
 

 

 يتعلق بضـبط النظـام األساسـي    1999 نوفمبر 8 مؤرخ في 1999 لسنة 2502 أمر عدد 
 .عوان سلك إدارة الملكية العقاريةالخاص بأ

 
 إن رئيس الجمهورية،

 ،وزير أمالك الدولة والشؤون العقاريةباقتراح من 
 

بضبط النظام األساسي العام ألعوان  المتعلق 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد بعد االطالع على
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 ،1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83القانون عدد 
 إدارة الملكية العقارية،، المتعلق ب1991 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وعلى األمر عدد 

 ،1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551االنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
لمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت باإلدارات العمومية  ا1985 جوان 17 المؤرخ في 1985 لسنة 839وعلى األمر عدد 

 ة ذات الصبغة اإلدارية،المحلية والمؤسسات العموميوالجماعات 
، المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات 1985 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 

 الموظفين،
، المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية 1990 أكتوبر 29  المؤرخ في1990 لسنة 1753وعلى األمر عدد 

 المتناصفة،
، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان إدارة الملكية 1993 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 872وعلى األمر عدد 

 المؤرخ في 1997 لسنة 1649 واألمر عدد 1995 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 903العقارية مثلما تم تنقيحه باألمر عدد 
 ،1997 أوت 25

 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة 1993 جوان 7 المؤرخ في 1993 لسنة 1220وعلى األمر عدد 
 20المؤرخ في  1995 لسنة 299والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 ،1995فيفري 
، المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير 1994 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

 شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،
إلسناد العدد المهني وعدد ، المتعلق بضبط الشروط العامة 1994 أوت 15 المؤرخ في 1994 لسنة 1706وعلى األمر عدد 

 منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
، المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام الخاصة بالترقية 1994 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994 لسنة 2322وعلى األمر عدد 

 اعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،باالختيار لفائدة موظفي الدولة والجم
شهادات ، المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة ال1996 مارس 25 المؤرخ في 1996 لسنة 519وعلى األمر عدد 

 والعناوين،
ان الدولة ، المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعو1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 

 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
 المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي 1999 جانفي 4 المؤرخ في 1999 لسنة 12وعلى األمر عدد 

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 الية،وعلى رأي وزير الم

 ،وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 :يصدر األمر اآلتي نصه 

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 :يشتمل سلك أعوان إدارة الملكية العقارية على الرتب التالية  : الفصل األول

 متفقد عام للملكية العقارية، -
 متفقد رئيس للملكية العقارية، -
 متفقد مركزي للملكية العقارية، -
 العقارية،متفقد للملكية  -
 ملحق تفقد للملكية العقارية، -
 مراقب للملكية العقارية -



 

 

 عون معاينة للملكية العقارية، -
 .مأمور للملكية العقارية -
 

 .يمكن لألعوان المنتمين إلحدى الرتب المشار إليها أعاله أن يعملوا نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل : 2الفصل 
 

 :ار إليها بالفصل األول من هذا األمر حسب األصناف المنصوص عليها بالجدول التالي توزع الرتب المش : 3الفصل 
 

 األصناف الفرعية األصناف الرتب
 1أ أ متفقد عام للملكية العقارية

 1أ أ متفقد رئيس للملكية العقارية
 1أ أ متفقد مركزي للملكية العقارية

 2أ أ متفقد للملكية العقارية
 3أ أ ية العقاريةملحق تفقد للملك

 - ب مراقب للملكية العقارية
 - ج عون معاينة للملكية العقارية

 - د مأمور للملكية العقارية
 

يوزع األعوان المنتمون للسلك الخاص بإدارة الملكية العقارية حسب رتبهم على األصناف واألصناف الفرعية  : 4الفصل 
 .المنصوص عليها بالفصل الثالث أعاله

 .درجة) 25( كل رتبة من رتب سلك أعوان إدارة الملكية العقارية على خمس وعشرين وتشتمل
 :إال أنه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين حدد عدد الدرجات على النحو التالي 

 .درجة) 16(ستة عشر : متفقد عام للملكية العقارية  -
 .درجة) 20(عشرون : متفقد رئيس للملكية العقارية  -

 .لمطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة األجوروتضبط بأمر ا
 

 وبسنتين 4 و3 و2بالنسبة إلى الدرجات ) 1( سنة واحدة تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية : 5الفصل 
 .بالنسبة إلى بقية الدرجات) 02(

 ).02(فقد رئيس للملكية العقارية ضبطت مدة التدرج بسنتين غير أنه بالنسبة إلى رتبتي متفقد عام ومت
 

يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية في حدود  : 6الفصل 
 .الخطط المراد سد شغورها

 
 : يخضع أعوان سلك إدارة الملكية العقارية لتربص غايته  : 7الفصل 

 .دادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهمإع -
 .استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية -

يؤطر العون خالل مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس اإلدارة لهذا الغرض، 
 .ق رتبة العون المتربصلى رتبة تساوي أو تفوإيشترط فيه أن يكون منتميا 

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح 
 .غير خاضعة إلشرافه

 وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس اإلدارة تعيين معوض له
طبقا لنفس الشروط المذكورة أعاله، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه 

 .أي تغيير حتى نهاية التربص
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على األقل كل ستة أشهر حول تقييم المؤهالت المهنية للعون المتربص 

نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه مالحظاته وآرائه حول وتقرير 
 .جميع مراحل التربص

ى ضوء تقرير ختم التربص النهائي مذيال بمالحظات وتبدي اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص عل
 .قرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس اإلدارة في الترسيمالرئيس المباشر ومرفوقا بت

 :ويدوم التربص 
 :سنة واحدة  - أ
 بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل اإلدارة •



 

 

مين على األقل بصفة عون وقتي بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عا •
 أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة،

 :سنتان  - ب
 .بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات •
و إثر اجتياز مناظرة داخلية بالنسبة على الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أ •

 باالختبارات أو الشهائد أو الملفات
 بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق االختيار •

وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد النتدابهم إذا كانوا غير تابعين لإلدارة أو 
 .األصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قطإرجاعهم إلى رتبتهم 

سنوات من تاريخ االنتداب أو الترقية فإن الموظف ) 4(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع 
 .يعتبر مترسما وجوبا

 العنوان الثاني
 المتفقدون العامون للملكية العقارية

 الباب األول
 المشموالت

 
ف المتفقدون العامون للملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية بمهام التصور والتأطير والتنسيق كما يكل : 8الفصل 

 .يمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث أو التفقد العام
 . على ذلك بكل الوظائف التي تندرج ضمن مشموالت إدارة الملكية العقاريةةويمكن تكليفهم عالو

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى المتفقدون العامون للملكية العقارية عن طريق الترقية من بين المتفقدين الرؤساء للملكية العقارية المترسمين  : 9الفصل 

في رتبهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطط المراد سد شغورها حسب 
 :األساليب التالية 

 .بعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيهاإثر متا - أ
 للمتفقدين الرؤساء للملكية العقاريةمناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة اجتياز إثر النجاح في  - ب

 .قائمة الترشحات الرتبة في تاريخ ختم فيسنوات أقدمية على األقل ) 5(المتوفر فيهم شرط خمس 
 .ظرة الداخلية المشار إليها أعاله كيفية تنظيم المنا بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقاريةتضبطو
 الرتبة والمرسمين فيسنوات على األقل ) 8( الذين لهم أقدمية ثماني المتفقدين الرؤساء للملكية العقارية باالختيار من بين -ج

 .حسب الجدارة بقائمة كفاءة
 ثالعنوان الثال

 المتفقدون الرؤساء للملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
المتفقدون الرؤساء للملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية أو رؤسائهم المباشرين بأعمال يكلف  : 10الفصل 

د وكذلك كل الوظائف التي تندرج كما يمكن تكليفهم بمهمات الدراسات  والبحوث والمراقبة أو التفق. التصور والتأطير والتنسيق
 .ضمن مشموالت إدارة الملكية العقارية

 الباب الثاني
 التسمية

 
 المتفقدين المركزيين للملكية العقارية عن طريق الترقية من بين المتفقدون الرؤساء للملكية العقاريةيسمى  : 11الفصل 

 وفي حدود الخطط المراد سد شغورها لة والشؤون العقاريةوزير أمالك الدوبمقتضى أمر باقتراح من  في رتبهم المترسمين 
 :حسب األساليب التالية 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ



 

 

 للمتفقدين المركزيين للملكية العقارية مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة  اجتيازإثر النجاح في - ب
 .قائمة الترشحات تاريخ ختم في الرتبة فيسنوات أقدمية على األقل ) 5(وفر فيهم شرط خمس المت

 .ط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعالهوتضب
 الرتبة فيسنوات على األقل ) 8( ثماني  الذين لهم أقدمية للملكية العقاريةالمركزيينالمتفقدين  باالختيار من بين -ج

 .والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة
 الرابعالعنوان 

 المتفقدون المركزيون للملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
أعمال المتفقدون المركزيون للملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بالقيام باألعمال اإلدارية ويكلف  : 12الفصل 

 .التأطير والتصور والتنسيق وكذلك مهمات الدراسات والبحوث والمراقبة والتفقد
 .كما يمكن تكليفهم بجميع الوظائف التي تدخل في نطاق مشموالت إدارة الملكية العقارية

 
 الباب الثاني
 التسمية

 
الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط وزير أمالك  بقرار من المتفقدون المركزيون للملكية العقاريةيسمى  : 13الفصل 

 :المراد سد شغورها حسب األساليب الواردة بالقسمين التاليين 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب المتفقدون المركزيون للملكية العقارية من بين المترشحين الخارجيين  : 14الفصل 

 أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين عن طريق التسمية المباشرة من بين خرجي مدرسة تكوين محدثة - أ
 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة  -ب
صبغة قانونية أو اقتصادية أو شهادة تكوينة منظرة بالمستوى المطلوب شهادة معادلة ذات في الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو 

سنة على األكثر عند تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق ) 35(للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثالثين 
 1992 لسنة 1551ليه أعاله المتمم باألمر عدد  المشار إ1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229أحكام األمر عدد 

 .1992 أوت 28المؤرخ في 
 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعاله

 
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 : الداخليين تسند الترقية إلى رتبة متفقد مركزي للملكية العقارية إلى المترشحين : 15الفصل 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة متفقدي الملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها - أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمتفقدي الملكية العقارية المترسمين  - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(فيهم شرط برتبتهم والمتوفر 
 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله

سنوات ) 10(من بين متفقدي الملكية العقارية المترسمين الذين لهم عشر  ) % 10( باالختيار في حدود عشرة بالمائة -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(أقدمية على األقل في الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 
 
 
 



 

 

 العنوان الخامس
  الملكية العقاريةومتفقد

 الباب األول
 المشموالت

  
دوا الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بكل المهمات التي تدخل في مشموالت إدارة يكلف متفق : 16الفصل 

 .الملكية العقارية ويقومون خاصة بتنسيق ومراقبة ومراجعة األعمال الموكولة إلى األعوان الخاضعين إلشرافهم
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
ر من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط المراد سد يسمى متفقدو الملكية العقارية بقرا : 17الفصل 

 :شغورها حسب األساليب الواردة بالقسمين التاليين 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدبو متفقدو الملكية العقارية من بين المترشحين الخارجيين  : 18الفصل 

حدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين عن طريق التسمية المباشرة من بين خرجي مدرسة تكوين م - أ
 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على األستاذية في  - ب
دلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية أو شهادة تكوينية نظرة بالمستوى المطلوب الحقوق أو العلوم اإلقتصادية أو شهادة معا

سنة على األكثر عند تاريخ ختم قائمة الترشحات تحتسب ) 35(للمشاركة في هذه المناظرة والبالغين من العمر خمسا وثالثين 
 لسنة 1551 المتمم باألمر عدد 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد 

 .1992 أوت 28 المؤرخ في 1992
 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعاله

 
 القسم الثاني
 الترقية

 
 :ية العقارية إلى المترشحين الداخليين لترقية إلى رتبة متفقد للملكتسند ا : 19الفصل 

إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة ملحقي التفقد للملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والنجاح | - أ
 .فيها
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لملحقي التفقد للملكية العقارية المترسمين  - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(فيهم شرط برتبهم والمتوفر 
 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعاله

سنوات ) 10(لذين لهم عشر من بين ملحقي التفقد للملكية العقارية المترسمين ا ) % 10( باالختيار في حدود عشرة بالمائة -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(أقدمية على األقل في الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 العنوان السادس

 ملحقو التفقد للملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
لمباشر بمساعدة متفقدي الملكية العقارية في مهامهم كما يكلف ملحقو التفقد للملكية العقارية تحت إشراف رئيسهم ا : 20الفصل 

 .يكلفون بكل األعمال المنوطة بعهدة المصالح التي يتبعونها
 
 
 



 

 

 الباب الثاني
 التسمية

 
يسمى ملحقو التفقد للملكية العقارية بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية في حدود الخطط المراد سد  : 21الفصل 

 :سب األساليب الواردة بالقسمين التاليين شغورها ح
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب ملحقو التفقد للملكية العقارية من بين المترشحين الخارجيين  : 22الفصل 

ي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين عن طريق التسمية المباشرة من بين خريج - أ
 .م مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنيةاعتبرت دراسته

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحةللمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين  - ب
 المؤرخ 1982 لسنة 1229سنة على األكثر عند تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد ) 35(

 :  والمحرزين على 1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 المتمم باألمر عدد 1982 سبتمبر 2في 
 .الشهادة الجامعية للمرحلة األولى أو شهادة معادلة )1
 .أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله )2

 .عقارية كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعالهوتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون ال
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة ملحق تفقد للملكية العقارية إلى المترشحين الداخليين  : 23الفصل 

 . برتبتهم والنجاح فيهاإثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة مراقبي الملكية العقارية المترسمين - أ
إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمراقبي الملكية العقارية المترسمين  - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(برتبتهم والمتوفر فيهم شرط 
 .لة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعالهوتضبط بقرار من وزير أمالك الدو

) 10(من بين مراقبي الملكية العقارية المترسمين برتبتهم والذين لهم عشر  ) % 10( باالختيار في حدود عشرة بالمائة -ج
 .ب الجدارة بقائمة كفاءةمين حسسنة على األقل والمرس) 40 (سنوات أقدمية على األقل في الرتبة ومن العمر أربعون

 
 العنوان السابع

 مراقبو الملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
 بمساعدة ملحقي التفقد للملكية العقارية في مهامهم اف رئيسهم المباشريكلف مراقبو الملكية العقارية تحت إشر : 24الفصل 

 .ن لها كما يمكن تكليفهم بكل األعمال المكتبيةويشاركون في تنفيذ األعمال الموكولة للمصلحة التابعي
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
المراد سد يسمى مراقبو الملكية العقارية بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وذلك في حدود الخطط  : 25الفصل 

 :شغورها حسب األساليب الواردة بالقسمين التاليين 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب مراقبو الملكية العقارية من بين المترشحين الخارجيين  : 26ل الفص



 

 

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

الختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين عن طريق المناظرة الخارجية با - ب
 المشار إليه أعاله 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد ) 35(

 :  والمحرزين على 1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551المتمم باألمر عدد 
 شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة )1
 أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله )2

 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعاله
 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 :راقب للملكية العقارية إلى المترشحين الداخليين تسند الترقية إلى رتبة م : 27الفصل 

إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة أعوان المعاينة للملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والنجاح  - أ
 .فيها
معاينة للملكية العقارية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة ألعوان ال - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(المترسمين برتبتهم والمتوفر فيهم شرط 
 .وتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله

من بين أعوان المعاينة للملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والذين لهم  ) % 10(ائة  باالختبار في حدود عشرة بالم-ج
 الجدارة بقائمة بسنة على األقل والمرسمين حس) 40(سنوات أقدمية على األقل في الرتبة ومن العمر أربعون ) 10(عشر 
 .كفاءة

 
 العنوان الثامن

 أعوان المعاينة للملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
يكلف أعوان المعاينة للملكية العقارية تحت سلطة رؤسائهم المباشرين بمساعدة ملحقي التفقد ومراقبي الملكية  : 28الفصل 

 .العقارية في األعمال التي يعهد بها إليهم كما أنهم مكلفون خاصة باألعمال المكتبية
 

 الباب الثاني
 التسمية

 
 للملكية العقارية بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وذلك في حدود الخطط يسمى أعوان المعاينة : 29الفصل 

 :المراد سد شغورها حسب األساليب الواردة بالقسمين التاليين 
 

 القسم األول
 االنتداب

 
 :ينتدب أعوان المعاينة للملكية العقارية من بين المترشحين الخارجيين  : 30الفصل 

المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين عن طريق التسمية  - أ
 .اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام االساسي للمدرسة المعنية

عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثالثين  - ب
 المتمم باألمر عدد 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد ) 35(

 : المشار إليه أعاله والذين 1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551
 .تابعوا بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي )1
 و تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانويأ

 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله )2
 .ها أعالهوتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إلي



 

 

 القسم الثاني
 الترقية

 
 :تسند الترقية إلى رتبة عون معاينة للملكية العقارية إلى المترشحين الداخليين  : 31الفصل 

 .إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة مأموري الملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها - أ
أو الملفات مفتوحة لمأموري الملكية العقارية المترسمين ناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد إثر النجاح في اجتياز م - ب

 .سنوات أقدمية على األقل في الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات) 5(برتبتهم والمتوفر فيه شرط 
 .لية المشار إليها أعالهوتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخ

) 10(من بين مأموري الملكية العقارية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر  ) % 10( باالختيار في حدود عشرة بالمائة -ج
 .سنة على األقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة) 40(سنوات أقدمية على األقل في الرتبة ومن العمر أربعون 

 
 عالعنوان التاس

 مأمورو الملكية العقارية
 الباب األول
 المشموالت

 
 :يكلف مأمورو الملكية العقارية باألعمال التالية  : 32الفصل 

 .لمتعاملين مع اإلدارة لالسهر على توفير أحسن قبول -
اء مصالحهم القيام بتوجيه المتعاملين مع اإلدارة ومصاحبتهم عند االقتضاء إلى مكاتب الموظفين واألعوان المعنيين بقض -

 .داخل اإلدارة
القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات اإلدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين واألعوان  -

 .العاملين باإلدارة
 .كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشموالت المصالح المعينين بها

كون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسة وظيفته الزي الخاص الذي ويتعين على مأمور الملكية العقارية أن ي
 .تحدده له اإلدارة

 الباب الثاني
 التسمية واالنتداب

 
يسمى مأمورو الملكية العقارية بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وذلك في حدود الخطط المراد سد  : 33الفصل 

 طريق مناظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر شغورها ويقع انتدابهم عن
 المشار 1982 سبتمبر 2 المؤرخ في 1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد ) 35(خمسا وثالثين 

 : والذين 1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 عدد لألمرالمتمم  أعاله إليه
 سنوات على األقل من التعليم الثانوي،) 3(تابعوا بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وثالث  )1

 أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم األساسي على األقل 
 .أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة األولى أعاله )2

 
 العنوان العاشر
 أحكام ختامية

 
 أفريل 19 المؤرخ في 1993 لسنة 872تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد  : 34صل الف

 1995 لسنة 903، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان إدارة الملكية العقارية مثلما تم تنقيحه باألمر عدد 1993
 .1997 أوت 25 المؤرخ في 1997 لسنة 1649 واألمر عدد 1995 ماي 15المؤرخ في 

 
وزيرا أمالك الدولة والشؤون العقارية والمالية، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد :  35الفصل 

 .الرسمي للجمهورية التونسية
 

 .1999 نوفمبر 8تونس في                                                                                          
 زين العابدين بن علي                                                                          

 


