
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1991 ماي 31 مؤرخ في 1991 لسنة 842أمر عدد   
 .بأعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية

  
 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية،
 

 المتعلق بضـبط النظـام األساسـي العـام     1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد اإلطالع على القانون عدد     
 .ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 70 وخاصة الفصل    1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة      1990 ديسمبر   31 المؤخ في    1990 لسنة   111وعلى القانون عدد    
 منه

 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام         1988 فيفري   11 المؤرخ في    1988لسنة   188وعلى األمر عدد    
وزارة لمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزيـة وشـروط                   

 اإلعفاء من هذه الخطط ،
 والمتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة وخاصـة         1990جوان   11 المؤرخ في    1990 لسنة   999وعلى األمر عدد    
 الفصل األول منه،
  والمتعلق بتنظيم وزارة أمالك الدولة،1990 جوان 18 المؤرخ في 1990 لسنة 1070وعلى األمر عدد 

 وعلى رأي وزير المالية،
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 العنوان األول

 امةأحكام ع
 

 يخضع للسلطة المباشرة للوزير المكلف بأمالك الدولة وأعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون -الفصل األول
 :العقارية وهم مكلفون

 بمراقبة مصالح الدولة فيما يتعلق بالتصرف واستعمال األمالك المنقولة وغيرالمنقولة للدولة وفيما يتعلق بصيانتها -
 .عليهاوالمحافظة 

 بالقيام بالمتابعة لدى الجماعات العمومية الجهوية والمحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والهيئات بجميع -
أنواعها التي تتمتع بمساهمة مالية أو إعانة عمومية وذلك فيما يتعلق بالتصرف واستعمال األمالك المنقولة وغير المنقولة وفيما 

 . والمحافظة عليهايتعلق بصيانتها
كما يقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية عالوة على ذلك بجميع األبحاث والمآموريات التي يتعهد 
بها إليهم بصفة خاصة ويمكن لهم أن يقدموا إلى وزير أمالك الدولة كل المقترحات لتحسين طرق التصرف في هاته األمالك 

 .وصيانتها
 
 يعمل أعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية طبقا ألذون بمأموريات يصدرها وزير أمالك -2لفصل ا

 .الدولة والشؤون العقارية
 المشار إليه أعاله فإن أعضاء 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وفقا ألحكام الفصل التاسع من القانن عدد 

امة ألمالك الدولة والشؤون العقارية الحق في الحماية من التهديدات واإلعتداءات على إختالف أنواعها التي قد هيئة الرقابة الع
 .تلحقهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها

 
 العنوان الثاني

 النظام األساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية
 

 :مل هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة على الرتب التالية  تشت-3الفصل 
  مراقب مساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية-
  مراقب أمالك الدولة والشؤون العقارية-
  مراقب رئيس األمالك الدولة والشؤون العقارية-
  مراقب عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية-
 

 من 1موع رتب أعضاء الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية إلى الصنف الفرعي أتنتمي مج :  مكرر3الفصل  )7(
 .الصنف أ



 

 

 

) 16(ست عشر : تشتمل كل رتبة من رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية  :  ثالثا3فصل  )8(
 .درجة

 .درجة) 20(ون  مراقب رئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية عشر-
 .درجة) 23(ثالثة وعشرون :  مراقب ألمالك الدولة والشؤون العقارية-
 .درجة) 25(خمسة وعشرون :  مراقب مساعد ألمالك الدولة والشؤن العقارية -

 .ويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشبك األجور
 

 بالنسبة إلى رتبة مراقب مساعد ألمالك الدولة 4 و3 و2اؤها لإلرتقاء إلى الدرجات تقدر المدة الواجب قض:  رابعا3فصل  )9(
 .والشؤون العقارية بسنة واحدة وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات

غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب ألمالك الدولة والشؤون العقارية ومراقب رئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية ومراقب 
 .مالك الدولة والشؤون العقارية ضبطت مدة التدرج بسنتينعام أل

 
 القسم األول

 المراقبون المساعدون ألمالك الدولة والشؤون العقارية
 

 ينتدب المراقبون المساعدون ألمالك الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط المراد سد شغورها )جديد (4الفصل  )5 (
 :حسب األساليب التالية 

ريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة القومية لإلدارة أو خريجي مدرسة تكوين محدثة أو  عن ط-أ
 .مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

 :و الملفات من بين  عن طريق مناظرة خارجية باإلختبارات أو الشهائد أ–ب 
 المترشحين المحرزين على شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو اإلقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة – 1

سنة على ) 35(تكوينية منظرة بهذا المستوى أو شهادة معادلة من نفس اإلختصاصات والبالغين من العمر خمسا وثالثين 
 المتمم باألمر عدد 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229م االمر المشار إليه عدد األكثر تحتسب وفق أحكا

 .1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551
 المترشحين المحرزين على شهادة المراجعة في الحسابات أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى المتوفر فيهم شرط – 2

 الحصول على هذه الشهادة بمكتب مراقب للحسابات أو خبير في الحسابات مسجل بجدول أقدمية على األقل بعد) 2(سنتين 
سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر ) 35(عمادة الخبراء المحاسبين للبالد التونسية والبالغين من العمر خمسا وثالثين 

 المؤرخ في 1992 لسنة 1551م باألمر عدد  المتم1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229المشار إليه أعاله عدد 
 .1992 أوت 28
 الموظفين المحرزين على األستاذية في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى أو شهادة -3

شار أو رتبة معادلة أو معادلة في اإلختصاصات المالية أو المحاسبية أو اإلقتصادية أو القانونية والذين لهم رتبة متصرف مست
سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة األخيرة في تاريخ ) 5(لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس 

ختم الترشحات والعاملين في ميدان التصرف العقاري أو اإلداري أو المحاسبي أو المالي أو القانوني والبالغين من العمر خمسا 
 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد ) 35(وثالثين 
 .1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 المتمم باألمر عدد 1982

توى أو شهادة معادلة  األعوان المحرزين على األستاذية في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المس-4
في األختصاصات المالية أو المحاسبية أو اإلقتصادية أو القانونية والذين عملوا بعد حصولهم على األستاذية أو الشهادة المعالدة 

سنوات على األقل في تاريخ ختم الترشحات بمؤسسة عمومية في ميدان التصرف العقاري أو اإلدارية أو ) 5(مدة خمس 
سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه ) 35(لمالي أو القانوني والبالغين من العمر خمسا وثالثين المحاسبي أو ا

 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 المتمم باألمر عدد 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229أعاله 
1992. 

 أعاله 4 و 3قارية الذين تم انتدابهم طبقا للشروط الواردة بالفقرتين ويرتب المراقبون المساعدون ألمالك الدولة والشؤون الع
 .درجة موافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يساوي أو يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في رتبتهم األصلية

 .اريةوتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليه أعاله بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العق
وج من الفصل الرابع أعاله  يعاد ترتيب المراقبين المساعدين الواقع تسميتهم طبقا للشروط المقررة بالفقرتين ب -5الفصل 
 الموافقة للمرتب األساسي الذي يفوق مباشرة المرتب األساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون بالدرجة

حصلوا عليها في حالتهم القديمة إذا كان اإلمتياز المنجر عن ترقيتهم أو إدماجهم يقل عن اإلمتياز باألقدمية في الدرجة التي ت
 .الذ كان يحصل لهم من التدرج في رتبتهم القديمة أو يعادله 



 

 

ي ويقع ترتيب األعوان الذين ليست لهم صفة موظف بدرحة معادلة لدرجة مراقب مساعد ألمالك الدولة له نفس األقدمية الت
 .إكتسبها هؤالء األعوان في عملهم السابق

 2تضبط بمقتضى قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وشروط وبرنامج المناظرة المشار إليها أعاله بالفقرتين أ 
 وب من الفصل الرابع أعاله 

 

 : غايته يخضع المراقب المساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية لتربص: )جديد (6الفصل  )6(
  إعداده لممارسة خطته وتدريبه على التقنيات المهنية المرتبطةباستعمال تكوينه ودعم مؤهالته المهنية-

يؤطر المراقب المساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل 
مالك الدولة والشؤون العقارية لهذا الغرض يشترك فيه أن يكون منتميا إلى رتبة موظف يعينه رئيس هيئة الرقابة العامة أل

 .تساوي أو تفوق رتب العون المتربص
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو هيكل غير 

 .خاضع إلشرافه
طر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس هيئة الرقابة العامة وعند تعذر مواصلة الموظف المؤ

ألمالك الدولة والشؤون العقارية تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله على أن يواصل المؤطر الجديد العمل 
 .لتربصبنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغييرحتى نهاية ا

ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقويم المؤهالت المهنية للمراقب المساعد 
ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما يجب على العون المعني تقديم تقرير 

 .آرائه حول جميع مراحل التربصختم التربص يضمنه مالحظاته و
وتبدي اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم المراقب المساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتربص على ضوء 
التقرير النهائي للتربص مذيال بمالحظات رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية ومرفوقا بتقرير ختم 

 بص المعد من قبل العون المعني ويبت وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية في الترسيم التر
 :ويدوم التربص 

 :سنة واحدة  ) أ
 . جديد من هذا األمر4من الفصل ) أ( للمراقبين المساعيدين ألمالك الدولة والشؤون العقارية المنتدبين طبقا ألحكام الفقرة -

 :سنتين ) ب 
ين المساعدين ألمالك الدولة والشؤون العقارية الذين تمت تسميتهم عن طريق المناظرة الخارجية بالنسبة إلى المراقب

 .باإلختبارات أو الشهائد أو الملفات
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم إما ترسيم المراقب المساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية المتربص أو وضع 

 .ن غير تابع لإلدارة أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية أو إرجاعه إلى رتبته األصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قطحد إلنتدابه إذا كا
وال يخضع المراقب العام ألمالك الدولة والشؤون العقارية والمراقب الرئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية والمراقب 

 .ألمالك الدولة والشؤون العقارية لمدة تربص 
 

 .2000 أفريل 05 مؤرخ في 2000 لسنة 710 ألغي بمقتضى األمر عدد – 7الفصل  )1(
 تقع تسمية مراقب مساعد ألمالك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى أمر وباقتراح من وزير أمالك الدولة – 8الفصل 

 .متيازات المخولة لهذا األخيروالشؤون العقارية وله رتبة وصالحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح واإل
 

 القسم الثاني
 مراقبو أمالك الدولة والشؤون العقارية

 
 : يقع انتداب مراقبي أمالك الدولة والشؤون العقارية حسب الشروط التالية – )جديد (9الفصل  )10 (
ارية الذين قضوا ثالث سنوات على  عن طريق التسمية باإلختيار من بين المراقبين المساعدين ألمالك الدولة والشؤون العق-1

 .االقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة
  عن طريق المناظرة حسب الملفات واختبار شفوي من بين الموظفين العموميين أو أعوان المنشآت العمومية المحرزين-2

على شهادة الدراسات المعمقة صادرة عن مؤسسة أو معهد للتعليم العالي العمومي في اإلختصاصات القانونية أو المالية أو 
اإلقتصادية أو المحاسبية أو شهادة معترف بمعادلتها رسميا في نفس اإلختصاصات والذين لهم خبرة ال تقل عن أربع سنوات 

صل بالشؤون العقارية أو بالتصرف اإلداري أو المحاسبي أو المالي أو القانوني والذين بعد حصولهم على الشهادة في ميدان يت
 .ال تتجاوز أعمارهم سبعة وثالثين سنة في غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة

 من هذا 2إليها بالفقرة وال يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي أمالك الدولة والشؤون العقارية المنتدبين عن طريق المناظرة المشار 
 .الفصل ثلث الخطط الشاغرة في رتبة مراقب أمالك الدولة والشؤون العقارية في تاريخ فتح المناظرة

 من هذا الفصل وفتحها بمقتضى قرار من وزير أمالك الدولة 2ويتم ضبط برنامج المناظرة االمنصوص عليها بالفقرة 
 والشؤون العقارية

 



 

 

 
 المراقبين الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل التاسع أعاله بالدرجة  يعاد ترتيب-10الفصل 

الموافقة للمرتب األساسي الذي يفوق مباشرة المرتب األساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون باألقدمية 
ياز المخول لهم في وضعيتهم الجديدة يعادل اإلمتياز الذي كان في الدرجة التي تحصلوا عليها في حالتهم القديمة إذا كان اإلمت

 .يحصل لهم من التدرج في رتبتهم القديمة أو يقل عنه
 

 .2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000 لسنة 710 ألغي بمقتضى األمر عدد – 11الفصل  )2(
 

تراح من وزير أمالك الدولة وله رتبــة  تقع تسمية مراقب أمالك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى أمر وباق– 12الفصل 
 .و صالحيات كاهية مديرإدارة مركزية ويتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة لهذا األخير

 
 القسم الثالث

 المراقبون الرؤساء ألمالك الدولة والشؤون العقارية
 

اإلختيار من بين مراقبي أمالك الدولة والشؤون  تقع تسمية المراقبين الرؤساء ألمالك الدولة والشؤون العقارية ب– 13الفصل 
 .سمين بقائمة كفاءة  سنوات على األقل برتبتهم والمرالعقارية الذين قضوا ثالث

 
 يعاد ترتيب المراقبين الرؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الثالث عشر أعاله – 14الفصل 

سي الذي يفوق مباشرة المرتب األساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون بالدرجة الموافقة للمرتب األسا
باألقدمية في الدرجة التي تحصلوا عليها في حالتهم القديمة إطا كان اإلمتياز المخولة لهم في وضعيتهم الجديدة يعادل اإلمتياز 

 .نهالذي كان يحصل لهم من التدرج في رتبتهم القديمة أو يقل ع
 

 .2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000 لسنة 710 ألغي بمقتضى األمر عدد - 15الفصل  )3(
 

 تقع تسمية المراقب الرئيس ألمالك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى أمر وباقتراح من وزير أمالك الدولة وله – 16الفصل 
 .ت الخولة لهذا األخيررتبة وصالحيات مدير إدارة مركزية وهو يتمتع بنفس المنح واإلمتيازا

 
 القسم الرابع

 المراقبون العامون ألمالك الدولة والشؤون العقارية
 

 تقع تسمية المراقب العام ألمالك الدولة والشؤون العقارية باإلختيار من بين المراقبين الرؤساء ألمالك الدولة – 17الفصل 
 . كفاءةالذي قضوا أربع سنوات على األقل برتبتهم والمرسمين بقائمة

 

 .2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000 لسنة 710 ألغي بمقتضى األمر عدد - 18الفصل  )4(
 

 تقع تسمية المراقب العام ألمالك الدولة بمقتضى أمر وباقتراح من وزير أمالك الدولة وله رتبة وصالحيات -19الفصل 
 .هذا األخيرمدير عام إدارة مركزية وهو يتمتع بنفس المنح واإلمتيازات المخولة ل

 
 العنوان الثالث

 تنظيم هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية
 

 توضح مصالح الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية تحت سلطة رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك -20الفصل 
 .الدولة 

  
 العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى أمر وباقتراح من  تقع تسمية رئيس هيئة الرقابة– )جديد (21الفصل  )11(

وزير ألماك الدولة والشؤون العقارية من بين المتحصلين على رتبة مراقب عام ألمالك الدولة أو رتبة معادلة لها منذ ثالث 
 .سنوات على األقل

  
لدولة والشؤون العقارية بالمنح واإلمتيازات المخولة لمدير  يتمتع رئيس هيئة الرقابة العامة ألمالك ا– )جديد (22الفصل  )12(

 عام إدارة مركزية
 



 

 

 
 العنوان الرابع
 أحكام إنتقالية

 
 تقع تسمية أعضاء الراقابة العامة ألمالك الدولة 1991 ديسمبر 31 لتكوين اإلطار األول للهيئة ولمدة ال تتجاوز -23الفصل 

شروط المنصوص عليها بالفصول التالية بأمر بناء على اقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية اآلتي ذكرهم حسب ال
 .والشؤون العقارية

 .  مراقب عام ألمالك الدولة والشؤون العقارية– 1
 . مراقبين رئيسين ألمالك الدولة والشؤون العقارية-2
 . مراقبين ألمالك الدولة والشؤون العقارية-4
 .ن ألمالك الدولة والشؤون العقارية مراقبين مساعدي-8

 :  ينتدب المراقبون المساعدون ألمالك الدولة والشؤون العقارية كما يلي -24الفصل 
 : أعاله عن طريق مناظرة باإلختبارات مفتوحة 23 من الخطط المشار إليها بالفصل % 70في حدود  ) أ

لعلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو المتحصلين على اإلجازة في الحقوق أو ا) 1( لألعوان من صنف -
اإلقتصادية والذين قضوا خمس سنوات على األقل في رتبة متصرف أو رتبة معادلة ولهم خبرة في الميدان العقاري أو المالي 

 .أو القانوني وذلك بعد الحصول على شهاداتهم 
صة المتحصلين على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية او شهادة  لألعوان المباشرين بالمؤسسات العمومية أو الخا-

معادلة في المواد القانونية أو اإلقتصادية والذين قضوا خمس سنوات على األقل في عمل يتطلب خبرة في الميدان العقاري أو 
 .المالي أو القانوني وذلك بعد الحصول على شهاداتهم

 لها وكذلك للمترشحين الناجحين هد األعلى للتصرف أو شهادة معادلة المرحلة الثالثة للمعين المتحصلين على شهادةحشللمتر
 .في اختبارات امتحان شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة

 .تضبط شروط المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية
 : أعاله من بين 23 من الخطط المشار إليها بالفصل %30ود  عن طريق التسمية المباشرة في حد)ب
 األعوان المتحصلين على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو اإلقتصادية -

 .والذين نجحوا في شهادة ختم دروس المرحلة العليا للمدرسة القومية لإلدارة 
قبو أمالك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المناظرة باإلختبارات مفتوحة للمترشحين اآلتي  ينتدب مرا– 25الفصل 

 :ذكرهـم 
المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو ) أ(األعوان من صنف 

متصرف أو رتبة مماثلة قضوها في عمل يتطلب خبرة في الميدان  سنوات على األقل برتبة ثماناإلقتصادية والذين قضوا 
 .العقاري أو المالي أو القانوني وذلك بعد الحصول على شهاداتهم

األعوان المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو اإلقتصادية والذين 
قل برتبة متصرف مستشار أو رتبة معادلة ولهم خبرة في الميدان العقاري أو المالي أو القانوني قضوا أربع سنوات على األ

 .وذلك بعد الحصول على شهاداتهم 
 األعوان المباشرون وبالمؤسسات العمومية أو الخاصة المحصلون على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة -

ة أو اإلقتصادية والذين قضوا ثمان سنوات على األقل في عمل يتطلب خبرة في الميدان العقاري أو معادلة في المواد القانوني
 .المالي أو القانوني وذلك بعد الحصول على شهاداتهم 

 المترشحون المتحصلون على شهادة الخبرة في المحاسبة أو شهادة معادلة لها في الدراسات التجارية أو في علوم التصرف -
 .ربة وممارسة فعلية مدتها ثالث سنوات على األقل وذلك بعد تحصلهم على شهاداتهمولهم تج

 .تضبط شروط المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية
 ينتدب المراقبون الرؤساء ألمالك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المناظرة حسب الملفات مفتوحة – 26الفصل 
 .شحين اآلتي ذكرهم للمتر

المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو ) أ( األعوان من صنف -
اإلقتصادية والمباشرون لوظيفة مدير إدارة مركزية أو خطة وظيفية مماثلة منذ سنتين على األقل في مصلحة عقارية أو مالية 

 .أو قانونية
إلجازة في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو االمتحصلون على ) أ( األعوان من صنف -

سنة على األقل في عمل يتطلب خبرة في الميدان العقاري أو المالي أو القانوني ) 12(اإلقتصادية والذين قضوا اثنتي عشرة 
 .وذلك بعد الحصول على شهاداتهم

 األعوان المباشرون بالمنشآت العمومية المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أو العلوم األقتصادية أو شهادة معادلة في -
سنة على األقل في عمل يتطلب خبرة في الميدان العقاري أو ) 12(المواد القانونية أو اإلقتصادية والذين قضوا اثنتي عشرة 

 . على شهاداتهمالمالي أوالقانوني وذلك بعد الحصول
 .تضبط شروط المناظرة بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية



 

 

 
 ينتدب المراقب العام ألمالك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المناظرة حسب الملفات مفتوحة للمترشحين -27الفصل 

 .اآلتي ذكرهم 
و العلوم اإلقتصادية أو شهادة معادلة في المواد القانونية أو المتحصلون على اإلجازة في الحقوق أ) أ( الموظفون من صنف -

 .ها ولهم خبرة في الميدان العقاري أو المالي أو القانوني دير عام إدارة مركزية أو ما يضاهياإلقتصادية والمباشرون لوظيفة م
 .تضبط شروط المناظرة بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية 

 
  27 و 26 , 25 ، 24اد ترتيب أعوان الدولة الواقع تسميتهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل  يع– 28الفصل 

بالدرجة الموافقة للمرتب األساسي الذي يفوق مباشرة المرتب األساسي الذي كانو يتقاضونه في وضعيتهم القديمة ويحتفظون 
 .باألقدمية في الدرجة التي تحصلوا عليها في حالتهم القديمة

 .إذا كان اإلمتياز المنجر عن ترقيتهم أو إدماجهم يعادل اإلمتياز الذي يحصل لهم من تدرجهم في رتبتهم القديمة أو يقل عنه
وينتفعون عند اإلقتضاء بمنحة تعويضية إذا وقعت إعادة ترتيبهم برقم قياسي أدنى من الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في 

 .وان المرتب األصلي رتبتهم األصلية وذلك بعن
يقع ترتيب األعوان الذين لهم صفة موظفين في رتب حسب مستوى المناظرة التي تفوقوا فيها وذلك بدرجة معادلة لدرجة 

 .مراقب مساعد أو مراقب أو مراقب رئيس له نفس األقدمية التي اكتسبها هؤالء األعوان في عملهم السابق
 

 لفترة تربص مساوية للمدة 26 و 25 ، 24 الفصول السابقة ألحكام تسميتهم طبقا  يخضع األعوان الذين وقعت– 29الفصل 
 .المنصوص عليها بالفصل السادس المذكور أعاله ويقع ترسيمهم أو إرجاعهم أو رفضهم طبقا لإلجراءات الواردة بذلك الفصل

 
 لجنة يضبط تركيبها بقرار من 27 و26، 25، و24 ،4 بالفصول السابقة عليهارات المنصوص اظ تقيم المن-30الفصل 

 الوزير األول
 

 . وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية– 31الفصل 
 

 .1991ماي  31تونس في                                                                                         
 زين العابدين بن علي                                                                 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :التناقيح

 2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000 لسنة 710مر عدد تم إلغاؤها بمقتضى األ18-15-11-7وهي الفصول ) 4(إلى ) 1(من  -
 2000 أفريل 5 للمؤرخ في 2000 لسنة 710 جديد تم إقرارها بمقتضى األمر عدد6 جديد و4وهي الفصول ) 6(و) 5( -
 أفريل 5 للمؤرخ في 2000 لسنة 710 رابعا تمت إضافتها بمقتضى األمر عدد3 ثالثا و3 مكرر و3وهي الفصول ) 9(و) 8(و) 7( -

2000        
 1994 ماي 14 المؤرخ في 1994 لسنة 1109 تم إقرارها بمقتضى األمر عدد22-21-9وهي الفصول ) 12(إلى ) 10(من  -


