ذات مردود مالّي مثتل األستواق 
والمنتتتاطق الّصتتتناعّية واألحيتتتاء الّتجارّيتتتة تستتتند بنثمتتتان تراعتتتى فيهتتتتا 

 المعطيات اآلنفة الّذكر. 
ا األراعتتي المتتراد استتتعمالها فتتي أغتترال لتتيس لهتتا متتردود متتالّي أّمتت

مثتتتل الّطرقتتتات والمقتتتابر والحتتتدائق العمومّيتتتة وغيرهتتتا فتستتتند بالتتتّدينار 
 الّرمزّي.

االنتةةةةلام للمصةةةةلحة  3 –4

 العموميّة 
 2016لسااانة  53القاااانون عااادد 

 2016 جويليااة 11فااي  المااؤرخ

المتعلّاااااام ةمراجعااااااة التّشااااااري  

ماااان أجاااال زاع المتعلّاااام ةااااا نت

 .لمصلحة العموميّةا
 

 .حّق الملكّية الفردّيةلقد كّرست كّل الّدساتير 
 األربعين ما يلي:الواحد و تعّمن الّدستور الجديد في فصله  وقد

معمون، واليمكن النيل منه إال في الحاالت  الملكّية حقّ "
  وبالعمانات التي يعبطها القانون".

واألربعين ما  التاسعله كما تعّمن الّدستور الجديد في فص
يلي:"يقّرر القانون الّعوابط المتعّلقة بالحقوق والحّريات المعمونة 
بهذا الّدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها. وال يّتخذ القانون 
إاّل لحماية حقوق الغير أو لمقتعيات األمن العام أو الّدفاع الوطنّي 

ائّية على حماية الحقوق أو المصلحة العاّمة.وتسهر الهيئات القع
 والحّرّيات من أّي انتهاك"

وبذلك، يكون الّدستور قد عمن حّق الملكّية الفردّية في حدود 
القانون كما أولى المشّرع الّتونسّي هذا الحّق اهتماًما بالًغا فنحاطه 
بكّل الّعمانات الكفيلة باستمراره وبردع كّل اعتداء موّجه نحوه وقد 
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 مجّلة الحقوق العينّية في هذا الّسياق ما يلي: من 20جاء بالفصل 
"ال يجبر أحد على الّتنازل على ملكه إاّل في األحوال التي 
يقّررها القانون وفي مقابل تعويل عادل" ومن بين األحوال التي 
قّررها القانون في ذلك، حالة االنتزاع من أجل المصلحة العاّمة، 

 تعطرجتماعّي واالقتصادّي ذلك أّنه بحكم عرورّيات الّتطّور اال
الّدولة والمؤّسسات العمومّية الّتابعة لها للحّد من حّق الملكّية الفردّية 
وإلخعاع إرادة المالك باسم المصلحة العاّمة حّتى إذا ما امتنع عن 

 بيع عقار عند شديد الحاجة إليه ألزم به بمقتعى القانون.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنتزاع من أهّم اإلجراءات التي تلتجئ إليها  ويعتبر إجراء
  اإلدارة العمومّية إلنجاز مشاريعها المختلفة.

  تعريف االنتزاع :* 
لئن لم يتعّمن القانون تعريًفا صريًحا لالنتزاع، إاّل أّنه يمكتن تعريفته 

 كما يلي: 
هو العملّية القانونّية التي تلزم بمقتعاها الّدولة شخًصا للّتنازل "

ن ملكّية عقار لفائدتها أو لفائدة إحدى الجماعات المحّلّية أو ع
المؤّسسات العمومّية وذلك للمصلحة العمومّية مقابل دفع غرامة 

 عادلة أو تنمين  مقدارها مسبًقا."
 تبرير عملّية االنتزاع *  

تبّرر عملّية االنتزاع باستنفاذ جميع اإلمكانّيات األخترى المتمّثلتة فتي 
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 أو االقتناء بالمراعاة. المعاوعة 
 * االنتزاع عملّية استثنائّية: 

ال يتّم انتزاع العقارات للمصلحة العمومّيتة إاّل بصتورة استتثنائّية، بعتد 
 استيفاء كاّفة الّتدابير الّتوفيقّية. 

 53ماان القااانون عاادد  4الفصاال 

 11المااااؤرخ فااااي  2016لساااانة 

 المتعلم ةاإلنتزاع 2016جويلية 

 :شمله االنتزاعما يمكن ان ي* 
 :يمكن أن يشمل االنتزاع

 ،ة للمشتتتتتتتتتروع العمتتتتتتتتتومي المزمتتتتتتتتتع إنجتتتتتتتتتازهالعقتتتتتتتتتارات الالزمتتتتتتتتت -
األراعتتي المجتتاورة للمشتتروع والتتتي تتتدعو الحاجتتة الستتتغاللها 
 فتتتتتتتتتي تهيئتتتتتتتتتة محيطتتتتتتتتته وحمايتتتتتتتتتته متتتتتتتتتن الزحتتتتتتتتتف العمرانتتتتتتتتتي،
العقتتتتارات الالزمتتتتة لتنفيتتتتذ بتتتترام  التهيئتتتتة والتجهيتتتتز والتهتتتتذيب 

حداث المد أو  خرات العقارية المقتّررة متن قبتل الدولتةوالسكن وا 
  ،الجماعات المحلية

العقتتتتتارات الالزمتتتتتة لعتتتتتمان تنفيتتتتتذ مخططتتتتتات وأمثلتتتتتة التهيئتتتتتة  -
 المصادق عليها،

البنايات المتداعية للستقوص التتي لتم يتتولى شتاغلوها أو مالكوهتا  -
هتتتتتدمها وتمثتتتتتل تهديتتتتتدا للصتتتتتحة أو الستتتتتالمة العامتتتتتة أو تلتتتتتك 

تهيئتتتة وتجديتتتد وتهتتتذيب مصتتتادق  المندرجتتتة فتتتي إطتتتار بتتترام 
عليهتتتتا ويجتتتتتب قبتتتتتل مباشتتتتترة إجتتتتتراءات االنتتتتتتزاع التنبيتتتتته علتتتتتى 
الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم ومتنحهم أجتل ثالثتة أشتهر 
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ابتتتتتتداء متتتتتن بلتتتتتوإ محعتتتتتر التنبيتتتتته إلتتتتتيهم للشتتتتتروع فتتتتتي ذلتتتتتك 
وبانقعاء األجتل المتذكور يمكتن للجهتة طالبتة االنتتزاع مباشترة 

 .إجراءات االنتزاع
العقارات المهتّددة بتالكوارث الطبيعيتة والتتي تتدعو الحاجتة لنقتل  -

ملكيتهتتتتتتتتتا لفائتتتتتتتتتدة الدولتتتتتتتتتة أو الجماعتتتتتتتتتات المحلّيتتتتتتتتتة أو تلتتتتتتتتتك 
 المخّصصة إلنجاز منش ت حماية،

أو  العقتتتتارات التتتتتي تبتتتتّين أنهتتتتا تكتستتتتي صتتتتبغة أثريتتتتة أو تراثيتتتتة -
 تاريخية،

ويشتتتتمل االنتتتتتزاع جميتتتتع الحقتتتتوق العينيتتتتة الموسفتتتتة علتتتتى تلتتتتك  -
 .لعقاراتا

 

مسةةك دفتةةر األمةةالك  -5

 البلديّة.
مااااااان القاااااااانون  113الفصااااااال 

 األساسّي للبلديّات

تمستتتتتك البلدّيتتتتتة دفتتتتتتًرا تتتتتتدر  فيتتتتته قائمتتتتتة األمتتتتتالك الّراجعتتتتتة للملتتتتتك 
 العمومّي والملك الخاّص للبلدّية.

يعتتتبط نمتتتوذ  التتتّدفتر المتتتذكور بقتتترار متتتن وزيتتتر الّداخليتتتة والتتتوزير 
 الّشؤون العقارّية. المكّلف بنمالك الّدولة و 

وقتتتد عتتتبط قتتترار وزيتتتري الّداخلّيتتتة والّتنميتتتة المحلّيتتتة ووزيتتتر أمتتتالك 
نمتوذ  دفتتر  2007فيفتري  6الّدولة والّشؤون العقارّية والمؤّرف فتي 

 األمالك الّراجعة للملك العمومّي وللملك الخاّص للبلدّية. 
أهداف التّسجيل بدفتر  5-1

 الّتسجيل بالّدفتر فيما يلي:  تتمثل أهداف 23االمالك البلدية
حصتتتتتر جميتتتتتع األمتتتتتالك الّراجعتتتتتة للملتتتتتك العمتتتتتومّي والملتتتتتك  -

 الخاّص للبلدّية،
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 تدوين كافة البيانات المتعلقة بالعقار، -
الّتنصيص على الّتغييرات التي تطرأ على الوعتعّية القانونّيتة  -

 للعقار، 
ال صتتتتتيانة األمتتتتتالك البلدّيتتتتتة وحمايتهتتتتتا متتتتتن الّشتتتتتغب واإلهمتتتتت -

 والّتجاوزات، 
 إعداد ملّف خاّص بكّل عقار. -

البيانةةةةةةات المطلةةةةةةو   5-2

 تسجيلها بالدّفتر 

 
قااارار وزيااار الدّاخليّاااة والتّنمياااة 

المحليّاااة ووزيااار أماااالك الدّولاااة 

والّشؤون العقاريّة والماؤّرخ فاي 

والمتعلّاااااااام  2007فيفااااااااري  6

ةضااابم نماااويج دفتااار األماااالك 

 البلديّة   

 

 ّية ) الملك العمومّي( دفتر األمالك البلد 

يتعتتتّمن هتتتذا التتتّدفتر كاّفتتتة األمتتتالك العمومّيتتتة البلدّيتتتة ويكتتتون   
 مرّقًما ومؤّشًرا على جميع صفحاته من قَبل رئيس البلدّية. 

 ويتعّمن هذا الّدفتر البيانات اآلتية: 
 نوع الملك،  -
 الموقع والحدود،  -
 المساحة،  -
 وجه االستعمال،  -
رار علتتتى الملتتتك: ملتتتك أصتتتلّي، ملتتتك مستتتل م متتتن كيفّيتتتة االستتتتق -

الّدولتتتة، ملتتتك نتتتات  عتتتن تنفيتتتذ مثتتتال الّتهيئتتتة ، ملتتتك عتتتن طريتتتق 
  ...االنتزاع
  )دفتر األمالك البلدّية )الملك الخاّص 

يتعتتّمن هتتذا التتّدفتر األمتتالك البلدّيتتة الخاّصتتة ويكتتون مرّقًمتتا 
ّمن ومؤّشًرا على جميع صفحاته من قَبل رئيس البلدّية. ويتع

 هذا الّدفتر البيانات اآلتية:
 نوع الملك،  -
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 الموقع والحدود،  -
 المساحة،  -
 وجه االستعمال،  -
 أصل الملك،  -
 العقارّي )بالّنسبة إلى األمالك المسّجلة(. عدد الّرسم -

 التّسةةةجيل العقةةةاريّ –6   

 )المحكمة العقاريّة(
 46منشااور وزياار الدّاخليااة رقاام 

 1973ر نوفب 26والمؤّرخ في 

 10منشاور وزياار الدّاخلياة عاادد 

 1984مارس  9والمؤّرخ في 

 

فتتي إطتتار أحكتتام مجلتتة الحقتتوق العينّيتتة وحرًصتتا علتتى عتتبط 
وحفتتتم  مكاستتتتب الجماعتتتتات المحلّيتتتتة، دعتتتتا التتتتوزير المكّلتتتتف 

 بالّداخلية إلى القيام باإلجراءات الاّلزمة لتسجيل العقارات.
 

أهةةةةةداف التّسةةةةةجيل  --1.6

 العـقاريّ 
 

 ثل أهداف الّتسجيل العقارّي فيما يلي: تتم
 تصحيح وععّية العقار، -
 صيانة العقار من كّل شغب، -
 تكوين سند قانونّي لدى المحاكم، -
 وعع حّد للّنزاعات والخصومات، -
 عدم سقوص الحّق بمرور الّزمن. -
 

محتةةةةةةوى مطلةةةةةة   -2.6

  التّسجيل
ماان مجلّااة الحقااوق  319الفصاال 

 العينيّة 

 

 

 الّتسجيل المقّدم للمحكمة العقارّية ما يلي : يتعّمن مطلب 
 : اسم الجماعة المحلّية ومقّرها الحقيقي، أّوالا 

  بيان الحّق المطلوب تسجيله،ثانياا: 
تشتتخيص العقتتار متتع بيتتان قيمتتته الّنقدّيتتة وقيمتتته الكرائّيتتة ثالثاااا : 
 وبيان: 
 اإلسم المعروف به، -أ
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 اإلسم الذي يسّجل به، -ب

محكمة الّناحية والوالية والمعتمدّية  موقعه أّي دائرة - 
والبلدّية أو العمادة. ويتّم بيان الّنه  والعدد إن كان 

 األمر يهّم عقاًرا موجوًدا في منطقة عمرانّية.
 مساحته، -د
األمالك المالصقة له مع بيان ألقاب وأسماء  -هت

 وعناوين جميع المجاورين الحالّيين، 
 األحوال الموجودة به،البناءات والغروس واآلبار و  -و
الّسكك الحديدّية والّطرقات أو المسارب العمومّية  -ز

 التي تخترقه.
 

ن كان العقار متكّوًنا من عّدة قطع متفّرقة فإّن البيانات أعاله   وا 
 يجب أن تعطى في شنن كل قطعة. 

: تفصتتيل الحقتتوق العينّيتتة الموّسفتتة علتتى العقتتار متتع تعيتتين رابعاااا
 المستحّقين.

 

ي الّطالتتتتب أو نائبتتتته هتتتتذا الّتصتتتتريح ويستتتتّلمه إلتتتتى كاتتتتتب ويمعتتتت
 المحكمة العقارّية الذي يعطي فيه وصاًل.

ويجب أن يقّدم طالب الّتسجيل مع الّتصريح جميع رسوم الملكّية 
والعقتتتود والّصتتتكوك العاّمتتتة أو الخاّصتتتة وغيتتتر ذلتتتك متتتن الوثتتتائق 

 العقار.التي من شننها أن تعّرف بالحقوق العينّية الموّسفة على 
 

نقةةل ملكيّةةة العقةةةار  -3.6

 المسّجل الذي تّم انتلاعه.
  85من  القانون عدد  36الفصل

 المشار إليه أعاله 1976لسنة 

ر االنتزاع يسّجل نهائياا بالّرسم كّل نقل للملكّية بموجب أم
العقارّي من قَبل حافم الملكّية العقارّية وذلك بطلب من البلدّية 
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  85من القانون عدد  37الفصل 

 المشار إليه أعاله 1976لسنة 

  85من القانون عدد  39الفصل 

 المشار إليه أعاله 1976لسنة 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

المنتزعة ويجب أن يتعّمن الملّف المقّدم لحافم الملكّية العقارّية 
 الوثائق الّتالية:

نسًخا من أمر االنتزاع وعند االقتعاء نسًخا من  -1
 قتها لمصل.جداول اإلصالح يشهد المنتزع بمطاب

المثال اّلتقسيمّي في صورة االنتزاع الجزئّي مسّلًما من  -2
قصد نقل ملكّية  ديوان قيس األراعي والمسح العقاريّ  قَبل

 القطعة أو القطع المراد طرحها من الّرسم العقارّي.

الوثائق التي تفيد الّتشطيب على الحقوق الموّسفة على  -3
نزال واعترا  عات وغيرها...العقار المنتزع من رهون وا 

 ما يفيد تنمين الغرامة أو دفعها.  -4

ويمكن للبلدّية المنتزعة تسجيل أمر االنتزاع تسجياًل احتياطياا 
في صورة عدم الّتمكن من االستسهار بالوثائق الاّلزمة للّتسجيل 
الّنهائّي لنقل الملكّية أو في صورة ما إذا كان العقار بصدد 

 ة.الّتسجيل لدى المحكمة العقاريّ 
ويسقط الّتسجيل االحتياطّي وينتهي مفعوله بعد انقعاء أجل 
ثالثة أعوام بداية من يوم اإليداع بإدارة الملكّية العقارّية أو 
بكتابة المحكمة العقارّية إذا لم يقع تجديده قبل انتهاء ذلك 

 األجل.   
ويمكن أن ينذن رئيس المحكمة االبتدائّية الكائن بدائرته 

بصفته قاعًيا استعجالياا بالّتشطيب على جميع  العقار المنتزع
الّتحّمالت المثّقلة على الّرسم العقارّي بعد االستسهار بما يفيد 

 إتمام عملّية تنمين الغرامة الوقتّية أو الّنهائّية. 
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نقةةل ملكيةةة العقةةةار  -4.6

غيةةةر المسةةةجل الةةةذي تةةةةم 

 انتلاعه

لدّيتتتة يتتتتّم نقتتتل ملكّيتتتة العقتتتار بموجتتتب أمتتتر االنتتتتزاع وعلتتتى الب
المنتزعتتتتتة المبتتتتتادرة بالقيتتتتتام بتتتتتإجراءات الّتستتتتتجيل لتتتتتدى المحكمتتتتتة 

 العقارّية.
اسةةةةةةةتراام المالةةةةةةةك  -5.6

لعقةةةارل الةةةذي تةةةم  األصةةةلي

 انتلاعه

فتتتتي صتتتتورة عتتتتدم استتتتتعمال العقتتتتارات المنتزعتتتتة فتتتتي األشتتتتغال 
المنصتتوص عليهتتا بتتنمر االنتتتزاع ختتالل أجتتل قتتدره خمستتة أعتتوام 

لكين الستتّابقين أو لمتتن انجتتّرت متتن تتتاريخ أمتتر االنتتتزاع جتتاز للمتتا
لهتتم متتنهم حقتتوق أن يطلبتتوا استتترجاعها متتا لتتم يقتتع االّتفتتاق علتتى 
خالفتتتتته وذلتتتتتك بشتتتتترص أن يقتتتتتّدموا مطلًبتتتتتا كتابياتتتتتا للمنتتتتتتزع ختتتتتالل 
اّل سقط  الّسنتين المواليتين النقرال األجل المشار إليه أعاله، وا 
 حّقهتتتتم ويجتتتتب علتتتتيهم عندئتتتتذ إرجتتتتاع كامتتتتل مبلتتتتغ الغرامتتتتة التتتتتي

 قبعوها.
 

التّصّرف في األمالك  -7

 العقاريّة
يستوجب عمان حسن الّتصّرف في األمالك العقارّية تنمين      

الحماية القانونّية والمادّية لها واستخدام أفعل الوسائل لترشيد 
ويت فيها باعتبارها تشّكل مورًدا استغاللها وتسويغها والّتف

القتصادّية واالجتماعّية للميزانّية وأداة تدّخل في الميادين ا
 والّثقافّية وأداًة للمساهمة في إنجاز مشاريع الّتنمية.  

 

 تسويغ المحالّت. -1–7
 2والمؤّرخ فاي 97المنشور رقم 

والّصااااادر عاااان  1958جااااوان 

 كاتب الدّولة للدّاخلية.

 

منشااااااااورا الااااااااوزير المكلّاااااااا  

ةالدّاخليااة والّتنميااة المحليّااة عاادد 

ر أكتااااوة 1والمااااؤرخ فااااي  101

والمؤّرخ في  566وعدد  1963

  1984جويلية  10

 

 1977لسااانة  37القاااانون عااادد 

 : * القاعدة
إّن القاعدة األساسّية التي يتحّتم إّتباعها فيما يتعّلق بتسويغ  -

المحاّلت وال سّيما الّدكاكين منها هي الّتبتيت العلنّي حّتى 
 . ل على أفيد العرول وأرفع األثمانتتمّكن البلّدية من الحصو 

وال يجوز الحياد عن هذه الّطريقة التي أقّرتها الّتراتيب الجاري 
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 1977ماي  25والمؤّرخ في 

 
 

 مااان نفااان القاااانون 25الفصااال 
والمااؤّرخ  1977لساانة  37عاادد 

 1977ماي  25في 
 

والماااؤّرخ فاااي  6المنشاااور رقااام 

والّصادر عن  1999فيفري  17

 وزير الدّاخليّة. 

 

 

 25ل الفقاارة األخياارة ماان الفصاا

لساانة  37مان نفان القاانون عادد 

مااااي  25والماااؤّرخ فاااي  1977

1977  

 

العمل إاّل إذا كانت تلك المحاّلت خاععة ألحكام األمر  بها
في ترتيب الحق الّتجارّي أو  1954ديسمبر  27الّصادر في 

ع تعليلها بغاية لسروف خاّصة ينبغي الّتنصيص عليها م
 . الوعوح والّدّقة

 

الستتتهر علتتتى أن تكتتتون عقتتتود الّتستتتويغ  ودعتتتا المنشتتتور إلتتتى
التتي تعترل علتتى مصتادقة ستلطة اإلشتتراف مصتحوبة وجوًبتتا 
بتقريتتتر البتّتتتة المتعّلقتتتة بهتتتا وجميتتتع الوثتتتائق التتتتي تثبتتتت وقتتتوع 

 اإلشهار الاّلزم في الغرل. 
 

  تسويغ محالت المقاهي :* 
وفتتتي خصتتتوص تستتتويغ محتتتاّلت المقتتتاهي الّتابعتتتة للبلتتتدّيات 

لمشتتتاركة فتتتي بتّتتتات تستتتويغ المحتتتاّلت المشتتتار فإّنتتته ال يختتتّول ا
إليهتتا إاّل بعتتد االستتتسهار بمتتا يثبتتت الموافقتتة المبدئّيتتة متتن قَبتتل 

 مصالح األمن الوطنّي من شرطة وحرس. 
 

وفي صورة وقوع تسويغ إحدى تلك المحاّلت بطريقتة المراعتاة 
فإّنتته يتعتتّين علتتى متتن يهّمتته األمتتر الحصتتول متتن اإلدارة العاّمتتة 

وطنّي على الموافقة المبدئّية الجاري بها العمتل وبتذلك لممن ال
يقتتتتع اجتنتتتتاب التتتتّرفل عنتتتتد درس المطلتتتتب متتتتن قَبتتتتل مصتتتتالح 

 اإلدارة . 
وباإلعافة إلى ذلك يجب اّتخاذ الّتدابير الاّلزمة لّلتنصيص 

بكّراس الّشروص باإلعافة إلى الّعمان القانونّي، على وجوب 
ل السلطة المعنّية بعد استشارة اإلدالء بالموافقة المبدئية من قبَ 
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مصالح األمن وذلك قبل المشاركة في بّتات تسويغ المقاهي 
 المشار إليها أعاله.

 

 * مراجعة معاليم الكراء:  
وفقتتتًا للفقتتترة الخامستتتة متتتن الفصتتتل الثّتتتاني متتتن القتتتانون المتعّلتتتق 
بتنسيم العالقات بين المسّوغين والمتسّوغين فيما يخّص تجديد 

ارات أو المحتتتتتتتاّلت ذات االستتتتتتتتعمال الّتجتتتتتتتارّي أو كتتتتتتتراء العقتتتتتتت
الّصناعّي أو المستعملة في الحَرف، تنطبق أحكام هذا القانون 
علتتى عقتتود تستتويغ العقتتارات أو المحتتاّلت التتتي هتتي علتتى ملتتك 

 البلدّيات.
 

 الّتعديل الّدورّي لمعاليم الكراء : * 
عتديل وفقًا ألحكام هتذا القتانون التتي تستمح للمالتك بتنن يطلتب ت

معتتتتين الكتتتتراء كتتتتّل ثتتتتالث ستتتتنوات فإّنتتتته يتعتتتتّين علتتتتى البلتتتتدّيات 
المبتتتادرة بمطالبتتتة المتستتتّوغين بتتتالّترفيع فتتتي قيمتتتة الكتتتراء تفادًيتتتا 

 لتجميد معاليم الكراء طوال عّدة سنوات.
وقتتتد أوجبتتتت ستتتلطة اإلشتتتراف الحتتترص علتتتى الّتحيتتتين التتتّدورّي 

 م إبرامها. واآللّي للعقود سواء المبرمة سابًقا أو التي يعتز 
% 10% بالّنستبة لمحتّل ستكنّي و 5كما أوصت باعتماد نسبة 

لمحّل تجارّي أو صناعّي كنسب قصوى ال يمكن تجاوزها عند 
 الّترفيع في معين الكراء الّسنوّي. 

تسمح أحكتام القتانون المتعّلتق بتنستيم العالقتات بتين المستّوغين 
بيتتتتع  والمتستتتتّوغين للمالتتتتك بطلتتتتب مراجعتتتتة معتتتتين الكتتتتراء عنتتتتد
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األصتتل الّتجتتاري، األمتتر التتذي يتعتتّين علتتى البلتتدّيات استتتغالله 
 للّترفيع في قيمة الكراء . 

وإلحكام الّتصّرف في األصل الّتجارّي باعتباره ملًكا من أمالك 
البلدّية ، فإّنه يتعّين أن يكون المتصّرفون البلدّيون على معرفة 

ّي والتتتواردة ّتجتتتار تاّمتتتة باألحكتتتام القانونّيتتتة التتتتي تحكتتتم األصتتتل ال
 .بالمجّلة الّتجارّية

  
 األصل الّتجارّي:  من المجلة التجارية 189الفصل 

   الّتجارّي وما هي عناصره ؟ ما هو األصل -
تنتتتتتتدر  فتتتتتتي محتويتتتتتتات األصتتتتتتل الّتجتتتتتتارّي األشتتتتتتياء المنقولتتتتتتة 
المخّصصتتة لممارستتة أعمتتال الّتجتتارة ويشتتمل األصتتل الّتجتتارّي 

 ة الّتجارّية. وجوًبا الحرفاء والّسمع
كمتتا يشتتمل متتا لتتم يقتتل نتتّص بخالفتته ستتائر األشتتياء األختترى 
الاّلزمتتتتة الستتتتتغالل األصتتتتل الّتجتتتتارّي كعنتتتتوان المحتتتتّل واالستتتتم 
الّتجارّي والحّق في اإلجتارة والمعتّدات واآلالت والّستلع وبتراءات 
االختتتراع وعالمتتات الّصتتنع واألشتتكال والّنمتتاذ  وحقتتوق الملكّيتتة 

 ة.األدبّية والفنيّ 
 بيع األصل الّتجارّي:  -

كّل تصّرف في أصل تجارّي بتالبيع االختيتارّي أو الوعتد ببيعته 
أو بإحالتته مطلًقتتا ولتتو كتتان هتتذا الّتصتتّرف معّلًقتتا علتتى شتترص أو 
صتتتتادًرا بموجتتتتب عقتتتتد متتتتن نتتتتوع لختتتتر أو كتتتتان يقتعتتتتي انتقتتتتال 
األصتتل الّتجتتارّي بالقستتمة أو الّتصتتفية أو بطريتتق المستتاهمة بتته 

اّل كان باطاًل . في رأس ما  ل شركة يجب إثباته بكتب وا 



33 

 

 ويجب على المحيل أن يذكر في عقد اإلحالة: 
استتم البتتائع الّستتابق وتتتاريخ اإلحالتتة لتته ونوعهتتا وثمنهتتا  (1

متتتع الّتنصتتتيص علتتتى ثمتتتن العناصتتتر المعنوّيتتتة والّستتتلع 
 والمعّدات كّل على حدة. 

 ةقائمتتة تحتتتوي علتتى حقتتوق االمتيتتاز والّرهتتون المرّستتم (2
 األصل الّتجارّي.  على

رقتتم العملّيتتات الّتجارّيتتة التتتي باشتترها فتتي كتتّل ستتنة متتن  (3
الّستتنوات المالّيتتة التتّثالث األخيتترة أو متتن تتتاريخ اإلحالتتة 

 له إذا كان استغالله لم يمل عليه الّثالث سنوات.

 األرباح التي حصل عليها في نفس المّدة. (4

وعنتتتتد االقتعتتتتاء كتتتتراء المحتتتتّل وتاريختتتته ومّدتتتتته ومبلتتتتغ  (5
 الكراء الحالي واسم المكري وعنوانه. 

ويمكن أن يترّتب عن إهمال ذكر البيانات المقتّررة لنًفتا  (6
بطتتالن عقتتد البيتتع بطلتتب متتن المشتتتري إذا كتتان واقًعتتا 

 في خالل الّسنة الموالية لتحويره. 
 

 : إشهار بيع األصل الّتجاريّ  - من المجلة التجارية 190الفصل 

باإلحالتة علتى مقتعتى الّشتروص  كّل تّصرف في أصل تجاريّ  -
المتتذكور أعتتاله، يجتتب اإلعتتالن عنتته فتتي  190المبّينتتة بالفصتتل 

ختتتالل خمستتتة عشتتتتر يوًمتتتا متتتن تاريختتتته. وينشتتتر معتتتمون عقتتتتد 
اإلحالتتتتتة بإحتتتتتدى الجرائتتتتتد اليومّيتتتتتة وبالّرائتتتتتد الّرستتتتتمّي للجمهورّيتتتتتة 

 الّتونسّية وذلك بسعي من المشتري. 
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اّل كتان بتاطاًل ويجب أن يشتمل معمون اإلحالة الم  شار إليه وا 
علتتتتى تتتتتاريخ العقتتتتد وموعتتتتوعه وبيتتتتان العملّيتتتتة التتتتتي تّمتتتتت بتتتتين 
الّطتترفين وتتتاريخ تستتجيل العقتتد وعتتدده والتتّدفتر المستتّجل بتته واستتم 
كتتتتّل متتتتن المالتتتتك الجديتتتتد والمالتتتتك الّستتتتابق ولقبتتتته وعنوانتتتته ونتتتتوع 
األصتتتل الّتجتتتارّي ومركتتتزه واألصتتتل المعتتتّين للمعارعتتتات والمقتتتّر 

 ر في المنطقة الّراجعة بالّنسر للمحكمة.المختا
كمتتتتتا يشتتتتتمل المعتتتتتمون المنشتتتتتور بالّرائتتتتتد الّرستتتتتمّي للجمهورّيتتتتتة 

 الّتونسّية اسم الصحيفة اليومّية التي تّم فيها نشره وتاريخها. 
لتى انقعتاء عشترين يوًمتا  على المشتري ابتداء من تاريخ البيتع وا 

الّتونستتّية أن يتتودع  متتن اإلعتتالن عنتته بالّرائتتد الّرستتمّي للجمهورّيتتة
بالمقّر المختار نسيًرا من أصل عقتد البيتع إذا كتان بختّط اليتد أو 
نستتتخة منتتته إذا كتتتان بحّجتتتة رستتتمّية كمتتتا يجتتتب عليتتته تمكتتتين كتتتّل 
دائتتتن أو معتتتارل متتتن اإلّطتتتالع عليتتته ويجتتتوز لهتتتؤالء اإلّطتتتالع 

 عليه أو أخذ نسخة منه بدون نقله من مكانه. 
إلّطتتالع علتى المعارعتتات وأختتذ ويجتوز للبتتائع فتي نفتتس األجتل ا

 نسخ منها.
 

 : كراء األصل الّتجاريّ  - من المجلة التجارية 191الفصل 
على المكتري أن يتحّمل بتكاليف المستغل الّتجارّي مقابل أداء 
الكتتراء للمالتتك وتكتتون الّتبعتتة عليتته فتتي مباشتترة استتتغالل األصتتل 

 الّتجارّي. 
ا لتتته بوجتتته اإلحالتتتة أو وال يعتبتتتر كتتتراء المحتتتل الّتجتتتارّي صتتتائرً 
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 الكراء الّثاني. 
تكتتون للمكتتتري صتتفة التّتتاجر ويكتتون خاعتتًعا لجميتتع واجباتتته 

 ويجب عليه بالخصوص تسجيل اسمه بالّسجّل الّتجارّي. 
وكتتتّل عقتتتد يتعتتتّمن كتتتراء األصتتتل الّتجتتتارّي يجتتتب إشتتتهاره فتتتي 
ختتالل خمستتة عشتتر يوًمتتا متتن تتتاريخ إبرامتته بنشتتر ملّختتص منتته 

 تين وبالّرائد الّرسمّي للجمهورّية الّتونسّية. بجريدتين يوميّ 
ويجب على المكتري فتي نفتس األجتل أن يقتوم بتستجيل استمه 
بالّستتتتجّل الّتجتتتتارّي أو بتنقتتتتيح تقييتتتتده الّشخصتتتتّي بتتتته متتتتع اإلشتتتتارة 

 الّصريحة إلى إيجار األصل الّتجارّي. 
 

 ويجب إشهار انتهاء أمد الكراء بالوسائل المتقّدمة.
مسؤواًل بالّتعامن مع المكتري إلى تاريخ إشتهار يكون المالك 

عقتتد الكتتراء بالتتّديون المترّتبتتة علتتى هتتذا األخيتتر فتتي متتّدة مباشتترته 
 الستغالل األصل الّتجارّي.

 
 تحجير الكراء الّثاني: - من المجلة التجارية 231الفصل 

كما تحّجر أحكام هذا أحكام هذا القانون كّل كراء ثان كامتل أو  
 إذا تعتتتتّمنت عقتتتتدة الكتتتتراء شتتتترًطا مخالًفتتتتا أو باّتفتتتتاق جزئتتتتّي إالّ 
 المسّوإ.  

متتن عقتتد  13وفتتي نفتتس هتتذا الّستتياق يحّجتتر كتتذلك الفصتتل  
تسويغ محّل سكنّي األنموذجّي المعّد من قَبل وزارة الّداخلّيتة 
على المتسّوإ صراحًة أن يسّوإ ثانية أو يحيل أو يعيتر ولتو 

 يه تغيير صبغة المحّل.  جزئياا المحّل المسّوإ ويحّجر عل
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 : استخالص األكرية - من المجلة التجارية 234الفصل 
تستتتخلص معينتتات الكتتراء كبقّيتتة مقتتابيل الجماعتتات المحلّيتتة 
متتتتتن قَبتتتتتل المحاستتتتتب. إاّل أّن عملّيتتتتتة استتتتتتخالص هتتتتتذه المعتتتتتاليم 
بالّطريقة المثلتى تعتبتر فتي الواقتع عملّيتة مشتتركة بتين المحاستب 

جراءات المؤّديتتتة إلتتتى تحصتتتيل معينتتتات الكتتتراء والمتصتتتّرف. فتتتاإل
تنطلتتتتق متتتتن إعتتتتداد العقتتتتود، فتثقيلهتتتتا لتتتتدى المحاستتتتب، فمتابعتتتتة 

 استخالص مبالغها ثم قبعها.
 

مااان نفااان القاااانون  20الفصااال 

والمااؤّرخ  1977لساانة  37عاادد 

 1977ماي  25في 

 6منشااور وزياار الدّاخليّااة عاادد 

 .1999فيفري  17والمؤّرخ في 

 
 

ير عمليتتتة االستتتتخالص، يجتتتدر بالبلتتتدّيات ولعتتتمان حستتتن ستتت
 القيام بما يلي: 

إبرام عقود متع متستّوغي المحتاّلت الّتجارّيتة والّستكنّية وعتدم * 
الّستتتهو عتتتن ذلتتتك حتتتتى ال تحتتترم هتتتذه البلتتتدّيات متتتن متتتوارد 

 إعافّية، 
* اإلستتتتتتراع بإرستتتتتتال عقتتتتتتود الكتتتتتتراء للّتثقيتتتتتتل لتتتتتتدى المحاستتتتتتب 

استتتتخالص معينتتتتات العمتتتومّي حتتتتى ال يتتتتتّم تتتتنخير عملّيتتتتة 
درا  مبالغها بالميزانّية،   الكراء وا 

* متابعتتتتة االستتتتتخالص متتتتن قَبتتتتل المحاستتتتب حتتتتتى ال تتتتتتراكم 
 الّديون المتخّلدة بذّمة المتسّوغين . 

* تتتتتتوّخي الحتتتتتزم متتتتتن قَبتتتتتل المتصتتتتتّرفين فتتتتتي متابعتتتتتة عملّيتتتتتة 
االستخالص  من قَبل المحاسبين العمومّيين وذلك بالمبادرة 

ام المحتتتتاكم فيمتتتتا يتعّلتتتتق بالتتتتّديون القديمتتتتة برفتتتتع قعتتتتايا أمتتتت
المتخّلدة بذّمة بعل المتسّوغين والعمل على اإلسراع بتنفيذ 
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 األحكام. 
المتتتتذكور أعتتتتاله  6وفتتتتي هتتتتذا اإلطتتتتار أوجتتتتب المنشتتتتور عتتتتدد 

استتتتتخالص معينتتتتات الكتتتتراء المستتتتتوجبة فتتتتي إّبانهتتتتا بمتتتتا يعتتتتمن 
قصتتد يطتترأ مستتتحّقات الجماعتتات المعنّيتتة متتن ناحيتتة وتالفًيتتا لمتتا 

 من نزاعات في الغرل مع المتسّوغين من ناحية أخرى. 
 
 

إّن حستتن الّتصتتتّرف فتتتي العقتتتارات الّتابعتتتة للجماعتتتات المحلّيتتتة 
يعتتّد متتن أوكتتد واجبتتات المستتؤولين علتتى تستتيير هتتذه الجماعتتات 
نستتًرا لمهمّيتتة الخاّصتتة التتتي تكتستتيها تلتتك العقتتارات ستتواء كانتتت 

تتا للمتتوازين البلدّيتتة وأداة مبنّيتتة أو غيتتر مبنّيتتة باعتبار  هتتا متتورًدا هاما
تتتدّخل فّعالتتة تستتاعد الجماعتتات علتتى فتتّل المشتتاكل االجتماعّيتتة 

 وتمّكنها من المساهمة في إنجاز مشاريع الّتنمية. 
 

الصاااادر عااان  6المنشاااور عااادد 

 17وزياار الداخليااة المااؤرخ فااي 

 1999فيفري 

 : جراءات اّلتفويت فيها   بيع األمالك العقارّية وا 
 ثبوت الملكّية:  -

* وجتتوب الّتنّكتتد متتن ثبتتوت ملكّيتتة الجماعتتة المحلّيتتة لمراعتتتي 
 المعّدة للبنايات والعقارات المبنّية والتي ترغب في الّتفويت فيها:

  
  :نزع صفة الملك العمومّي البلدّي قبل الّتفويت 

* ال يمكتتن اّلتفويتتت فتتتي أجتتزاء الملتتتك العمتتومّي البلتتتدّي إاّل 
الّصتتتفة عنهتتتا بمقتعتتتى قتتترار بلتتتدّي مصتتتادق بعتتتد نتتتزع هتتتذه 

 عليه وبعد تداول المجلس البلدّي في ذلك.  
 

 التفويت في العقارات -7-2
المااؤرخ فااي  67المنشااور عاادد 

الصاادر عان  1979جويلياة  23

   : الّتفويت بالمراضاة وبالمزاد العلنّي 
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والعقتارات  * يتّم التفويت في األراعي البيعاء المعّدة للبنتاء وزير الداخلية
المبنّية في إطار التّتدّخالت االجتماعّيتة بالمراعتاة بنتاء علتى 

 مداولة مجلس الجماعة وبعد إشهار عملّية البيع للعموم.
ويمكن إجتراء عملّيتة الّتفويتت بتالمزاد العلنتّي بالّنستبة لتبعل  

األصناف من العقارات التتي لتيس لهتا طتابع اجتمتاعّي يجتب 
 اعتباره. 

 
القاااااااانون  مااااااان 106الفصااااااال 

 تكوين لجنة الّتفويت. ا ساسي للبلديات

* يعهتتد إلتتى لجنتتة منبثقتتة عتتن مجلتتس الجماعتتة المحلّيتتة بتتالّنسر 
فتتتي عملّيتتتات الّتفويتتتت والّتوزيتتتع وتترّكتتتب علتتتى األقتتتّل متتتن رئتتتيس 
الجماعة  المحلّية أو مساعده وععوين عن مجلس الجماعة وال 

ين فتتتي اقتنتتتاء يمكتتتن ألععتتتاء مجلتتتس الجماعتتتة المحلّيتتتة التتتّراغب
 عقارات تابعة لها المشاركة في أعمال هذه الّلجنة.

 
 : إشهار عملّية البيع*  

وجتتتوب القيتتتام بإشتتتهار عملّيتتتات البيتتتع أي إعتتتالم العمتتتوم بتتتذلك   
بشتّتى الوستائل لفستح المجتال أمتام  كتّل التّراغبين لتقتديم مطتالبهم 

 حتى يقع إسناد العقارات إلى من يستحّقها. 
 

المااؤرخ فااي  67دد المنشااور عاا

الصاادر عان  1979جويلياة  23

 وزير الداخلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد ثمن بيع األراضي:  *  
يعتتبط ثمتتن األراعتتي البيعتتاء المعتتّدة للبنتتاء استتتناًدا إلتتى ثمتتن 
كلفتهتتتتتا أي ثمتتتتتن ابتياعهتتتتتا متتتتتن قَبتتتتتل  الجماعتتتتتة معتتتتتاف إليتتتتته 

 مصاريف الّتقسيم والّتجهيزات الاّلزمة.
ورة تعتتتّذر ذلتتتك يقتتتع تقتتتدير التتتّثمن ومصتتتاريف الّتقستتتيم وفتتتي صتتت
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والّتجهيتتتتزات متتتتتن قَبتتتتتل خبيتتتتتر عقتتتتتارّي مقبتتتتتول لتتتتتدى المحتتتتتاكم أو 
مصلحة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية  حسب تقرير اختبتار لتم 
يمتتل عليتته ستتنة. وبالّنستتبة للعقتتارات المبنّيتتة فإّنتته يعتمتتد تقريتتر 

 االختبار. 
 

فااي المااؤرخ  67المنشااور عاادد 

الصاادر عان  1979جويلياة  23

 وزير الداخلية

 * مقاييس البيع: 
تخعتتتتع عملّيتتتتات الّتفويتتتتت فتتتتي األراعتتتتي البيعتتتتاء والعقتتتتارات  

المبنّيتتة لتتبعل المقتتاييس تمّكتتن اللجنتتة التتتي يقتتع تنليفهتتا وتكليفهتتا 
بالّنسر في عملّيات الّتفويت والّتوزيع من حستن االنتقتاء وااللتتزام 

 عدالة والموعوعّية ومن ذلك : بنكثر ما يمكن من ال
 التحّقق من عدم الملكّية. -
 عدم الّتفويت في أكثر من عقار واحد لكّل شخص. -
جتتتتراء قرعتتتتة فتتتتي  - اعتبتتتتار األولوّيتتتتة فتتتتي تقتتتتديم المطالتتتتب وا 

 جلسة علنّية بين الّراغبين عند الّتساوي في الّشروص المطلوبة.
ّول فتتي عتتدم التّتترخيص لمتتن ستتبق لتته أن انتفتتع بتفويتتت أ -

عقار ولتم يتوف بالتزاماتته أن يرّشتح نفسته متّرة ثانيتة لشتراء عقتار 
 تابع للجماعة. 

 
 اقتناء عقارات بلدّية من قَبل أعضاء البلدّية: *  

ال يمكن ألّي ععو من أععاء البلدّية وأعوانهتا اقتنتاء عقتارات 
مباشتتتترة أو بواستتتتطة الغيتتتتر إاّل بعتتتتد تتتتترخيص  ابلدّيتتتة أو منقوالتهتتتت

 الوالي بعد أخذ رأي المجلس البلدّي المعنّي باألمر. مسبق من
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وفي صتورة عتدم موافقتة التوالي فتإّن العقتود المبرمتة فتي الغترل 
 تعتبر الغية. 

وال يعنتتتتي هتتتتذا التّتتتترخيص عتتتتمنياا الموافقتتتتة علتتتتى إتمتتتتام عملّيتتتتة 
ّنما يفيتد  االقتناء ألععاء البلدّية وأعوانها أو منحهم أّي امتياز وا 

علتتتى مبتتتدإ الّستتتماح لهتتتم بالّترّشتتتح للمشتتتاركة فتتتي فقتتتط المصتتتادقة 
عملّيتتات االقتنتتاء وغيرهتتا عتتمن بقّيتتة المشتتاركين بتتنفس المستتاواة 

 وحسب الّشروص المذكورة لنًفا. 
 

 * تحريار العقاود:  
يجتتب أن يكتتون تحريتتر العقتتود المبرمتتة فتتي شتتنن العقتتارات فتتي 

قَبتتل  إطارهتتا القتتانونّي وحستتب أنمتتوذجي عقتتدين تتتّم إعتتدادهما متتن
 : ّية ويجب أن يتعّمن العقد ما يليوزارة الّداخل

الّتفويل الذي يخّول لرئيس الجماعة أو متن ينوبته إتمتام  -
من القانون األساستّي  75مثل هذه العملّيات وفقا للفصل 

 للبلدّيات، 
 اسم المشتري ولقبه وحالته المدنّية كاملة وحرفته،  -
 الحدود الطبيعية للعقار،  -
 مساحته،   -
 الّرسم العقارّي عند االقتعاء،  عدد -
 تشخيص العقار بكل دّقة،  -
تمامته فتي  - الّشروع فتي البنتاء فتي أجتل ال يتجتاوز الّستنة وا 

 أجل أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد والّتحّوز باألرل، 
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تحجيتتر إعتتادة الّتفويتتت فتتي العقتتار بمقابتتل أو بتتدون مقابتتل  -
نوات أو توسيف حقتوق عينّيتة عليته قبتل معتّي خمتس ست

 على إتمام البناء. 
يستخلص ثمن بيع الممتلكات العقارّية للجماعات المحلّية وفًقتا 
لإلجراءات المعتمدة في تحصيل الموارد العمومّيتة التذي يقتعتي 

 تدّخل المتصّرفين والمحاسبين مًعا إلنجاز هذه العملّية.
وقتتتد يتتتؤّدي عتتتدم الّتناستتتق بتتتين هتتتؤالء األعتتتوان إلتتتى اإلعتتترار  

 لجماعات المحلّية.بمصلحة ا
 

اإلشةةةةةةوات الةةةةةةوقتّي  –8

للملةةك العمةةومّي البلةةدّي 

وللمة المرفق العمومّي 

فةةةةةي الملةةةةةك العمةةةةةومّي 

 البلدّي 
ماااااااان  112و 111الفصااااااااالن 

 القانون األساسّي للبلديّات 

 2007لسااانة  362األمااار عااادد 

ويتعلّاام ةضااابم شاارو  وصاااي  

اإلشاالال الااوقتّي ولزمااة المرفاام 

 لديّ العمومّي في الملك الب
 

 الموافقة على اإلشغال الوقتّي للملك العمومّي البلدّي 
يمكن الموافقتة علتى إشتغال الملتك العمتومّي البلتدّي إشتغااًل  -

 وقتياا، كما يمكن استلزام المرافق العمومّية فيه،

تعبط بنمر  شروص وصيغ اإلشغال الوقتّي واالستلزام فتي  -
 الملك العمومّي البلدّي،

لعمومّي البلدّي قصد إقامة الفتتات أو يمكن إشغال الملك ا -
ركتتتتائز أو إشتتتتارات أو أّيتتتتة عالمتتتتة أختتتترى لغايتتتتة إشتتتتهارّية، 
شتتتتتتترص عتتتتتتتمان ستتتتتتتالمة المتتتتتتترور وحمايتتتتتتتة األمتتتتتتتن العتتتتتتتام 

 والمحافسة على الجمالّية الحعرّية.
 

اإلشوات الوقتّي للملك  1–8

 العمومّي البلديّ 
الفصااال األّول مااان األمااار عااادد 

ويتعلّااااااااام  2007لسااااااااانة  362

ضاابم شاارو  وصااي  اإلشاالال ة

الوقتّي ولزماة المرفام العماومّي 

 في الملك البلدّي 

 

ماان األماار الماا كور  2 -الفصاال

 2007لسنة  362عدد 

  تتّم الموافقة على إشغال أجزاء متن الملتك العمتومّي البلتدّي
بصتتفة وقتّيتتة وقابلتتة للّرجتتوع فيهتتا، بموجتتب عقتتد يبتترم بتتين 

 رئيس البلدّية والمستفيد باإلشغال الوقتّي.

ويتتتتّم ذلتتتك بنتتتاًء علتتتى طلتتتب يتقتتتّدم بتتته المستتتتفيد إلتتتى رئتتتيس 
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من األمر الم كور عدد  3الفصل

 2007لسنة  362

 

ماان األماار الماا كور   7الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 

 

 

من األمر الم كور عدد  8الفصل

 2007لسنة  362

 

 

 

ماان األماار الماا كور  13الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 

 

 

 

 

 

ماان األماار الماا كور  15الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 
 

 البلدّية المعنّية. 
  :يتعّمن عقد اإلشغال الوقتّي البيانات اآلتية 

  موقع الملك العمومّي البلتدّي موعتوع اإلشتغال التوقتّي
 ومساحته، 

  ،مّدة اإلشغال الوقتّي 
   ،الّنشاص المزمع القيام به واإلحداثات المزمع إنجازها 
  لمعلوم المستوجب على اإلشغال الوقتي، ا 
   تسّلم المستفيد ألجزاء الملك العمومّي البلدّي موعتوع

 اإلشغال الوقتّي. 
  تحتتتّدد المتتتّدة القصتتتوى لإلشتتتغال التتتوقتّي بستتتنة واحتتتدة قابلتتتة

 للّتجديد بطلب من المستفيد.

  ال يمكتتتن للمستتتتفيد باإلشتتتغال التتتوقتّي أن يستتتتعمل األجتتتزاء
 للغرل الذي منحت تلك الموافقة متن موعوع الموافقة إالّ 

 أجله.

  علتتتى المستتتتفيد باإلشتتتغال التتتوقتّي أن يستتتتعمل بنفستتته جتتتزء
الملك العمومّي البلدّي موعوع اإلشتغال وأن ال يمتنح حتّق 

إلتى الغيتر، إاّل فتي صتورة الحصتول علتى موافقتة  هاستعمال
 كتابّية مسبقة من البلدّية المعنّية.

  قتّي إقامتتة الفتتتات أو ركتتائز إذا كتتان موعتتوع اإلشتتغال التتو
أو إشتتتتتارات أو أّيتتتتتة عالمتتتتتة أختتتتترى لغايتتتتتة إشتتتتتهارّية، فتتتتتإّن 
المستفيد يكون مطالًبتا بتاحترام الّشتروص الفنّيتة المحتّددة متن 
قَبل البلدّية عمن كّراس شروص معّد للغرل لغاية عتمان 
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ستتتتتالمة المتتتتترور وحمايتتتتتة األمتتتتتن العتتتتتاّم والمحافستتتتتة علتتتتتى 
 الجمالّية الحعرّية. 

 كتتن لتترئيس البلدّيتتة وعتتع حتتّد لإلشتتغال التتوقتّي متتن تلقتتاء يم
نفستتته، العتبتتتتارات تهتتتتّم المصتتتتلحة العاّمتتتتة، أو بطلتتتتب متتتتن 

 المستفيد.
 

 

 
للمةةةةةةةةةةةة المرفةةةةةةةةةةةق  2–8

العمةةةةةةةومّي فةةةةةةةي الملةةةةةةةك 

 العمومّي البلدّي 
 

ماان األماار الماا كور  18الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 
 

 

  ّفتي صتيغة يمكن استغالل المرفق العمتومّي بالملتك البلتدي 
 لزمة.

 تعريف اللّلمة 
ماان األماار الماا كور  19الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 

 
 

  ،الّلزمتتتتة صتتتتيغة تعاقدّيتتتتة للّتصتتتتّرف فتتتتي المرفتتتتق العمتتتتومّي
وتتمثّتتتتتل فتتتتتتي إستتتتتتناد االستتتتتتتغالل والّتصتتتتتتّرف فتتتتتتي المرفتتتتتتق 
العمتتتومّي البلتتتدّي إلتتتى أحتتتد الختتتواّص ستتتواء كتتتان شخًصتتتا 

ة، بمقابتتتتل متتتتالّي وبشتتتتروص طبيعياتتتتا أو معنوياتتتتا لمتتتتّدة معّينتتتت
 يحّددها عقد الّلزمة.

تستتند لزمتتتة المرفتتتق العمتتتومّي بمقتعتتى عقتتتد يرفتتتق بكتتتّراس  -
شتروص. ويمكتن للبلدّيتة أن تلجتن للمنافستة الختيتار المتعاقتد 

 معها.
يبرم عقد اللزمة بتين رئتيس البلدّيتة المانحتة والمستتلزم وتتتّم  -

رأي وزيتر  المصادقة عليه من قَبل وزير الّداخليتة بعتد أختذ
 المالّية.

ماان األماار الماا كور  20الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 

 

 

 

 

 ينّص عقد الّلزمة على البيانات اآلتية: 

  ،موعوع الّلزمة ومّدتها 
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ماان األماار الماا كور  30الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماان األماار الماا كور  31الفصاال 

 2007لسنة  362عدد 
 

 ديده، المقابل المالّي وصيغة تس 
 ،حقوق وواجبات األطراف المتعاقدة 
  حقتتتوق البلدّيتتتة المانحتتتة المتمّثلتتتة فتتتي المراقبتتتة والمتابعتتتة

الستتتتتتغالل المرفتتتتتق العمتتتتتومّي، تعتتتتتديل قواعتتتتتد تنسيمتتتتته، 
شتتروص الّتعتتويل عنتتد االقتعتتاء، حتتّق استتترداد المرفتتق 

 العمومّي،
  متت ل البنايتتات واإلحتتداثات والّتجهيتتزات المنجتتزة متتن قَبتتل

 عند انقعاء اللزمة.  المستلزم
  ال يجوز أن يتعّمن عقتد الّلزمتة أّي شترص يترتّتب عنته حتّق

  المرفق العمومّي لفائدة المستلزماحتكار 

  للبلدّية المانحتة أن تستترّد المرفتق العمتومّي وتستترجع أجتزاء
الملتتتك العمتتتومّي البلتتتدّي إذا صتتتبح استتتتغالل المرفتتتق عتتتن 

عاّمتتة. وللمستتتتلزم طريتتق الّلزمتتة ال يتوافتتتق متتع المصتتتلحة ال
فتتتي هتتتذه الحالتتتة الحتتتّق فتتتي تعتتتويل وفتتتق متتتا تتتتنّص عليتتته 

 كّراس الّشروص، 

  يمكن للبلديتة المانحتة أن تستقط حتّق المستتلزم فتي استتغالل
 المرفق العمومّي البلدّي في الحاالت اآلتية: 

  عتتتتتدم ختتتتتالص المقابتتتتتل المتتتتتالّي للبلدّيتتتتتة لقتتتتتاء استتتتتتغالل
 المرفق العاّم، 

 رفتق العمتومّي إلتى الغيتر دون موافقتة إحالة استغالل الم
 البلدّية المانحة، 

  ،اإلخالل بالمقتعيات الّتعاقدّية 
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  عتتتتدم امتثتتتتال المستتتتتلزم لّلتنبيتتتته عليتتتته بتتتتتدارك اإلختتتتالل
 بواجباته الّتعاقدّية.

تتكّون األمالك المنقولة من المساهمات المالّية فتي رأس متال 
فتتتة ومتتتن بعتتتل المنشتتت ت ومتتتن المختتتزون ومتتتن المتتتواّد المختل

 وسائل الّنقل. 
التّصةةّرف فةةي القةةيم  –9

 واألمالك المنقولة
   المساهمات الماليّة 1 –9

مان  117إل   115الفصول من 

 القانون األساسّي للبلديّات 

ماان مجلّااة المحاساابة  60الفصاال 

 العموميّة 

 

مااااااان القاااااااانون  115الفصااااااال 

 األساسّي للبلديّات 

 
 

مااااااان القاااااااانون  116الفصااااااال 

 لديّاتاألساسّي للب
 

 

 

مااااااان القاااااااانون  117الفصااااااال 

 األساسّي للبلديّات
 

 لس إدارة المنش ت العمومّية التي يخّصص للبلدية في مجا
تساهم في رأس مالها، عدد من المقاعد يعبط حسب نسبة 

 مساهمتها . 

  يتتتوّلى رئتتيس البلدّيتتة، بموافقتتة المجلتتس البلتتدّي، تستتمية نتتتّواب
 البلدّية من بين أععاء المجلس. 

ّم اإلعفتاء متن الّنيابتة وتستديد الّشتغورات الحاصتلة ألّي ستبب ويت
 من األسباب من قَبل الّرئيس وبموافقة المجلس البلدّي. 

   إذا أهمل رئيس المجلس البلدّي تسمية الّنتواب بعتد تنبيهته متن
 الوالي، فإّن للوالي أن يحّل محّله لتعيين نّواب البلدّية. 

 ا، يحتتتتّدد عتتتتدد المقاعتتتتد فتتتتي صتتتتورة مستتتتاهمة عتتتتّدة بلتتتتدّيات مًعتتتت
باعتبتتتار مستتتاهماتها. وتتتتوّزع المقاعتتتد بينهتتتا بمقتعتتتى قتتترار متتتن 

 وزير الّداخلّية  باعتبار مقدار مساهمة كلّ منها. 

  يتوّلى والي الجهة التي يوجد بها مقّر المنشنة العمومّية متابعتة
 نشاطها والّسهر على مصالح البلدّيات المساهمة.

  
 متابعة المساهمات: *  

لعمان حسن الّتصتّرف فتي المستاهمات المالّيتة يجتدر القيتام 
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 بما يلي: 
تتتوفير نستتخة لتتدى المتصتتّرفين متتن وثيقتتة اكتتتتاب البلدّيتتة فتتي  -

 رؤوس أموال المنش ت العمومّية المساهمة فيها،
إيتتتتداع مستتتتتندات المستتتتاهمات لتتتتدى المحاستتتتب العمتتتتومّي مّمتتتتا   -

 يقيها من الّتلف والّعياع،
فتتتتي حتتتتوزة الجماعتتتتات المحلّيتتتتة كتتتتّل الوثتتتتائق  يجتتتتب أن توجتتتتد -

والّتقتتارير والبيانتتات الحستتابّية المتعّلقتتة بالّنشتتاص الّستتنوّي والّنتتتائ  
 التي حّققتها المنش ت العمومّية المعنّية، 

يجب أن تتوّفر لدى األعوان اإلدارّيين المكّلفين بمتابعة ملّف  -
المستتتاهمة وبعتتتدد  المستتتاهمات المالّيتتتة البيانتتتات المتعّلقتتتة بتتتتاريخ

 األسهم،
يجب أن يمتلك هؤالء األعوان المعلومات الاّلزمة حول مت ل  - 

 المساهمات في الّشركات التي وقع حّلها وتصفيتها،
 

 

 األثاث.المخـلونات –2–9

 
 

يشتتتتتمل الّتصتتتتتّرف فتتتتتي المخزونتتتتتات واألثتتتتتاث باإلعتتتتتافة إلتتتتتى 
ت تستتتجيل عملّيتتتات دختتتول وختتترو  المتتتواد فتتتي التتتّدفاتر والبطاقتتتا

جراء الجرد ومراقبة المواد وحفسها.  تسيير المخازن وا 
  

 

طرح المنقوالت – 10

 والتّفويت فيها .
من القانون األساسّي  24الفصل 

 للبلديّات،

 33منشور وزير الدّاخليّة عدد 

 .1992ماي  30والمؤّرخ في 

 

 

من القانون  122الفصل 

 األساسّي للبلديّات

 - ونّيتتتتتة لطتتتتترح منقتتتتتوالت البلدّيتتتتتة يجتتتتتب إّتبتتتتتاع اإلجتتتتتراءات القان
والّتفويتتت فيهتتا عتتماًنا لحستتن ستتير هتتذه العملّيتتة ومزيتتد إحكتتام 

 الّتصّرف في األمالك المنقولة. 

   

 : تركيب لجنة الّطرح* 
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تتكتتون لجنتتة الّطتترح التتتي يجتتب علتتى كتتّل بلديتتة إحتتداثها بقتترار 
متتتن رئتتتيس البلدّيتتتة أو متتتن ينوبتتته كتتترئيس وممثّتتتل عتتتن المصتتتلحة 

باإلدارة البلدّية وممّثلين عتن وزارة أمتالك الّدولتة والّشتؤون المعنّية 
 العقارّية ووزارة الّتجهيز واإلسكان ووزارة الّنقل عند االقتعاء. 

 
  مشموالت لجنة الّطرح:* 

 تتمّثل مشموالت لجنة الّطرح فيما يلي : 
 : زمع طرحها مع بيان دواعي ذلك مثلعبط المنقوالت الم .1

 لمنقول،زوال االنتفاع با -
ارتفتتتاع تكلفتتتة اإلصتتتالح بالقيتتتاس إلتتتى المنتتتافع التتتتي قتتتد  -

 تحصل عليها البلدّية عند مواصلة استغالل المنقول، 
الّتعتتويل فتتي إطتتار تعصتتير وستتائل العمتتل ) تجهيتتزات،  -

 (....معّدات
اقتراح الّثمن االفتتاحّي للمنقتوالت موعتوع الّطترح متع بيتان  .2

 ما وقع اعتماده في تحديد ذلك. 

ديد شروص الّتفويت ) بيان الّعمان الواجب تنمينته، رفتع تح .3
 ( ...األثاث بعد البيع، مصاريف اإلشهار وغيرها

 *إقرار مبدإ الّتفويت: 
تعّد لجنة الّطرح بعد استيفاء مختلف المهام الموكولة إليها تقريًرا 
قتتتترار مبتتتتدإ  يعتتتترل علتتتتى المجلتتتتس البلتتتتدّي للتّتتتتداول فتتتتي شتتتتننه وا 

إحالة الملّف على الواليتة وفًقتا ألحكتام الفصتل الّتفويت وذلك قبل 
 من القانون األساسّي للبلدّيات. 24
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  مصادقة سلطة اإلشراف:* 
يتتتوّلى التتوالي اإلجابتتة علتتى مداولتتة المجلتتس البلتتدّي حتتول عمليتتة 

 24الّتفويتتت فتتي المنقتتوالت قبتتل انقعتتاء األجتتل التتوارد بالفصتتل 
تتتوّلى رئتتيس البلدّيتتة اآلنتتف التتّذكر والمحتتّدد بخمستتة عشتتر يوًمتتا وي

 فور اّتصاله بالمداولة جمع أععاء لجنة الّتبتيت.
 * تركيب لجنة الّتبتيت

متتتتن القتتتتانون  122تترّكتتتتب لجنتتتتة الّتبتيتتتتت وفًقتتتتا ألحكتتتتام الفصتتتتل 
 األساسّي للبلدّيات من : 

 رئيس البلدّية أو من ينوبه،  -
 ععوين اثنين من أععاء المجلس البلدّي،  -
 العمومّية إن وجد، مراقب المصاريف  -
 القابل البلدّي.  -

ويحعر البّتة الكاتتب العتاّم للبلدّيتة وتفتّل جميتع المشتاكل التتي 
قد تحدث حول العملّيات الّتحعيرّية للبتّتة فتي نفتس الجلستة متن 
قَبتتتتتتل التتتتتتّرئيس ومستتتتتتاعديه بنغلبّيتتتتتتة األصتتتتتتوات إاّل عنتتتتتتد القيتتتتتتام 

 بالّدعوى.
 ّسعر االفتتاحّي.  وتتوّلى هذه الّلجنة القيام بعبط ال 

 * إشهار عملّية الّتفويت: 
يتتتتتتّم إشتتتتتهار عملّيتتتتتة الّتفويتتتتتت بتتتتتاإلعالن عنهتتتتتا بالّصتتتتتحف متتتتتع 
الّتنصتتتيص بكتتتّل وعتتتوح علتتتى قائمتتتة المنقتتتوالت وتتتتاريخ وستتتاعة 

 ومكان البّتة والّسعر االفتتاحّي لها.
ويجتتب القيتتام بعملّيتتة اإلشتتهار فتتي اآلجتتال المالئمتتة حتتتى يتستتّنى 
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 دد ممكن من الّراغبين بما يوّفر أوسع المنافسة. تشريك أكبر ع
 تجسيم عملية الّتفويت * 

متن مجّلتة المحاستبة  86تتّم عملّيات البيع وفًقتا ألحكتام الفصتل 
 العمومّية ومقتعيات كّراس الّشروص.

ال يجتتتتتتتوز ألّي ععتتتتتتتو متتتتتتتن أععتتتتتتتاء المجلتتتتتتتس التتتتتتتّراغبين 
فتتتتتتتي اقتنتتتتتتتاء المنقتتتتتتتوالت موعتتتتتتتوع البتّتتتتتتتة أن يكتتتتتتتون عتتتتتتتمن 

 ء لجنة الّتبتيت.أععا
 

 

تحديةةةةةةةةد الملةةةةةةةةك  -11

العمةةةةةةةةةةومّي البلةةةةةةةةةةدّي 

 وترتيبه وتصفيفه

 

يتعّلتتتتتتتتق األمتتتتتتتتر بتتتتتتتتتدابير تكميلّيتتتتتتتتة تّتختتتتتتتتذها اإلدارة لحمايتتتتتتتتة 
ملكهتتتتتا العمتتتتتومّي، إلتتتتتى جانتتتتتب الحمايتتتتتة القانونّيتتتتتة التتتتتتي توّفرهتتتتتا 

 لذلك الملك.
ويتطّلتتتتتتب كتتتتتتّل ملتتتتتتك أن يعتتتتتتبط فتتتتتتي اإلّبتتتتتتان قصتتتتتتد تحديتتتتتتد 

 ه بصورة تثبت الملكّية إثباًتا باتاا.مكّوناته وبيان حدود
فتتتتإذا متتتتا تمّثلتتتتت مكّونتتتتات الملتتتتك فتتتتي عقتتتتارات، فتتتتإّن الّتحديتتتتد 

 يتّم عن طريق رسم الحدود.
وينطبتتتتتق الّتحديتتتتتد علتتتتتى األمتتتتتالك العاّمتتتتتة اإلدارّيتتتتتة علتتتتتى أن 
تنجتتتتتتتتز اإلدارة تلتتتتتتتتك العملّيتتتتتتتتة بوستتتتتتتتائلها الخاّصتتتتتتتتة ومتتتتتتتتن تلقتتتتتتتتاء 

أو متتتتن لتتتتدن أجتتتتوار  نفستتتتها دونمتتتتا حاجتتتتة إلتتتتى تتتتترخيص قعتتتتائيّ 
 الملك العمومّي. 

وتّتبتتتتع عنتتتتد إنجتتتتاز عملّيتتتتة الّتحديتتتتد جملتتتتة متتتتن اإلجتتتتراءات، 
تتتتتتا، عنتتتتتتدما يتعّلتتتتتتق  ذلتتتتتتك الّتحديتتتتتتد يكتستتتتتتي بععتتتتتتها طابًعتتتتتتا عاما

تتتتا وينطتتتتوي  بعقتتتتارات، فيمتتتتا يكتستتتتي التتتتبعل اآلختتتتر طابًعتتتتا خاصا
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علتتتتتتى إجتتتتتتراءات ذات صتتتتتتلة بتتتتتتنجزاء معّينتتتتتتة متتتتتتن الملتتتتتتك العتتتتتتاّم 
ص المتعّلقتتتتتتة بهتتتتتتا، وهتتتتتتذا هتتتتتتو حتتتتتتال  الملتتتتتتك معتتتتتتّمنة بالّنصتتتتتتو 

العمتتتتتتتتتتتتومّي البلتتتتتتتتتتتتدّي للّطرقتتتتتتتتتتتتات و ملتتتتتتتتتتتتك الّدولتتتتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتتتتومّي 
 للّطرقات.

وستتتتتتتتتتتوف نتنتتتتتتتتتتتاول فتتتتتتتتتتتي مبحتتتتتتتتتتتث أّول إجتتتتتتتتتتتراءات تحديتتتتتتتتتتتد 
العقتتتتتارات الّتابعتتتتتة للملتتتتتك العمتتتتتومّي البلتتتتتدّي، وفتتتتتي مبحتتتتتث ثتتتتتان 

 إجراءات ترتيب الملك العمومّي البلدّي للّطرقات وتصفيفه.
 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تحد  -11-1

العقةةةةارات التّابعةةةةة للملةةةةك 

 العمومّي البلديّ 

 

نعلتتتتم أّن البلتتتتدّيات تنجتتتتز عملّيتتتتات اقتنتتتتاء لممتلكتتتتات، ستتتتواًء 
بالّطريقتتتتتتتتتتة العاديتتتتتتتتتتة بواستتتتتتتتتتطة عقتتتتتتتتتتود شتتتتتتتتتتراء أو معاوعتتتتتتتتتتة أو 
هبتتتتتتتات، أو استتتتتتتتثنائياا مثتتتتتتتل األمتتتتتتتالك التتتتتتتتي تعتتتتتتتود للجماعتتتتتتتات 
بمجتتتتتّرد المصتتتتتادقة علتتتتتى الّتقستتتتتيمات كمتتتتتا نتتتتتّص عليهتتتتتا الفصتتتتتل 

 هاار دصتتتالّتهيئتتتة الّترابّيتتتة والّتعميتتتر والتتتتي وقتتتع إ ةمجّلتتتن متتت  67

 28ف فتتتتتتي المتتتتتتؤرّ و  1994لستتتتتتنة  122عتتتتتتدد  القتتتتتتانون بمقتعتتتتتتى 
، حيتتتتتتث تتتتتتتدم  الّطرقتتتتتتات والّستتتتتتاحات العمومّيتتتتتتة 1994نتتتتتتوفمبر 

والمستتتتتتتتاحات المخّصصتتتتتتتتة للّتجهيتتتتتتتتزات الجماعّيتتتتتتتتة والمستتتتتتتتاحات 
ع الخعتتتتتراء فتتتتتي الملتتتتتك العمتتتتتومّي أو فتتتتتي الملتتتتتك الختتتتتاّص التّتتتتتاب

 للّدولة أو للجماعات المحلّية.
 

لقتتتتتانون ا)للمصااااالحة العمومّياااااةومثتتتتتل ذلتتتتتك أيًعتتتتتا االنتتتتتتزاع  
 1976أوت  11والمتتتتتتتتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتتتتتتتتي  1976لستتتتتتتتتتتتتتتنة  85عتتتتتتتتتتتتتتتدد 
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والمتعّلتتتتتتتتتق بمراجعتتتتتتتتتة الّتشتتتتتتتتتريع المتعّلتتتتتتتتتق بتتتتتتتتتاالنتزاع للمصتتتتتتتتتلحة 
 للقيام بما يلي:  العمومّية(

إنجتتتتتتتتتتتاز أشتتتتتتتتتتتغال ذات مصتتتتتتتتتتتلحة عمومّيتتتتتتتتتتتة بالعقتتتتتتتتتتتارات  -
ات الواقعتتتتتتتة فتتتتتتتي منطقتتتتتتتة األشتتتتتتتغال المزمتتتتتتتع تنفيتتتتتتتذها والمستتتتتتتاح

 وكذلك بكّل العقارات الاّلزمة لعمان قيمة هذه األشغال. 

 تنفيذ مثال الّتهيئة المصادق عليه .  -

تنفيتتتتتتتتتتذ كتتتتتتتتتتّل العملّيتتتتتتتتتتات الّراميتتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتتى تهيئتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتدن  -
 والمناطق الّسياحّية والّصناعّية وتوسيعها وتطهيرها. 

وبعنتتتتتتتتوان عقتتتتتتتتار مستتتتتتتتّجل،  وفتتتتتتتتي مثتتتتتتتتل هتتتتتتتتذه  الحتتتتتتتتاالت، 
يكتتتتتتون نقتتتتتتل الملكّيتتتتتتة تتويًجتتتتتتا إلنجتتتتتتاز جملتتتتتتة  متتتتتتن اإلجتتتتتتراءات 
ومتتتتتتتن عملّيتتتتتتتات تحديتتتتتتتد بعنتتتتتتتوان القطتتتتتتتع المعنّيتتتتتتتة، كتتتتتتتنن ينجتتتتتتتز 
ديتتتتتتتتوان قتتتتتتتتيس األراعتتتتتتتتي والمستتتتتتتتح العقتتتتتتتتارّي عملّيتتتتتتتتات وعتتتتتتتتع 
عالمتتتتتتتات الّتحديتتتتتتتد المتعّلقتتتتتتتة بهتتتتتتتا، علتتتتتتتى أن  يبتتتتتتتادر، بمجتتتتتتتّرد 

ة العقارّيتتتتتة بنمثلتتتتتة القطتتتتتع االنتهتتتتتاء متتتتتن ذلتتتتتك، بمتتتتتّد إدارة الملكّيتتتتت
)متتتتتتتتتثاًل المدمجتتتتتتتتتة بالملتتتتتتتتتتك العمتتتتتتتتتومّي أو الختتتتتتتتتاّص للّدولتتتتتتتتتتة أو 
للجماعتتتتتتة المحلّيتتتتتتة  أو القطتتتتتتع المنتزعتتتتتتة(، لتقتتتتتتوم تلتتتتتتك اإلدارة، 
باالعتمتتتتتتتتاد علتتتتتتتتى األمثلتتتتتتتتة الموّجهتتتتتتتتة لهتتتتتتتتا متتتتتتتتن قَبتتتتتتتتل التتتتتتتتّديوان 
المتتتتذكور، بإحتتتتداث رستتتتوم جديتتتتدة لهتتتتا باستتتتم الهيئتتتتة العمومّيتتتتة ، 

 ا  القطع المدمجة مثاًل من رسمها األّم.وذلك بعد استخر 

والخالصتتتتتة هنتتتتتاك عقتتتتتارات يتعتتتتتّين حمايتهتتتتتا متتتتتن االستتتتتتيالء 
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 والّتعّدي. 

 26وتجتتتتتتتدر اإلشتتتتتتتارة إلتتتتتتتى أّن األمتتتتتتتر العّلتتتتتتتي المتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتي 
المتعّلتتتتتتتق بتتتتتتتإجراءات تحديتتتتتتتد الملتتتتتتتك العمتتتتتتتومّي  1887ستتتتتتتبتمبر 

قتتتتتتتد عتتتتتتتبط اإلجتتتتتتتراءات العاّمتتتتتتتة المّتبعتتتتتتتة عنتتتتتتتد الّتحديتتتتتتتد، متتتتتتتع 
 1885ستتتتتتبتمبر 24   كير بتتتتتتنّن األمتتتتتتر العلتتتتتتّي المتتتتتتؤّرف فتتتتتتيالتّتتتتتتذ

والمتعّلتتتتتتتتق بقتتتتتتتتانون األمتتتتتتتتالك العاّمتتتتتتتتة، قتتتتتتتتد نتتتتتتتتّص فتتتتتتتتي فصتتتتتتتتله 
 الخامس على ما يلي:

"عنتتتتتتدما تتتتتتتدعو الحاجتتتتتتة إلتتتتتتى تحديتتتتتتد األمتتتتتتالك العمومّيتتتتتتة،  
تصتتتتتتدر أوامتتتتتتر بتعيتتتتتتين حتتتتتتدودها بمطلتتتتتتب متتتتتتن متتتتتتدير األشتتتتتتغال 

ر ال تستتتتقط العاّمتتتتة وذلتتتتك بعتتتتد عمتتتتل توّجتتتته علنتتتتّي وحقتتتتوق الغيتتتت
ولكتتتن متتتن يلحقتتته عتتترر متتتن جتتتّراء ذلتتتك ال يستتتتحّق شتتتيئا ستتتوى 

 الّتعويل".

 :ستنت  من قراءة ما سبق يتمّثل فيوما ي

  أّن عملّيتتتتتة تحديتتتتتد الملتتتتتك العمتتتتتومّي تستتتتتتوجب صتتتتتدور قتتتتترار
متتتتتتن وزيتتتتتتر الّتجهيتتتتتتز واإلستتتتتتكان والّتهيئتتتتتتة الّترابّيتتتتتتة والّتنميتتتتتتة 

ائف متتتتتتدير المستتتتتتتدامة، )وهتتتتتتو الموّستتتتتتف القتتتتتتائم حالًيتتتتتتا بوستتتتتت
األشتتتتتغال العاّمتتتتتة المنصتتتتتوص عليتتتتته بتتتتتاألمر العلتتتتتّي المتتتتتؤّرف 

 (،1885سبتمبر 24في 

  أّن عتتتتتتبط حتتتتتتدود الملتتتتتتك العتتتتتتاّم يكتتتتتتون ناتًجتتتتتتا عتتتتتتن عملّيتتتتتتة
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 توّجه علنّي على عين المكان،

  أّن حقتتتتتتتتتوق الغيتتتتتتتتتر معتتتتتتتتتمونة وتستتتتتتتتتتوجب التعتتتتتتتتتّويل فتتتتتتتتتي
صتتتورة متتتتا حصتتتل عتتتترر متتتن جتتتتّراء ذلتتتك الّتحديتتتتد، تعويًعتتتتا 

 قديره إّما بالّتراعي أو عن طريق الّتقاعي.عاداًل يقع ت

وفتتتتتي نطتتتتتاق اإلجتتتتتراءات العاّمتتتتتة التتتتتتي ستتتتتّنها األمتتتتتر العلتتتتتّي 
، فعتتتتتتالوًة علتتتتتتى صتتتتتتدور قتتتتتترار 1887ستتتتتتبتمبر  26المتتتتتتؤّرف فتتتتتتي 

وزارّي يتتتتتتتتتتّم بمقتعتتتتتتتتتاه اإلذن بمباشتتتتتتتتترة عملّيتتتتتتتتتة الّتحديتتتتتتتتتد، فقتتتتتتتتتد 
استتتتتتوجب األمتتتتتر أعتتتتتاله تكليتتتتتف لجنتتتتتة للغتتتتترل يرأستتتتتها مهنتتتتتدس 

ّطرقتتتتتتتات بالجهتتتتتتتة المعنّيتتتتتتتة وتعتتتتتتتّم فتتتتتتتي ععتتتتتتتوّيتها الجستتتتتتتور وال
كتتتتالا متتتتن رئتتتتيس مصتتتتلحة قتتتتيس األراعتتتتي ونائتتتتب عتتتتن الجماعتتتتة 
المحّلّيتتتتتتتة وممثّتتتتتتتل عتتتتتتتن المصتتتتتتتالح البحرّيتتتتتتتة إذا تعّلتتتتتتتق الّتحديتتتتتتتد 

 بالملك العمومّي البحرّي.

وأوكلتتتتتتتتتتت إلتتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتتذه الّلجنتتتتتتتتتتة مهّمتتتتتتتتتتة القيتتتتتتتتتتام باألعمتتتتتتتتتتال 
رات واألبحتتتتتتتاث الّتحعتتتتتتتيرّية مشتتتتتتتفوعة بتحديتتتتتتتد وقتتتتتتتتّي وباإلشتتتتتتتها

العينّيتتتتتة الاّلزمتتتتتة، وبإنجتتتتتاز تحديتتتتتد متتتتتاّدّي وبصتتتتتياغة مثتتتتتال فتتتتتي 
 الغرل.

وقتتتتتتتتد اقتعتتتتتتتتى األمتتتتتتتتر أن تكّلتتتتتتتتف الّلجنتتتتتتتتة أحتتتتتتتتد أععتتتتتتتتائها 
بتلّقتتتتتتي مالحستتتتتتات األجتتتتتتوار وكتتتتتتّل المعنّيتتتتتتين متتتتتتن العمتتتتتتوم، متتتتتتع 
علتتتتم  بتتتتنّن متتتتن شتتتتنن هتتتتذه المالحستتتتات أن تفعتتتتي إلتتتتى إجتتتتراء 

الّتحديتتتتتد التتتتتوقتّي،  توّجتتتتته ثتتتتتان علتتتتتى عتتتتتين المكتتتتتان قصتتتتتد تعتتتتتديل



54 

 

 عند االقتعاء.

وتتتتتتتتتتتّو  اللجنتتتتتتتتتة أعمالهتتتتتتتتتا بإحالتتتتتتتتتة اقتراحاتهتتتتتتتتتا مصتتتتتتتتتحوبة  
بوثتتتتتتتائق الّتحديتتتتتتتد إلتتتتتتتى التتتتتتتوزارة المختّصتتتتتتتة  حتّتتتتتتتى يتستتتتتتتّنى لهتتتتتتتا 

 اقتراح األمر المتعّلق بالّتحديد.

ويمثّتتتتتتتتل صتتتتتتتتتدور ذلتتتتتتتتك األمتتتتتتتتتر مرحلتتتتتتتتة الّتثبيتتتتتتتتتت الّنهتتتتتتتتتائّي 
ة حقتتتتتتتوق لحقتتتتتتتوق الهيئتتتتتتتة العمومّيتتتتتتتة علتتتتتتتى ملكهتتتتتتتا فتتتتتتتي مواجهتتتتتتت

 األفراد واّدعاءاتهم في ما وقع تحديده.

جتتتتاء بالفصتتتل الختتتامس متتتن األمتتتتر وتجتتتدر اإلشتتتارة إلتتتى متتتا 
 ما يلي: 1885سبتمبر  24العلّي المؤّرف في  

" عنتتتتتتتدما تتتتتتتتدعو الحاجتتتتتتتة إلتتتتتتتى تحديتتتتتتتد األمتتتتتتتالك العمومّيتتتتتتتة 
وحقتتتتتتتوق الغيتتتتتتتر ال تستتتتتتتقط و  ...يصتتتتتتدر أوامتتتتتتتر بتعيتتتتتتتين حتتتتتتتدودها
اء ذلتتتتك ال يستتتتتحّق شتتتتيًئا ستتتتوى لكتتتتّل متتتتن يلحقتتتته عتتتترر متتتتن جتتتترّ 

 الّتعويل"

إذن، كّلمتتتتتا وقتتتتتع المستتتتتاس بحقتتتتتوق الغيتتتتتر بمفعتتتتتول الّتحديتتتتتد،  
 هناك جبر للّعرر.

لكتتتتن، ال بتتتتّد متتتتن الّتنويتتتته أّن المحكمتتتتة اإلدارّيتتتتة قتتتتد اعتبتتتترت 
أّن أوامتتتتتتر الّتحديتتتتتتد تكتستتتتتتي الّصتتتتتتبغة الّترتيبّيتتتتتتة ورفعتتتتتتت تبًعتتتتتتا  

وامتتتترا قتتتترار المحكمتتتتة لتتتتذلك مبتتتتدأ الّطعتتتتن باإللغتتتتاء فتتتتي تلتتتتك األ
محّمتتتتتتتتتتد  1985أفريتتتتتتتتتتل    8    بتتتتتتتتتتتاريخ  956اإلدارّيتتتتتتتتتتة عنتتتتتتتتتتد 
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 مالك حسين عد الوزير األّول{.

وبهتتتتتتتذا، فتتتتتتتإّن أوامتتتتتتتر الّتحديتتتتتتتد  أصتتتتتتتبحت تتمتّتتتتتتتع بحصتتتتتتتانة 
قعتتتتتتائّية مطلقتتتتتتة تجعلهتتتتتتا فتتتتتتي متتتتتتنمن متتتتتتن كتتتتتتّل طعتتتتتتن يتستتتتتتّلط 
عليهتتتتتتتتا مباشتتتتتتتترة، مّمتتتتتتتتا ال يتتتتتتتتترك لمفتتتتتتتتراد ستتتتتتتتوى االّتجتتتتتتتتاه إلتتتتتتتتى 

فيه اإلدارّي والعتتتتتتتتتتدلّي ، للمطالبتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتالّتعويل القعتتتتتتتتتتاء بصتتتتتتتتتتن
الّنتتتتتتتات  عتتتتتتتن الّتحديتتتتتتتد، فتتتتتتتي صتتتتتتتورة  عتتتتتتتدم قبتتتتتتتول المتعتتتتتتتّررين 

 للغرامة كما قّدرت لجنة الّتحديد مبلغها. 

ويمكتتتتتنهم تقتتتتتديم عريعتتتتتة للمحكمتتتتتة المختّصتتتتتة فتتتتتي ستتتتترف  
 سنتين ابتداًء من تاريخ دخول األمر حّيز التنفيذ.

التتتتتدعوى بعتتتتتد تعتتتتتّذر  و المالحتتتتتم أّن االختصتتتتتاص فتتتتتي هتتتتتذه
االّتفتتتتتاق التتتتتوّدي علتتتتتى مقتتتتتدار الّتعتتتتتويل يعتتتتتود للقاعتتتتتي العتتتتتدلّي  
فتتتتتتتتتتتي الّطتتتتتتتتتتتور االبتتتتتتتتتتتتدائّي وللقاعتتتتتتتتتتتي اإلدارّي فتتتتتتتتتتتي الّطتتتتتتتتتتتورين 

 االستئنافّي والّتعقيبّي.
ترتي  الملك   -11-2

العمومّي البلدّي للّطرقات 

 وتصفيفه

ر كمتتتتا أشتتتتير إليتتتته ستتتتابًقا يتعّلتتتتق األمتتتتر بتتتتاثنتين متتتتن التّتتتتدابي
الّتكميلّيتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتي تّتختتتتتتتتتتذها اإلدارة لحمايتتتتتتتتتتة ملكهتتتتتتتتتتا العمتتتتتتتتتتومّي 
للّطرقتتتتتتات، إلتتتتتتى جانتتتتتتب الحمايتتتتتتة القانونّيتتتتتتة التتتتتتتي توّفرهتتتتتتا لتتتتتتذلك 

 الملك.

إجتتتتتتتتتتراءات ترتيتتتتتتتتتتب الملتتتتتتتتتتك العمتتتتتتتتتتومّي البلتتتتتتتتتتدّي وتكتستتتتتتتتتتي 
تتتتتا، عتتتتترورة أّنهتتتتتا   ذات صتتتتتلة  للّطرقتتتتتات وتصتتتتتفيفه طابًعتتتتتا خاصا

الّنصتتتتتوص المتعّلقتتتتتة بتتتتتنجزاء معّينتتتتتة متتتتتن الملتتتتتك العتتتتتاّم معتتتتتّمنة ب
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 بها.

تصتتتتتنيف الّشتتتتتوارع والّطرقتتتتتات إلتتتتتى وتجتتتتتدر اإلشتتتتتارة إلتتتتتى أّن 
بمثتتتتتال تهيئتتتتتة المنطقتتتتتة طرقتتتتتات عمرانّيتتتتتة ومستتتتتالك، إذا لتتتتتم يتتتتتتّم 

البلدّيتتتتتة المصتتتتتادق عليتتتتته قانوًنتتتتتا، يكتتتتتون بقتتتتترارات يّتختتتتتذها رئتتتتتيس 
المجلتتتتتتتس البلتتتتتتتدّي بعتتتتتتتد مداولتتتتتتتة المجلتتتتتتتس وأختتتتتتتذ رأي مصتتتتتتتالح 

 عمير.الوزارة المكّلفة بالتّ 

القتتتتتتانون األساستتتتتتّي للبلتتتتتتدّيات متتتتتتن   25وقتتتتتتد نتتتتتتّص الفصتتتتتتل 
 1975متتتتتتتتتاي  14والمتتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتتي  1975لستتتتتتتتتنة  33عتتتتتتتتتدد 

علتتتتى أّن المتتتتتداوالت المتعّلقتتتتتة بهتتتتا والقتتتتترارات المترّتبتتتتتة عنهتتتتتا 
 ال تصبح نافذة إاّل بعد مصادقة سلطة اإلشراف.

ترتيةةةةةةة  الملةةةةةةةك  -12

 العمومّي البلديّ 
 

دف أو الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -12-1

 الواية

متتتتتتتتتتتتتتتتن  107صتتتتتتتتتتتتتتتتل الف
 القانون األساسّي للبلدّيات

يهتتتتتتدف الّترتيتتتتتتب إلتتتتتتى تصتتتتتتنيف األمتتتتتتالك العاّمتتتتتتة، مّمتتتتتتا  -
يمّكتتتتتن متتتتتن تعيتتتتتين الّنستتتتتام الختتتتتاّص بهتتتتتا صتتتتتلب الملتتتتتك العتتتتتاّم، 
عتتتتتالوًة علتتتتتى كونتتتتته يعتتتتتبط الّستتتتتلطة المكّلفتتتتتة بتعّهتتتتتده وصتتتتتيانته 
وحتتتتتدود مستتتتتؤولّيتها عتتتتتن األعتتتتترار التتتتتتي قتتتتتد تلحتتتتتق بتتتتتالمرتفقين 

نستتتتتتتتتام استتتتتتتتتتعماله وحقتتتتتتتتتوق المنتفعتتتتتتتتتين بتتتتتتتتته  بتتتتتتتتته، كمتتتتتتتتتا يحتتتتتتتتتّدد
 والتزاماتهم.

واألمثلتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتى ذلتتتتتتتتتتك: ترتيتتتتتتتتتتب المنقتتتتتتتتتتوالت كالوثتتتتتتتتتتائق  -
والمخطوطتتتتتتتتات والقطتتتتتتتتع األثرّيتتتتتتتتة وغيرهتتتتتتتتا، والمواقتتتتتتتتع الّثقافّيتتتتتتتتة، 

 والمجموعات الّتاريخّية، والمعالم الّتاريخّية.
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 تحذير -
ال يعتتتتتتفي الّترتيتتتتتتتب صتتتتتتتفة الملتتتتتتك العتتتتتتتاّم علتتتتتتتى الملتتتتتتتك،  -

 لّترتيب.موعوع ا
 

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنيف  -12-2

الّشةةةةةةوارم والّطرقةةةةةةات و 

 ترتيبها

متتتتتتتتتتتتتتتتن  107الفصتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 القانون األساسّي للبلدّيات

تكتتتتتتتتتون الّطرقتتتتتتتتتات والّشتتتتتتتتتوارع مقامتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى قطتتتتتتتتتع األرل 
الّراجعتتتتتتتتة ملكّيتهتتتتتتتتا للبلدّيتتتتتتتتة والتتتتتتتتتي وقتتتتتتتتع استتتتتتتتتعمالها شتتتتتتتتوارع أو 
ستتتتتتتاحات أو حتتتتتتتدائق عمومّيتتتتتتتة أو طرقتتتتتتتات باستتتتتتتتثناء الّطرقتتتتتتتات 

 وّية التي تتوّلى إحداثها وتعّهدها،الوطنّية والجه
ويقتتتتتتتتتتع تصتتتتتتتتتتنيف الّشتتتتتتتتتتوارع والّطرقتتتتتتتتتتات إلتتتتتتتتتتى طرقتتتتتتتتتتات  -

 عمرانّية ومسالك،
الّطرقتتتتتتتتتات العمرانّيتتتتتتتتتة مجعولتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتنمين الّتنّقتتتتتتتتتل داختتتتتتتتتل  -

ا للتتتتّربط بتتتتين أحيتتتتاء  األحيتتتتاء الّستتتتكنّية، فيمتتتتا يكتتتتون المستتتتلك معتتتتدا
 سكنّية تابعة لبلدّية واحدة.

 
 تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنيف   ّ-12-3

ت العمرانيّةةةةةةة أو الّطرقةةةةةةا

 المسالك أو ترتيبها

متتتتتتتتتتتتتتتتن  107الفصتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 القانون األساسّي للبلدّيات

 

 يتّم ذلك:
 إّما بمثال تهيئة المنطقة البلدّية المصادق عليه قانوًنا،

وعنتتتتتد الّتعتتتتتّذر بقتتتتترارات يصتتتتتدرها رئتتتتتيس المجلتتتتتس البلتتتتتدّي  -
بعتتتتتد مداولتتتتتة المجلتتتتتس وأختتتتتذ رأي المصتتتتتالح الّتابعتتتتتة للتتتتتوزارة 

 لّتعمير.المكّلفة با

وهكتتتتذا، فتتتتإّن األولوّيتتتتة فتتتتي الّترتيتتتتب مخّولتتتتة لمثتتتتال تهيئتتتتة  -
 المنطقة البلدّية المصادق عليه قانوًنا،

وتفستتتتتتتير ذلتتتتتتتك يكمتتتتتتتن فتتتتتتتي أّن مثتتتتتتتال الّتهيئتتتتتتتة العمرانّيتتتتتتتة  -
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ألّيتتتتتتتتتة منطقتتتتتتتتتة بلدّيتتتتتتتتتة ومصتتتتتتتتتادق عليتتتتتتتتته قانوًنتتتتتتتتتا، يعتتتتتتتتتبط 
متتتتتن مجّلتتتتتة الّتهيئتتتتتة الّترابّيتتتتتة والّتعميتتتتتر( علتتتتتى  12)الفصتتتتتل 

الخصتتتتتتتوص قواعتتتتتتتد وارتفاقتتتتتتتات استتتتتتتتعمال األراعتتتتتتتتي وجتتتتتتته 
 ويحّدد مثاًل :

رستتتتتتتتتم طرقتتتتتتتتتات الجتتتتتتتتتوالن المزمتتتتتتتتتع المحافستتتتتتتتتة علبهتتتتتتتتتا أو -
 تغييرها أو إحداثها وعبط خاّصياتها،

المواقتتتتتتتتع المخّصصتتتتتتتتة للمنشتتتتتتتت ت والّتجهيتتتتتتتتزات الجماعّيتتتتتتتتة -
والّتجهيتتتتتتتتتزات ذات المصتتتتتتتتتلحة العاّمتتتتتتتتتة والمستتتتتتتتتاحات الخعتتتتتتتتتراء 

حَستتتتب جتتتتدول مرافتتتتق يتتتتتّم إصتتتتداره  والّستتتتاحات العمومّيتتتتة، وذلتتتتك
 بنمر. 
 

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفيف  -13

الّطرقةةةةةةةةةات التّابعةةةةةةةةةة 

للملةةةةةةةةةةك العمةةةةةةةةةةومّي 

 البلديّ 
متتتتتتتتتتتتتتتن  108بالفصتتتتتتتتتتتتتتل 

 القانون األساسّي للبلدّيات

وفيمتتتتتتتا يتعّلتتتتتتتق بالملتتتتتتتك العمتتتتتتتومّي البلتتتتتتتدّي للّطرقتتتتتتتات، فتتتتتتتإّن 
 14والمتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتي  1975لستتتتتتتنة  33القتتتتتتتانون األساستتتتتتتّي عتتتتتتتدد 

تّم تحديتتتتتده بمقتعتتتتتى أمثلتتتتتة ، قتتتتتد نتتتتتّص علتتتتتى أن يتتتتت1975متتتتتاي 
 الّتهّيئة العمرانّية.

وفتتتتي غيتتتتاب هتتتتذا األمثلتتتتة، فإّنتتتته يتعتتتتّين علتتتتى رئتتتتيس البلدّيتتتتة 
أن يتتتتتتتتتوّلى، بعتتتتتتتتد مداولتتتتتتتتة المجلتتتتتتتتس البلتتتتتتتتدّي ترتيتتتتتتتتب الّشتتتتتتتتوارع 
والّطرقتتتتتات التتتتتتي يشتتتتتملها الملتتتتتك البلتتتتتدّي إلتتتتتى طرقتتتتتات عمرانّيتتتتتة 

 ومسالك.
الفتتتتردّي كمتتتتا يتتتتتوّلى نفتتتتس التتتتّرئيس تستتتتليم رختتتتص الّتصتتتتفيف 

علتتتتى الّطرقتتتتات المجتتتتاورة للملتتتتك البلتتتتدّي العمتتتتومّي. وتستتتتند هتتتتذه 
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التتتتتتتّرخص طبًقتتتتتتتتا لقتتتتتتتترار الّتصتتتتتتتتفيف وتستتتتتتتتوية ارتفتتتتتتتتاع الّطرقتتتتتتتتات 
ويستتتتتتتتهر رئتتتتتتتتيس البلدّيتتتتتتتتة علتتتتتتتتى احترامهتتتتتتتتا ويعتتتتتتتتاين المخالفتتتتتتتتات 

 بشننها. 
يعتتتتبط ويغّيتتتتر تستتتتطير مواقتتتتع الّطرقتتتتات العمرانّيتتتتة والمستتتتالك  -

ن بمثتتتتتتتتال تهيئتتتتتتتتة المنطقتتتتتتتتة البلدّيتتتتتتتت ة المصتتتتتتتتادق عليتتتتتتتته قانوًنتتتتتتتتا وا 
 تعّذر ذلك بقرار الّترتيب.

يتتتتتتتتّم تصتتتتتتتفيف تلتتتتتتتك الّطرقتتتتتتتات وتستتتتتتتوية ارتفاعهتتتتتتتا بقتتتتتتترارات 
يصتتتتتدرها رئتتتتتيس المجلتتتتتس البلتتتتتدّي بعتتتتتد مداولتتتتتة المجلتتتتتس وأختتتتتذ 

 رأي المصالح الّتابعة للوزارة المكّلفة بالّتعمير.
يستتتتّلم رئتتتتيس البلدّيتتتتة التتتتّرخص فتتتتي الّتصتتتتفيف الفتتتتردّي علتتتتى 

قتتتتتتتتتات الّتابعتتتتتتتتتة للملتتتتتتتتتك العمتتتتتتتتتومّي للبلدّيتتتتتتتتتة و غيرهتتتتتتتتتا متتتتتتتتتن الّطر 
 الّرخص طبًقا لقرارات تصفيف وتسوية ارتفاع الّطرقات. 

تتتتتتتتّم معاينتتتتتتة المخالفتتتتتتات لقتتتتتترارات الّتصتتتتتتفيف والّتستتتتتتوية متتتتتتن 
متتتتتتتتن هتتتتتتتتذا  85قَبتتتتتتتل أعتتتتتتتتوان البلدّيتتتتتتتة المشتتتتتتتتار إلتتتتتتتتيهم بالفصتتتتتتتل 

 القانون."
 

الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف أو  -13-1

 الواية

 

ن يعتتتتتبط فتتتتتي اإلّبتتتتتان قصتتتتتد تحديتتتتتد يتطّلتتتتتب كتتتتتّل ملتتتتتك أ -
 مكّوناته وبيان حدوده بصورة تثبت الملكّية إثباًتا باتاا.

تستتتتتهدف عملّيتتتتة الّتحديتتتتد إقامتتتتة حتتتتدود ذلتتتتك الملتتتتك عتتتتن  -
 طريق وعع عالمات مع إقامة أمثلة لتلك الحدود. 

تعتبتتتتتتتر شتتتتتتتبكات الّطرقتتتتتتتات العمومّيتتتتتتتة وشتتتتتتتبكات الّستتتتتتتكك  -
لتتتتتتك العمتتتتتتومّي االصتتتتتتطناعّي . الحديدّيتتتتتتة مكتتتتتتّونين أساستتتتتتّيين للم

لستتتنة  17وقتتتد تحتتتّدث المشتتتّرع بالبتتتاب الثّتتتاني متتتن القتتتانون عتتتدد 
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المتعّلتتتتتتتتتتتتق بتحتتتتتتتتتتتتوير  1986متتتتتتتتتتتتارس  7المتتتتتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتتتتتي  1986
الّتشتتتتتريع الختتتتتاّص بملتتتتتك الّدولتتتتتة العمتتتتتومي للّطرقتتتتتات عتتتتتن أمثلتتتتتة 
تصتتتتتتفيف خاّصتتتتتتة يصتتتتتتادق عليهتتتتتتا بتتتتتتنمر لإلشتتتتتتارة إلتتتتتتى عملّيتتتتتتة 

  .الّتحديد
ن نفتتتتس القتتتتانون أّنتتتته : "فتتتتي صتتتتورة متتتت 12وجتتتتاء بالفصتتتتل -

عتتتتتتدم تتتتتتتوّفر مثتتتتتتال تصتتتتتتفيف ختتتتتتاّص يحتتتتتتّدد تصتتتتتتفيف البنايتتتتتتات 
المحاذيتتتتتتتة للّطرقتتتتتتتات القومّيتتتتتتتة والجهوّيتتتتتتتة بعشتتتتتتترين متتتتتتتتًرا ابتتتتتتتتداًء 

 ".... من محورها
تتمّيتتتتتز عمليتتتتتة الّتحديتتتتتد بكونهتتتتتا إلزامّيتتتتتًة بالّنستتتتتبة للّستتتتتلطة  -

لمطالبتتتتة الّستتتتاهرة علتتتتى الملتتتتك العمتتتتومّي، حيتتتتث تحتتتتّق لمجتتتتوار ا
بإنجازهتتتتا كّلمتتتتا تقاعستتتتت الهيتتتتنة العمومّيتتتتة عتتتتن ذلتتتتك كمتتتتا يحتتتتّق 
لهتتتتتتتتم المطالبتتتتتتتتة بغتتتتتتتترم األعتتتتتتتترار الحاصتتتتتتتتلة لهتتتتتتتتم جتتتتتتتتّراء تلتتتتتتتتك 

 العملّية.
 

تكةةةةةريي تحديةةةةةةد  -13-2

 الملك العمومّي البلديّ 

 

يكتتتتتّرس تحديتتتتتد الملتتتتتك العمتتتتتومّي البلتتتتتدّي أساًستتتتتا بواستتتتتطة  -
تنجزهتتتتتتتا متتتتتتتن  عملّيتتتتتتتات تستتتتتتتّمى الّتصتتتتتتتفيف، تمّكتتتتتتتن كتتتتتتتّل بلدّيتتتتتتتة

محاذيتتتتتتتتتة لطرقاتهتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتدد متتتتتتتتتن تحديتتتتتتتتتد تصتتتتتتتتتفيف البنايتتتتتتتتتات ال
عتتتتتتتتبط الحتتتتتتتتدود الجانبّيتتتتتتتتة أي  ابتتتتتتتتتداًء متتتتتتتتن محورهتتتتتتتتااألمتتتتتتتتتار 

لطرقاتهتتتتتتا وذلتتتتتتك بغايتتتتتتة الفصتتتتتتل بتتتتتتين تلتتتتتتك الّطرقتتتتتتات وأمتتتتتتالك 
 المجاورين.

 

عمليّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات   -13-3

 التّصفيف حّق لالرتفاق

 

تتتتتتتا لالرتفتتتتتتتاق يختتتتتتتّول لفا ئتتتتتتتدة تشتتتتتتتّكل عملّيتتتتتتتات الّتصتتتتتتتفيف حقا
الملتتتتتتتك العمتتتتتتتومّي البلتتتتتتتدّي للّطرقتتتتتتتات ويتتتتتتتتّم بمقتعتتتتتتتاه إخعتتتتتتتاع 
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البنايتتتتتتتتتات والمنشتتتتتتتتت ت المزمتتتتتتتتتع تشتتتتتتتتتييدها علتتتتتتتتتى جتتتتتتتتتانبي تلتتتتتتتتتك 
الّطرقتتتات البلدّيتتتة إلتتتى تراجتتتع تحتتتّدد قتتترارات  صتتتادرة عتتتن رئتتتتيس 
المجلتتتتتس البلتتتتتدّي متتتتتداه، وذلتتتتتك بعتتتتتد مداولتتتتتة المجلتتتتتس وأختتتتتذ رأي 

 المصالح الّتابعة للوزارة المكّلفة بالّتعمير.
 

تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفيف   -13-4

الّطرقةةةةةةات العمرانيّةةةةةةة أو 

 المسالك

متتتتتتتتتتتتتتتتن  108الفصتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 القانون األساسّي للبلدّيات

 

 باإلمكان إبراز الّتمّشي الّتالي: 
o  لمثتتتتتتال تهيئتتتتتتة المنطقتتتتتتة البلدّيتتتتتتة المصتتتتتتادق عليتتتتتته قانوًنتتتتتتا

أهلّيتتتتتة عتتتتتبط وتغييتتتتتر تستتتتتطير مواقتتتتتع الّطرقتتتتتات العمرانّيتتتتتة 
 والمسالك،

o لمهّمة إلى قرار الّترتيب،عند الّتعّذر، تؤول هذه ا 
o  يّتختتتتتذ رئتتتتتيس المجلتتتتتس البلتتتتتدّي  قتتتتترارات، يتتتتتتّم بمقتعتتتتتاها

 تصفيف الّطرقات البلدّية وتسوية ارتفاعها،
o  يصتتتتتتدر التتتتتتّرئيس تلتتتتتتك القتتتتتترارات  بعتتتتتتد مداولتتتتتتة المجلتتتتتتس

البلتتتتتتتتدّي وأختتتتتتتتذ رأي المصتتتتتتتتالح الّتابعتتتتتتتتة للتتتتتتتتوزارة المكّلفتتتتتتتتة 
 بالّتعمير.

 
التّصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفيف  -13-5

 الفرديّ 

 

األمتتتتتتتتر ببنتتتتتتتتاءات مقامتتتتتتتتة علتتتتتتتتى جتتتتتتتتانبي الّطرقتتتتتتتتات يتعّلتتتتتتتتق 
 الّتابعة للملك العمومّي للبلدّية، 

يستتتتّلم رئتتتتيس البلدّيتتتتة التتتتّرخص فتتتتي الّتصتتتتفيف الفتتتتردّي علتتتتى 
الّطرقتتتتتتتتتات الّتابعتتتتتتتتتتة للملتتتتتتتتتك العمتتتتتتتتتتومّي للبلدّيتتتتتتتتتة وغيرهتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتن 

 الّرخص طبًقا لقرارات تصفيف وتسوية ارتفاع الّطرقات.
 

مخالفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -13-6

فيف قةةةةةةةةةةةرارات التّصةةةةةةةةةةة

 والتّسوية

 

تتّم معاينة المخالفات لقرارات الّتصفيف والّتسوية من قَبل 
من هذا القانون، وهم  85أعوان البلدّية المشار إليهم بالفصل 
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األعوان المكّلفون بتنفيذ الّتراتيب البلدّية  وكذلك أعوان البلدّية 
 المحّلفون.

ير محاعر يعاينون المخالفات للّتراتيب البلدّية ويتوّلون تحر 
 بعنوانها.

 

 

وسـائل حـماية  -14

 الملك العمومّي البلديّ 

لقد كانت حتمّية المحافسة على المال العاّم وراء إرادة المشّرع 
مجموعة من المبادئ العاّمة ومن القواعد التي الّتونسّي سّن 

لى تنمين  تهدف باألساس إلى الحفاظ على المال العاّم وا 
لى حسر استمرارّية استعماله للم نفعة العاّمة التي خّصص لها وا 

 استعماله فيما ال يتوافق والغايات التي تّم تخصيصه لتحقيقها.
تّم إرساء تدابير وطرق لردع المتصّرفين في ذلك المال  كما 

 تحّسًبا لإلخالالت وسوء االستعمال.
وينسحب هذا الّتمّشي كذلك على أمالك الجماعات المحلّية 

لى أمالك خاّصة.التي تنقسم إلى أمال   ك عاّمة وا 
 33القانون األساسّي للبلدّيات عدد وتجدر اإلشارة إلى أّن 

قد نّص  في الفصل  1975ماي  14والمؤّرف في  1975لسنة 
 منه على ما يلي: 106

" ال يمكن الّتفويت في الملك العمومّي وال يناله سقوص الحّق 
تعى قرار من بمرور الّزمن. ويمكن نزع هاته الّصفة عنه بمق

 الّرئيس بعد مداولة المجلس البلدّي."
من القانون  111الفصل تجدر  نّص ومن ناحية ثانية، 
 أعاله على ما يلي: 1975لسنة  33األساسّي للبلدّيات عدد 
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" تنطبق األحكام الّتشريعّية المتعّلقة بالمحافسة على الملك 
ا ال يتعارل العمومّي للّدولة على الملك العمومّي البلدّي، في م

 مع أحكام هذا القانون"
حكام الّتصّرف فيها من  -أّوالً  حماية األمالك العمومّية وا 

إصالحات خالل سّن  مبادئ عاّمة للملك العاّم ومن خالل 
بعث وزارة أمالك الّدولة  ومن خاللمتواصلة لإلطار الّتشريعّي 

 العقارية والّشؤون 
حماية األمالك  -14-1

 فيها وإحكام التّصّرف 
انطلق تنسيم ملك الّدولة العاّم منذ عهد الحماية حيث تّم 
إصدار نصوص في الغرل تمّثلت في نصوص ذات صبغة 

 عاّمة وأخرى ذات صبغة خاّصة.
ففيما يهّم الّنصوص ذات الّصبغة العاّمة نجد باألساس األمر 

، والمتعّلق بقانون األمالك 1885سبتمبر  24العلّي المؤّرف في 
ة والذي تعّمن الخطوص الكبرى للّنسام القانونّي للملك العموميّ 

والمتعّلق  1887سبتمبر  27العاّم واألمر العلّي المؤّرف في 
جويلية  25إجراءات تحديد الملك العاّم واألمر العلّي المؤّرف في 

والمتعّلق بالّعبط والمحافسة على األمالك العمومّية  1897
والمتعّلق بعدم  1904فريل أ 15واألمر العلّي المؤّرف في 

 إمكانّية إجراء العقلة على أمالك الّدولة وأمالك البلدّيات.
وبجانب ذلك، تواجد نصوص خاّصة تعّلق كّل واحد منها 

 طبًعا بصنف محّدد من الملك العاّم.
ورغم تعّدد هذه الّنصوص واشتمالها على مقتعيات ذات 

نون لملك الّدولة صبغة عاّمة وأخرى خاّصة، فإّن الّنسام القا



64 

 

 العاّم لم يتبلور بصفة جلّية.
وفعاًل، فإّن هذه الّنصوص قد أرست المبادئ العاّمة لهذا 
الّنسام وهي تتمّثل في مجموعة من القواعد تهدف باألساس إلى 
لى تنمين استمرارّية استعماله للمنفعة  الحفاظ على الملك العاّم وا 

لى حسر استعم اله فيما ال يتوافق العاّمة التي خّصص لها وا 
 والغايات التي تّم تخصيصه لتحقيقها.

 

الحماية من خالت  -14-2

للملك  سّن المبادئ العاّمة 

 العامّ 

 

تتمثل هذه المبادئ العاّمة في انعدام إجراء بعل العملّيات 
نشاء حقوق عينّية والّتقادم  على الملك العاّم مثل الّتفويت وا 

 والحجز.
 

 ويت في الملك العامّ عدم جواز الّتف -أ 
وهو يمّثل مبدأ أساسياا، حيث نّص الفصل الّثالث من األمر 

، على ما يلي: "األمالك 1885سبتمبر  24العلّي المؤّرف في 
".وهو نفس المبدإ الذي كّرسته ...العمومّية ال يصّح تفويتها
 الّنصوص الخاّصة أعاله.

لكها العاّم، وعليه، يحسر على اإلدارة المالكة الّتفويت في م
 سواًء كان ذلك الّتفويت بمقابل أو بدونه.

ومن لثار هذا الّتحجير بطالن الّتفويت في الملك العاّم ما دام 
محافًسا على صفته تلك بطالًنا مطلًقا، حيث أقّر فقه القعاء 
قبول الّدفع بهذا المبدإ من قَبل الخواّص، قاعًيا بنّنه ال يمكن 

 معارعتهم بالبيع.
شنن عدم جواز الّتفويت هذا اإلبقاء على الملك في كما من 
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مرارّية تخصيصه للمنفعة حسيرة أمالك اإلدارة مّما يؤّمن است
 العاّمة 

ويجدر الّتنكيد أّن القانون الّتونسّي قد ربط عملّية إخرا  جزء 
من الملك العمومّي بصدور نّص ترتيبّي، من ذلك أّنه بالّنسبة 

يتّم اإلخرا  بمقتعى أمر، فيما يتحّتم لملك الّدولة وملك الجهة 
اّتخاذ قرار من رئيس البلدّية بعد مداولة المجلس البلدّي بالّنسبة 

 للملك البلدّي. 
وبالّتالي، فإّن العبرة المستخلصة من المبدأ األّول تتمّثل في  

 أمرين هما:
إّن سريان عدم جواز هذا الّتفويت هو رهن سريان -

 عة العاّمة،الّتخصيص لفائدة المنف
إّن إنهاء تخصيص الملك للمنفعة العاّمة يؤول إلى رفع ذلك -

الّتحجير، انطالًقا من أّن زوال الّتخصيص يواكبه إخرا  جزء 
 من الملك العاّم لفائدة الملك الخاّص.

 

 عدم قابلّية الملك العمومّي للّتقادم -ب 
ث من يتعّلق الّشنن باالستحالة التي نّص عليها الفصل الّثال

وال ملكها بطول  ...)"1885سبتمبر  24األمر العلّي المؤّرف في  
مّدة الحوز"( والتي كرستها جّل النصوص الخاّصة بنجزاء معّينة 

 من الملك العاّم.
 وهو ما كّرسته الّنصوص ذات الّصبعة الخصوصّية. 

وانطالًقا من هذه القاعدة، فإّنه ال يمكن اكتساب األمالك 
ابعها بطريق الحيازة مهما كانت مّدتها، مع الّتشديد العاّمة وال تو 
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 على أّن هذه القاعدة ال تعرف استثناءات.
ومن لثار هذه القاعدة أّنه ال يمكن لمفراد القيام بدعوى 
الحوز بخصوص أجزاء من الملك العاّم كما ينجّر عنها سقوص 

عوى دعوى استرجاع الملك العاّم بمرور الّزمن وبالمثل بالنسّبة لد
جبر الّعرر الحاصل للملك العاّم جرّاء استعماله من األفراد 

 بالحيازة.
وترمي هاته القاعدة إلى إحاطة هذه األمالك العاّمة بنقصى 
ما يمكن من الّعمانات ، تنميًنا ألداء جّيد للّدور المنوص 
بعهدتها في المجهود الّتنموّي الوطنّي، عرورة أّن هذه الموارد 

 ّبنة للمصلحة العاّمة بدرجة أولى .يجب أّن تسل مع
  

 عدم قابلّية الملك العمومّي للحجز -ج
في فصلها الّسابع   وهو مبدأ كّرست مجّلة المحاسبة العمومّية

( من عدم جواز إجراء عقلة أمالك الّدولة 37والّثالثين )
 والجماعات المحّلّية والمؤّسسات العمومّية.

 1904فيفري  15لمؤّرف في كما يجدر الّتذكير بنّن األمر ا
والمتعّلق بعدم إمكانّية العقلة على أمالك الّدولة والبلدّيات كان 

 قد أوجد نفس المبدإ.
 24والمؤّرف في  1995لسنة  73وأخيًرا، فإّن القانون عدد 

والمتعّلق بالملك العمومّي البحرّي قد كّرس هو  1995جويلية 
لى أّن هذا الملك ع 19أيعا ذلك المبدإ، حيث نّص في فصله 

 "...." غير قابل للعقلة والّرهن
وبالّتالي فإّن جميع ممتلكات اإلدارة ال تقبل العقلة ولو 
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بمقتعى حج  قانونّية نافذة، وتكون جميع العقل المجراة على 
 الملك العاّم وغيرها باطلة بطالًنا مطلًقا.

 

 عدم إمكانّية إنشاء حقوق عينّية على الملك العموميّ  -د 
لئن تفّرع هذا المبدأ، في األصل، عن القاعدة األساسّية 
األولى إاّل أّنه غدا وكنّنه قائم بذاته، عرورة أّن من تبّنى مبدأ 
عدم جواز الّتفويت في الملك العاّم ال يسعه إاّل عدم القبول 

 بإمكانّية إنشاء حقوق عينّية على ذلك الملك العمومّي.
دإ إلى جعل إنشاء حقوق عينّية وبذلك، تجّر مخالفة ذلك المب 

 على الملك العمومّي باطاًل من األساس.
وبالمحّصلة يكون ذلك الّتحجير قد تنّسس على أّن كّل تخويل 
إنشاء حقوق عينّية يؤّدي حتًما إلى الّتفويت في الملك العاّم، 

 وهو ما يتنافى ومبدأ تخصيص هذا الملك لتصّرف عاّم.
مستخلصة من المبدأ هذا تتمّثل في أّن وبالّتالي، فإّن العبرة ال

الملك العمومّي ال يقبل الّرهن أو إنشاء حقوق عليه، مع علم 
 بنّن هذا الّتحجير ليس مطلًقا، بل يحتمل استثناءات.  

 

 الحماية من خالت -14-3

 االطار المؤسساتي

 

كتتتتتتتتان هنتتتتتتتتاك تعتتتتتتتتّدد للهياكتتتتتتتتل التتتتتتتتتي كانتتتتتتتتت مهتّمتتتتتتتتة  بكتتتتتتتتّل 
ك الّدولتتتتتتة وقتتتتتتد تتتتتتتّم إحتتتتتتداث وزارة الجوانتتتتتتب ذات الّصتتتتتتلة بتتتتتتنمال

فتتتتتي بدايتتتتتة تستتتتتعينات القتتتتترن العشتتتتترين عهتتتتتد إليهتتتتتا فتتتتتي مرحلتتتتتة 
أولتتتتى باالهتمتتتتام بتتتتنمالك الّدولتتتتة ثتتتتّم أعتتتتيفت إليهتتتتا فتتتتي مرحلتتتتة  

 الحقة كّل ما كان ذا عالقة بالّشؤون العقارّية.
بوزارة أمالك الّدولة والّشؤون  1990وقد ألحقت منذ سنة 
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 كل التي كانت تابعة لوزارات أخرى.العقارّية عديد الهيا
 

 مشموالت وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية   -أ 
 1990لستتتتتتنة  999تتتتتتتّم عتتتتتتبطها بمقتعتتتتتتى األمتتتتتتر عتتتتتتدد   

، ومتتتتتتتتن بينهتتتتتتتتا نجتتتتتتتتد تجميتتتتتتتتع 1990جتتتتتتتتوان 11والمتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتي 
المعلومتتتتتتتتتتات المتعّلقتتتتتتتتتتة بستتتتتتتتتتجاّلت ودفتتتتتتتتتتاتر كشتتتتتتتتتتف مكاستتتتتتتتتتب 

صتتتتتتتتتتتتّرف فتتتتتتتتتتتتي: الجماعتتتتتتتتتتتتات المحلّيتتتتتتتتتتتتة و كتتتتتتتتتتتتذلك متابعتتتتتتتتتتتتة التّ 
 الممتلكات المنقولة  وغير المنقولة الّتابعة لتلك الهيئات.

 

 تنظيم وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية  -ب
والمتتتتتؤّرف  1999لستتتتتنة  1235هتتتتتو موعتتتتتوع أحكتتتتتام األمتتتتتر 

والمتتتتتؤّرف فتتتتتي  1477كمتتتتتا تّمتتتتتم بتتتتتاألمر  1999متتتتتاي  31فتتتتتي 
ؤّرف والمتتتتت 2457و كمتتتتتا تّمتتتتتم ونّقتتتتتح بتتتتتاألمر  2001جتتتتتوان  15

 3653وكمتتتتتتتتا نّقتتتتتتتتح  بتتتتتتتتاألمر عتتتتتتتتدد  2003ديستتتتتتتتمبر  9فتتتتتتتتي 
 .2009ديسمبر  2والمؤّرف في  2009لسنة 

ويتمحتتتتتتتتور الّتنستتتتتتتتيم خاّصتتتتتتتتة حتتتتتتتتول هياكتتتتتتتتل هيئتتتتتتتتة الّرقابتتتتتتتتة 
العاّمتتتتتتتتتتتتة ألمتتتتتتتتتتتتالك الّدولتتتتتتتتتتتتة والّشتتتتتتتتتتتتؤون العقارّيتتتتتتتتتتتتة، والهياكتتتتتتتتتتتتل 
المشتتتتتتتتتتتركة والهياكتتتتتتتتتتل الخصوصتتتتتتتتتتّية )اإلدارة العاّمتتتتتتتتتتة لعتتتتتتتتتتبط 

(، اإلدارة العاّمتتتتتتتتتة لالقتنتتتتتتتتتاء 25فصتتتتتتتتل األمتتتتتتتتالك العمومّيتتتتتتتتتة )ال
(، اإلدارة العاّمتتتتتتة للّتصتتتتتتّرف والبيوعتتتتتتات 26والّتحديتتتتتتد )الفصتتتتتتل 

(، اإلدارة العاّمتتتتتتتة للعقتتتتتتتارات الفالحّيتتتتتتتة ) الفصتتتتتتتل 27)الفصتتتتتتتل 
(،  29(، اإلدارة العاّمتتتتتتتتتتتتتة لنزاعتتتتتتتتتتتتتات الّدولتتتتتتتتتتتتتة ) الفصتتتتتتتتتتتتتل 28

(، إدارة أمتتتتتتتتتتتتالك 30اإلدارة العاّمتتتتتتتتتتتتة لالختبتتتتتتتتتتتتارات ) الفصتتتتتتتتتتتتل 
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 ( واإلدارات الجهوّية.31)الفصل  األجانب
وقتتتتتتتتتد أوكلتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتبعل الهياكتتتتتتتتتل الخصوصتتتتتتتتتّية مهتتتتتتتتتاّم ذات 

 صلة وثيقة بممتلكات الجماعات المحلّية.  
 25فتتتتتتتاإلدارة العاّمتتتتتتتة لعتتتتتتتبط األمتتتتتتتالك العمومّيتتتتتتتة )الفصتتتتتتتل 

متتتتتتتتتاي  31والمتتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتتي  1999لستتتتتتتتتنة  1235متتتتتتتتتن األمتتتتتتتتتر 
عتتتتبط  كمتتتتا تّمتتتتم ونّقتتتتح الحًقتتتتا( مكّلفتتتتة خاّصتتتتة بمتابعتتتتة 1999

األمتتتتتالك الّراجعتتتتتة للجماعتتتتتات المحلّيتتتتتة والمؤّسستتتتتات والمنشتتتتت ت 
 العمومّية وبتجميع المعلومات ودفاتر كشف هذه األمالك.
متتتتتن  27أّمتتتتتا اإلدارة العاّمتتتتتة للّتصتتتتتّرف والبيوعتتتتتات )الفصتتتتتل 

متتتتتتتتاي  31والمتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتي  1999لستتتتتتتتنة  1235نفتتتتتتتتس األمتتتتتتتتر 
ة متابعتتتتة كمتتتتا تّمتتتتم ونّقتتتتح الحًقتتتتا(، فقتتتتد أوكلتتتتت لهتتتتا مهّمتتتت 1999

 ...العملّيات الخاّصة بنمالك الجماعات المحلّية
 30وأخيتتتتتتتتتًرا، نجتتتتتتتتتد اإلدارة العاّمتتتتتتتتتة لالختبتتتتتتتتتارات ) الفصتتتتتتتتتل 

أعتتتتتاله( مكّلفتتتتتة بتتتتتإجراء  1999لستتتتتنة  1235متتتتتن نفتتتتتس األمتتتتتر 
االختبتتتتتتتارات المتعّلقتتتتتتتة بعتتتتتتتبط القتتتتتتتيم الّشتتتتتتترائّية والقتتتتتتتيم الكرائّيتتتتتتتة  

ذلك  للعقتتتتتتتتتتتتتارات المعتتتتتتتتتتتتتّدة لمختلتتتتتتتتتتتتتف مصتتتتتتتتتتتتتالح الّدولتتتتتتتتتتتتتة وكتتتتتتتتتتتتت
للجماعتتتتتتات المحلّيتتتتتتة والمؤّسستتتتتتات والمنشتتتتتت ت العمومّيتتتتتتة بطلتتتتتتب 

 منها.
ومتتتتتن ناحيتتتتتتة أختتتتتترى، كّلفتتتتتتت هيئتتتتتة الّرقابتتتتتتة العاّمتتتتتتة ألمتتتتتتالك 

متتتتتتن  17إلتتتتتتى  14الّدولتتتتتتة والّشتتتتتتؤون العقارّيتتتتتتة )الفصتتتتتتول متتتتتتن 
بمتابعتتتتتتة الّتصتتتتتتّرف  أعتتتتتتاله( 1999لستتتتتتنة  1235نفتتتتتتس األمتتتتتتر 

 في:
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 ت المحلّيتتتتتتتتتة الملتتتتتتتتتك العتتتتتتتتتاّم والختتتتتتتتتاّص  التّتتتتتتتتتابع للجماعتتتتتتتتتا
والمؤّسستتتتتات والمنشتتتتت ت العمومّيتتتتتة وكتتتتتذلك العقتتتتتارات المشتتتتتغولة 

 من قَبلها،
  األمتتتتتتتتتالك المنقولتتتتتتتتتة بمختلتتتتتتتتتف أنواعهتتتتتتتتتا الّراجعتتتتتتتتتة لتلتتتتتتتتتك

 الهيئات. 
 

الّضبط اإلدارّي  -15

 للّصيانة
 

يعود تاريخ وعع نسام عاّم للصّيانة إلى نهاية القرن الّتاسع 
 1897جويلية  25في عشر، حيث صدر األمر العلّي المؤّرف 

المتعّلق بالّعبط والمحافسة على األمالك العاّمة، وذلك إلى 
جانب صدور نصوص أخرى عبطت أنسمة خاّصة ببعل 

 أمالك عمومّية.
ويهدف الّعبط اإلدارّي للّصيانة إلى تنمين الحفاظ على 
األمالك العاّمة، إذ تتوّفر اإلدارة على سلطة اتّخاذ اإلجراءات 

)مثل ذلك، تحديد قائمة في األعمال المحسورة: رعي العّرورّية 
الحيوانات داخل الملك الغابّي العاّم، إقامة بنايات جديدة أو 
إعافة أخرى في المساحات التي شملها تحديد الملك العمومّي 

( ومعاينة المخالفات وعبط العقوبات المالئمة ...البحريّ 
ايا ويمكن أن وتسليطها، وهي عقوبات تتمثّل عاّمًة في الخط

 تصل إلى الحكم بسلب الحرّية، عند العْود.
ة تتمّثل في  ّّ كما يهدف ذلك الّعبط إلى توفير حماية مادّي
عملّيات الّترميم والّصيانة والّتعّهد والعمل على الحيلولة دون 

  تلّوث األمالك وعلى حمايتها.
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كما أهّل نفس األمر األعوان العمومّيون المؤّهلون: -1 
ألعوان العموميّين )سواًء كانوا من الّصنف اإلدارّي أو بعل ا

من الّصنف الفّنّي كمهندسي الّطرقات والجسور وعّباص 
 ( الّتخاذ إجراءات الّعبط اإلدارّي....الموانئ

وقد عهدت مختلف الّنصوص التي عبطت أنسمة خاّصة 
باألمالك العمومّية إلى أعوان اإلدارات المتصّرفة في الملك 

 باألمر مهّمة تطبيق مقتعيات حفم الملك العاّم، من المعنيّ 
ذلك ما نّصت عليه مجّلة المياه قد في فصلها الّثامن، أو 

 46الّتشريع الخاّص بملك الّدولة العمومّي للّطرقات في الفصل 
 منه.

ومن جهة أخرى، أسندت تلك الّنصوص إلى أعوان الّعابطة 
المحاعر بشننها، مثل  العدلية مهّمة معاينة المخالفات وتحرير

ذلك ما تعّمنه الّتشريع المتعّلق بحماية اآلثار والمعالم التاريخية 
الذي أوكل البحث ومعاينة   والمواقع الّطبيعية والعمرانّية

المخالفات وتحرير المحاعر إلى أعوان الّعابطة العدلّية إلى 
 جانب أعوان الّسلط األثرّية.

ات الّتصتتتتفيف والّتستتتتوية متتتتن تتتتتتّم معاينتتتتة المخالفتتتتات لقتتتترار  -
متتتتتتتن هتتتتتتتذا  85قَبتتتتتتتل أعتتتتتتتوان البلدّيتتتتتتتة المشتتتتتتتار إلتتتتتتتيهم بالفصتتتتتتتل 

القتتتتتتتتانون، وهتتتتتتتتم األعتتتتتتتتوان المكّلفتتتتتتتتون بتنفيتتتتتتتتذ الّتراتيتتتتتتتتب البلدّيتتتتتتتتة  
 وكذلك أعوان البلدّية المحّلفون.

يعتتتتتتتاينون المخالفتتتتتتتات للّتراتيتتتتتتتب البلدّيتتتتتتتة ويتوّلتتتتتتتون تحريتتتتتتتر  -
 محاعر بعنوانها. 
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ول إّن هناك تنهياًل قانونياا ألعوان وبالمحّصلة، يمكن الق
معّينين دون غيرهم للّتصّرف في مكّون من مكّونات الملك العاّم 
ولرفع المخالفات وإلجراء  التّتتبتّعات بهدف تسليط العقوبات على 

  كّل من يستهدف األمالك العاّمة.
 

تتعّلق المخالفات بكّل ما من شننه المخالفات والّتاتباّعات: -2
لحق عرًرا بالحالة الماّدّية للملك العاّم أو أن ينال من أن ي

 الّتخصيص المعّد له هذا الملك.
وتتنّوع المخالفات حَسب كّل صنف من األمالك العاّمة 
وحَسب ما يقتعيه هذا الّصنف من حماية تتماشى مع طبيعته 
وهو ما جعل بعل األمالك تحسى بعناية مّدعمة مثل الملك 

   العاّم للّطرقات،
وتتّم معاينة المخالفات من قَبل أعوان الّعابطة العدلّية أو 
األعوان الّتابعين لإلدارة المختّصة ويحّرر محعر في الغرل 
يتّم توجيهه إلى المحكمة المختّصة فتنطلق الّتتّبعات. وعندما 
يحّرر المحعر من قَبل أعوان الّعابطة العدلّية فإنه يحال على 

ية الملك العاّم المعّني باألمر حّتى تتمّكن اإلدارة المكّلفة بحما
 من تقديم طلباتها والقيام لدى المحاكم من أجل الحّق الشخّصي.

 

المبدأ هو أّن كّل مخالفة تستوجب عقوبة العقوبات: -3
جزائّية وتخعع هذه العقوبة لمبدإ شرعّية العقوبة وهذا ما أقّرته 

سّلط على تلك القوانين المتعّلقة باألمالك العاّمة حيث ت
المخالفات عقوبات متعّددة. ومن البديهّي أن تختلف هذه 
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 العقوبات بحَسب طبيعة الملك وبحَسب خطورة المخالفة.
 

 الّصيانة والّتعّهد -4
تتمّثل هذه المهّمة في القيام بعملّيات يقصد منها المحافسة 
على الخاصّيات الممّيزة للملك العاّم والعمل على إعادته إلى 

ته األصلّية، عماًنا إلمكانّية مواصلة استعماله في المنفعة حال
 المخّصص لها. 

ويشمل واجب الّصيانة والّتعّهد جميع جوانب الملك العاّم بكّل 
أجزائه وتوابعه وتترّتب عن هذا الواجب مسؤولّية اإلدارة عّما 

 يلحق األفراد من أعرار نتيجة غياب تعّهد الملك العاّم.
فإّن هذا الواجب تفترعه قواعد إدارة األمالك وبهذا المعني، 

العاّمة والّتصّرف فيها وتحكمه عّدة قواعد من بينها على سبيل 
المثال، قاعدة ترشيد اإلدارة واالستغالل )التي ترمي إلى إحكام 
طرق الّتعّهد والّصيانة مّما يجعل إدارة الملك سليمة وتسعى إلى 

الّتكاليف( وقاعدة الّتقّيد تنمين ذلك في أفعل الّسروف وبنقّل 
 بعوابط الّسالمة ) مراعاة قواعد الّصّحة(.

 

مسك حسابيّة   – 16

 خاّصة باألمالك البلديّة 
 

 حسابّية خاّصة باألمالك البلدّية  -1
متتتتتتن مجّلتتتتتتة المحاستتتتتتبة العمومّيتتتتتتة محاستتتتتتب  279ألتتتتتتزم الفصتتتتتتل 

الّدولتتتتتتة المكّلتتتتتتف بمهّمتتتتتتة محاستتتتتتب للبلدّيتتتتتتة بتتتتتتنن يقتتتتتتوم،  عتتتتتتالوًة 
لتتتتتتتتتى إدارتتتتتتتتتته ألمتتتتتتتتتوال البلدّيتتتتتتتتتة ومستتتتتتتتتك حستتتتتتتتتابّيتها، بمستتتتتتتتتك ع

حستتتتتتتتتابّية خاّصتتتتتتتتتة بمكاستتتتتتتتتب البلدّيتتتتتتتتتة المنقولتتتتتتتتتة منهتتتتتتتتتا وغيتتتتتتتتتر 
المنقولة.وعنتتتتتد الّتعتتتتتّذر، يتعتتتتتّين عليتتتتته  تتتتتتوّلي مراقبتهتتتتتا وجمعهتتتتتا 
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 بحساباته.
تتتا  كمتتتا عليتتته أن ينجتتتز ، فتتتي متتتوّفى كتتتّل ستتتنة مالّيتتتة، جتتترًدا عاما

 لتلك المكاسب
 

 األساس القانونيّ  -أ 
تناولتتتتتتتتتتت عديتتتتتتتتتتد الّنصتتتتتتتتتتوص القانونّيتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتنلَة المراقبتتتتتتتتتتة 

 ، من ذلك:االسماإلدارّية وعرورَة مسك حسابّية بنفس 
 من القانون األساسّي للبلدّيات ، 113الفصل  -
متتتتتتتتارس  8والمتتتتتتتتؤّرف فتتتتتتتتي   1968لستتتتتتتتنة  8القتتتتتتتتانون عتتتتتتتتدد  -

 20والمتعّلتتتتتتق بتنستتتتتتيم دائتتتتتترة المحاستتتتتتبات فتتتتتتي الفصتتتتتتل  1968
 منه،

 1971لسنة  218ة، موعوع األمر عدد سير الّدائر  -
، الذي اشتمل على عنوان خامس، 1971ماي  29والمؤّرف في 

 ، 82إلى  76وذلك عمن الفصول من 
كما تعّمنت مجّلة المحاسبة العمومّية مقتعيات في  -

 -192– 93– 10نفس المعمار، من ذلك ما ورد بالفصول  
 ،285و 282 -202-208 -201 -200 -199
نوفمبر  19والمؤّرف في  2012لسنة  2878عدد األمر  -
 والمتعّلق بمراقبة المصاريف العمومّية،   2012

 

 تعريف الحسابّية اإلدارّية -ب
ال يوجد تعريف قانونّي للحسابّية اإلدارّية، لكن باإلمكان، 
تالفًيا لذلك الفراإ، األخُذ بالّتعريف الذي أورده دليل الّرقابة على 
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ة الذي وععته دائرة المحاسبات الّتونسّية سنة المحاسبة اإلداريّ 
، والذي ُتفَهُم منه المحاسبة اإلدارّية  على كونها " 2006

مجموعَة الوثائق والكشوفات ومختلف البيانات المالّية المّتصلة 
بتنفيذ نفقات الهيئات الخاععة لقواعد المحاسبة العمومّية 

 "...ومّيينوالّصادرة عن لمري الّصرف والمحاسبين العم
وباإلمكان أيًعا أن نستنبط من ذلك الّتعريف العناصَر  

 الّتاليَة: 
 تشّكل الحسابّية اإلدارّية  نساًما لمسك المعلومات المالّية-
 الحسابّية اإلدارّية وسيلة رقابة  -

 

دفتااااار مكّوناااااات األماااااالك العقارّياااااة الّراجعاااااة للملاااااك  -ج 
 البلدّي   

التتتتتّدفاتر التتتتتتي تتتتتتترجم الّنشتتتتتاص يشتتتتتّكل عّينتتتتتة متتتتتن الوثتتتتتائق و 
المتتتتتالّي للجماعتتتتتة المحلّيتتتتتة، إلتتتتتى جانتتتتتب عقتتتتتود الّشتتتتتراء وشتتتتتهائد 

 2007فيفتتتتري  6الملكّيتتتتة وأوامتتتتر االنتتتتتزاع، وقتتتتد صتتتتدر بتتتتتاريخ 
قتتتتترار مشتتتتتترك بتتتتتين وزيتتتتترْي الّداخليتتتتتة والّتنميتتتتتة المحلّيتتتتتة وأمتتتتتالك 
الّدولتتتتتتتتتة والّشتتتتتتتتتؤون العقارّيتتتتتتتتتة متعّلقتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتبط نمتتتتتتتتتوذ  دفتتتتتتتتتتر 

 ّراجعة للملك العمومّي وللملك الخاّص للبلدّية.األمالك ال
ويتعتتتتتّمن هتتتتتذا التتتتتّدفتر مجمتتتتتَل األمتتتتتالك العمومّيتتتتتة البلدّيتتتتتة 
تتتتًرا علتتتتى جميتتتتع صتتتتفحاته متتتتن قَبتتتتل رئتتتتيس  ويكتتتتون ُمرق ًمتتتتا وُمؤش 

 البلدّية.ونجد به بيانات تهّم:
 نوع الملك، -
الموقتتتتتتتتع والحتتتتتتتتدود )متتتتتتتتع إعتتتتتتتتافة عتتتتتتتتدد القطعتتتتتتتتة بمثتتتتتتتتال -
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قتعتتتتتاء إلتتتتتى جانتتتتتب الّتنصتتتتتيص بالّتفصتتتتتيل اإلحصتتتتتاء عنتتتتتد اال
 على الموقع والحدود(،

 المساحة، - 
 وجه االستعمال،  -
 –كيفّيتتتتتتة االستتتتتتتقرار علتتتتتتى ملتتتتتتك البلدّيتتتتتتة ) ملتتتتتتك أصتتتتتتلّي -

ملتتتتك نتتتتات  عتتتتن تنفيتتتتذ مثتتتتال الّتهيئتتتتة  –ملتتتتك ُمستتتتل م متتتتن الّدولتتتتة 
 (.  ملك تنفيًذا ألمر انتزاع –

نتتتتتتتات المتعّلقتتتتتتتة بكتتتتتتتّل كتتتتتتتّل البياوبتتتتتتتذلك، يتعتتتتتتتّمن هتتتتتتتذه التتتتتتتّدفتر 
عقتتتار علتتتى حتتتده، مّمتتتا يجتتتّر إلتتتى إفتتتراد كتتتّل عقتتتار بملتتتّف يكتتتون 
تتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتته فقتتتتتتتتتتط )متتتتتتتتتتع عتتتتتتتتتترورة الّتحيتتتتتتتتتتين فتتتتتتتتتتي اإلّبتتتتتتتتتتان   خاصا
بالّتنصتتتتتتتتيص علتتتتتتتتى الّتغييتتتتتتتترات التتتتتتتتتي تطتتتتتتتترأ علتتتتتتتتى الوعتتتتتتتتعّية 
القانونّيتتتتتة للعقتتتتتار(، وهكتتتتتذا دواليتتتتتك، حتّتتتتتى نحصتتتتتل بفعتتتتتل تتتتتتراكم 

جعتتتتتتتتتتة للملتتتتتتتتتتك الملّفتتتتتتتتتتات إلتتتتتتتتتتى حصتتتتتتتتتتر مجمتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتالك الّرا
 العمومّي والملك الخاّص للبلدّية.

وبالمحّصتتتتلة، تكتتتتون تلتتتتك الحستتتتابّية عتتتتاماًل فّعتتتتااًل فتتتتي منسومتتتتة  
صتتتتتتيانة األمتتتتتتالك البلدّيتتتتتتة وحمايتهتتتتتتا متتتتتتن اإلهمتتتتتتال واالستتتتتتتيالء 

 واالندثار. 
 

ضرورة تسجيل   -17

 األمالك العـقاريّة

 

لتتتتتئن عتتتتترف الّتستتتتتجيل العقتتتتتارّي بتتتتتتونس منتتتتتذ أواختتتتتر القتتتتترن 
استتتتتع عشتتتتتر وذلتتتتتك بصتتتتتدور األمتتتتتر العلتتتتتّي المتتتتتؤّرف فتتتتتي غتتتتتتّرة التّ 

، فإّنتتتتته لتتتتتم يشتتتتتهد متتتتتا كتتتتتان منتستتتتتًرا متتتتتن إقبتتتتتال 1885جويليتتتتتة 
عليتتتتتتتتته ألستتتتتتتتتباب عديتتتتتتتتتدة، وهتتتتتتتتتذا متتتتتتتتتا دفتتتتتتتتتع الّدولتتتتتتتتتة الّتونستتتتتتتتتّية 
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المستتتتتتتتتقّلة، اقتناًعتتتتتتتتا منهتتتتتتتتا بايجابّيتتتتتتتتات الّتستتتتتتتتجيل إلتتتتتتتتى بعتتتتتتتتث  
ي المحكمتتتتتة العقارّيتتتتتة إلتتتتتى الوجتتتتتود بمقتعتتتتتى األمتتتتتر المتتتتتؤّرف فتتتتت

.كمتتتتتتتتا كتتتتتتتتّرس المشتتتتتتتتّرع الّتستتتتتتتتجيل العقتتتتتتتتارّي 1957فيفتتتتتتتتري  19
بمجّلتتتتتة الحقتتتتتوق العينّيتتتتتة فتتتتتي كتابهتتتتتا الثّتتتتتاني عنوانتتتتته "العقتتتتتارات 
جتتتتتتتراءات الّتستتتتتتتجيل" وعتتتتتتتمن المقتعتتتتتتتيات التتتتتتتوردة  المستتتتتتتّجلة وا 

موّزعتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى خمستتتتتتتتتتتة  405إلتتتتتتتتتتتى  303بالفصتتتتتتتتتتتول متتتتتتتتتتتن 
 .عناوين

إاّل من م ح ع(،  317ولئن كان الّتسجيل اختيارّيا )الفصل 
أّن الّسلطات العمومّية جعلت تسجيل األمالك العتقارّية العمومّية 
إلزامّية محمولة على كاهل الهيئات العمومّية، بما في ذلك 

 الجماعات المحلّية.
وهناك جملة من المبادئ التي كّرستها مجّلة الحقوق العينّية، 

 مثل:
 باني ال يمكن أن يشمل الّتسجيل العقارّي إاّل األراعي والم

 م ح ع(، 304)الفصل 
  كّل حّق عينّي ال يتكّون إاّل بترسيمه بالّسجّل العقارّي

 م ح ع(، 305وابتداء من تاريخ ذلك الّترسيم )الفصل 
  ال يسري مرور الّزمن على العقارات المسّجلة وال يحّق

ألّي كان أن يتمّسك بالحوز على عقار مسّجل مهما طالت مّدة 
 ع(،م ح  307الحوز )الفصل 

  م  308ويعتبر الغتًيا كّل حّق عينّي غير مرّسم )الفصل
 ح ع(.
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 االرتفاقات - 
يخعع أجوار الملك العاّم إلى حقوق ارتفاقات يتعّين على 
الّسلطة المعنّية باألمر الّتمّسك بها في مواجهتهم، والمالحم أّن 
األمر يتعّلق بارتفاقات مّتصلة بالمصلحة العاّمة وليست بالّتالي 

 ابلة للّسقوص بمرور الّزمن.ق

وقد يتمّثل حّق االرتفاق في جبر أجوار الملك العاّم على  
تنفيذ بعل األشغال، وذلك، مثاًل، عماًنا لحّق الّرؤية في 
الفعاءات المحاذية للمفترقات والمنعرجات والنّقط الخطيرة أو 
التي تعسر فيها حركة المرور. وقد وقع الّتنصيص على هذا 

من الّتشريع الخاّص بملك الّدولة العمومّي  40لفصل الحّق با
 للّطرقات.

وأخيًرا، قد يتمّثل حّق االرتفاق في إلزامّية تقّبل أجوار الملك  
العاّم قيام اإلدارة الّساهرة على ذلك الملك ببعل األعمال داخل 
عقاراتهم. فقد تناولت مجّلة المياه المشار إليها لنًفا هذه المسنلة 

مثاًل، حيث نّصت فيما يتعّلق بمساحة حرم  44 في الفصل
استغالل قنوات الجلب والحنايا والّتعّهد بشؤونها، على وجوب 
سماح "المالكين المعنّيين باألمر" لإلدارة بنن تقيم بعقاراتهم" 
قنوات الجلب واألنابيب والقنوات أو المصارف في مقابل 

تنفيذ هاته  تعويل جملّي للعّرر الحاصل لهم وذلك إذا تعّذر
 األشغال بطريقة أخرى وبدون مصاريف باهسة".

وبديهّي، أن يفعي عدم تقّيد أجوار الملك العاّم بتلك 
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الّعوابط إلى ارتكاب مخالفات تترّتب عنها بالّعرورة عقوبات 
جزائّية مثلما نّصت عليه مجّلة المياه في بابها الّتاسع المتعّلق 

 منها على ما يلي: 158ل بالمحاكم والعقوبات، حيث نّص الفص

ويعاقب عن جميع المخالفات ألحكام هاته المجّلة أو األوامر "
د 1000د إلى  50والقرارات المتخّذة لتطبيقها بخطّية من 

 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط...". 6أّيام إلى  6وبالّسجن لمّدة 

كما بّوب الّتشريع الخاّص بملك الّدولة العمومّي للّطرقات في 
 اإلخالل بحقوق االرتفاق في خانة المخالفات. 44له فص

وينشن عن هذه االرتفاقات حّق في الّتعويل لفائدة األجوار 
مثاًل، قد  44وهو ما أقرته مجّلة المياه، حيث نجد أّن الفصل 

نّص في ما يتعّلق بمساحة حرم استغالل قنوات الجلب والحنايا 
ي لفائدة األجوار مقابل والّتعّهد بشؤونها، على إقرار تعويل جمل

الّعرر الحاصل لهم من جّراء قيام اإلدارة ببعل األشغال 
 المعّينة داخل عقاراتهم.

 42كما أقّر الّتشريع المتعّلق بالملك العاّم للّطرقات في فصله 
لفائدة مالك العقار الموّسف عليه حق ارتفاق في الرؤية حقاا "في 

ّي والّثابت الّنات  عن ذلك غرامة تعويل للّعرر المباشر والمادّ 
 الّتوسيف".
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 أهم المراجع القانونية
يتعلق  بتحيين الرسوم  2001افريل  10المؤرف في 2001لسنة  34قانون عدد  -

 .العقارية
المتعلق بتنقيح القانون   1998فيفري  10المؤرف في  1998لسنة  11قانون عدد  -

علق بالعقارات الدولية الفالحية المت 1995فيفري  13المؤرف في  1995لسنة  21عدد 
 .1996جوان  10المؤرف في  1996لسنة  48المنقح والمتمم بالقانون عدد 

المتعلق بتنقيح و إتماما   1996جوان  10المؤرف في  1996لسنة  48قانون عدد  -
المتعلق بالعقارات الدولية  1995فيفري  13المؤرف في  1995لسنة  21لقانون عدد 

 .الفالحية
المتعلق بالعقارات الدولية  1995فيفري  13المؤرف في  1995لسنة 21عدد  قانون  -

 .الفالحية
المتعلق بنقل بعل   1992ماي  4المؤرف في  1992لسنة  44قانون عدد  -

 صالحيات وزيري المالية والفالحة إلى الوزير المكلف بنمالك الدولة والشؤون العقارية
يتعلق بتنقيح القانون عدد  1988ت او  18مؤرف في  1988لسنة  112قانون عدد  -

المتعلق بعبط كيفية التفويت في  1970ماي  19المؤرف في  1970لسنة  25
 .األراعي الدولية ذات الصبغة الفالحية

 24يتعلق بإتمام القانون عدد  1979ماي  11مؤرف في  1979لسنة  29قانون عدد  -
وق اإلنزال والكردار المتعلق بتصفية حق  1974مارس  18المؤرف في  1974لسنة 

 الموسفة على العقارات ذات الصبغة الفالحية
يتعلق بتصفية حقوق اإلنزال  1974مارس  18مؤرف في  1974لسنة  24قانون عدد  -

 .والكردار الموسفة على العقارات ذات الصبغة الفالحية
 39يتعلق بإتمام القانون عدد  1974جوان  20مؤرف في  1974لسنة  57قانون عدد  -

والمتعلق ببيع األراعي المكتسبة من طرف  1972أفريل  27المؤرف في  1972نة لس
 .الدولة وذلك لبناء العقارات وتهيئة المدن أو توسيعها
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يتعلق بملكية األراعي   1964ماي  12المؤرف في  1964لسنة  5قانون عدد  -
 . الفالحية

عقارات الفالحية يتعلق بحجز ال 1959ماي  7المؤرف في  1959لسنة  48قانون عدد  -
 .المهملة أو الناقصة استغالال

  1918جوان  18يتعلق بتنقيح األمر المؤرف في   1955مارس  31أمر  مؤرف في  -
 المتعلق بالتصرف والتفويت في أمالك الدولة العقارية الخاصة

جوان  18يتعلق بتنقيح بعل الفصول من أمر  1948سبتمبر  9أمر  مؤرف في  -
1918 . 

 1918جوان  18يتعلق بتنقيح األمر المؤرف في   1947مارس  27ي أمر  مؤرف ف -
 المتعلق بالتصرف في أمالك الدولة الخاصة وتفويتها

 1918جوان 18يتعلق بتنقيح األمر المؤرف في   1935سبتمبر  10أمر  مؤرف في  -
 المتعلق بالتصرف في أمالك الدولة الخاصة وتفويتها

بتحديد القطع المخصص التمتع بها عدة فرق  يتعلق 1920جانفي  20أمر  مؤرف في  -
 معينة والتابعة ألرل السيالين

يتعلق بالتصرف والتفويت في أمالك الدولة العقارية   1918جوان  18أمر مؤرف في  -
 .الخاصة

 . يتعلق بحفم الملك العمومي 1897جويلية  25أمر مؤرف في  -
 .عموميةيتعلق بتحديد األمالك ال  1887سبتمبر  26أمر مؤرف في  -
 .يتعلق باألمالك العمومية 1885سبتمبر  24أمر مؤرف في  -
يتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة  1990سبتمبر  8مؤرف في  1431أمر عدد  -

 .لملك الدولة الخاص
المتعلق بعبط شروص إحياء األراعي  1988جوان  18مؤرف في  1172أمر عدد  -

اء والتنمية الفالحية وبكيفية إنجاز برنامجها الدولية الفالحية من طرف شركات اإلحي
 .التنموي 
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 199يتعلق بتنقيح و إتمام األمر عدد  1975نوفمبر  8مؤرف في  811أمر عدد  -
المتعلق بعبط تركيب وكيفية سير اللجنة القومية  1970جوان  9المؤرف في 

ة الفالحية االستشارية واللجان الجهوّية الخاصة بإسناد األراعي الدولية ذات الصبغ
 وشروص التفويت فيها

يتعلق بعبط تركيب وكيفية سير اللجنة  1970جوان  9مؤرف في  199أمر عدد  -
القومية االستشارية واللجان االستشاريتتة الخاصة بإسناد األراعي الدولية ذات الصبغة 

 .الفالحية وشروص التفويت فيها
 


