
 

 

 يتعلق بضبط النظام األساسي الخـاص       2000 جانفي   3 مؤرخ في    2000 لسنة   52أمر عدد    
 بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية

  
 ,إن رئيس الجمهورية

 ,باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية
 

لمتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى جميع        ا 1965 فيفري   12 المؤرخ في    1965 لسنة   5بعد االطالع على القانون عدد      
 1992 لسـنة    84 والقانون عدد    1992 ماي   4 المؤرخ في    1992 لسنة   46النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد        

 68 والقانون عـدد     1995 جانفي   23 المؤرخ فــــــــي    1995 لسنة   10  والقانون عدد     1992 أوت   06المؤرخ في   
  .1997 اكتوبر 27مؤرخ في  ال1997لسنة 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعـوان الدولـة          1983 ديسمبر   12 المؤرخ في    1983 لسنة   112على القانون عدد    و  
مة له وخاصة القـانون      وعلى جميع النصوص المنقحة والمتم     والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية      

  .1997 ديسميبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83 والقانون عدد 1992 اوت 3لمؤرخ في  ا1992 لسنة 82عدد 
 , المتعلق بإدارة الملكية العقارية1991 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 61وعلى القانون عدد 
ة في مناظرات     المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشارك      1982 سبتمبر   02 المؤرخ في    1982 لسنة   1229وعلى األمر عدد    

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

 ,والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتـب عـام   1988 فيفري   11 المؤرخ في    1988 لسنة   188ألمر عدد   وعلى ا 

وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزيةوشـروط                 
  ,1998 سبتمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 1872باألمر عدد اإلعفاء من هذه الخطط الوظيفية  كما تم تنقيحه واتمامه 

 المتعلق بضبط كيفية تنظـيم وتسـيير اللجـان اإلداريـة            1990 أكتوبر 29 المؤرخ في    1990 لسنة   1753وعلى األمر عدد    
 ,المتناصفة

ري العقود بإدارة    المتعلق بالنظام االساسي الخاص بسلك محر      1992 نوفمبر   23 المؤرخ   1992 لسنة   2084وعلى األمر عدد    
  , 1994 افريل 11 المؤرخ في 1994 لسنة 819الملكية العقارية مثلما وقع تنقيحه باألمر عدد 

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

  ,1995فيفري 
  المتعلق بضبط سلم الوظائف الـوطني وكـذلك شـروط            1994 جوان   20 المؤرخ في    1994 لسنة   1397وعلى األمر عدد    

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

 .منحة اإلنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
لخاصـة بالترقيـة     المتعلق بضبط كيفية تطبيق األحكام ا      1994 نوفمبر   14 المؤرخ في    1994 لسنة   2322وعلى اآلمر عدد    

  ذات الصبغة اإلداريةة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميرباالختيا
 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقـة بمعادلـة الشـهادات          1996 مارس   25 المؤرخ في    1996 لسنة   519وعلى األمر عدد    

 ,والعناوين
 المتعلق بضـبط المرتـب األساسـي ألعـوان الدولـة            1997 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    

 .لعمومية ذات الصبغة اإلداريةالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ا
 ,وعلى رأي وزير المالية

 ,وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 :يصدر األمر اآلتي نصه

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
 :يشتمل سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية على الرتب التالية  –الفصل األول 

 محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية  -
 يس للعقود بإدارة الملكية العقاريةمحرر رئ -



 

 

 محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
 محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية -
 محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية -

 
 
الجاري بهـا    يمكن لألعوان المنتمين الحدى الرتب المشار اليها اعاله ان يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب                 -2الفصل  
 .العمل

 
توزع الرتب المشار اليها بالفصل األول من هذا االمر حسب األصناف واألصناف الفرعية طبقا لبيانات الجـدول                  : 3الفصل  
 :التالية

 
 األصناف الفرعية األصناف الرتبة

 محرر عام للعقـود بـإدارة الملكيـة        
 العقارية

 1أ ا

محرر رئيس  للعقود بـإدارة الملكيـة        
 يةالعقار

 1أ أ

محــرر أول للعقــود بــإدارة الملكيــة 
 العقارية

 1               أ أ

 1               أ أ محرر  للعقود بإدارة الملكية العقارية
محرر مساعد للعقود بـإدارة الملكيـة       

 العقارية
 2               آ أ

 
 .درجة ) 25(عقارية على خمس وعشرين  تشتمل كل رتبة من رتب سلك محرري العقود بإدارة الملكية ال-4الفصل 

 :أما بالنسبة إلى الثالثة رتب التالية حدد عدد درجاتها على النحو التالي 
 درجة) 16( محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية ستة عشر     -
 درجة) 17(سبعة عشر : محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية  -
 .درجة) 20(عشرون : ملكية العقارية محرر أول للعقود بإدارة ال -

 وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة األجور
 

 وبسـنتين   4و3و2بالنسبة إلى الدرجات    ) 1( إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة       ء تقدر المدة الواجب قضاؤها لالرتقا     -5الفصل  
 تبالنسبة إلى بقية الدرجا) 2(

غير أنه بالنسبة إلى رتب محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية ومحرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية ومحـرر أول                    
 .للعقود بإدارة الملكية العقارية ضبطت مدة التدرج بسنتين

 
غورها بقرار مـن وزيـر       يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة في حدود الخطط المراد سد ش               -6الفصل  

 .امالك الدولة والشؤون العقارية
 

 :يخضع اعوان سلك محرري العقود بادارة الملكية العقارية لتربص غايته  : 7الفصل 
 ,إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم -
 .استكمال تكوينهم ودعم مؤهالتهم المهنية -

ص طبقا لبرنامج يتم اعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئـيس االدارة لهـذا الغـرض                  يؤطر العون خالل مدة الترب    
 .يشترط فيه ان يكون منتميا الى رتبة تساوي او تفوق رتبة العون المتربص

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التاطير حتى في صورة اجراء بعض مراحله بمصلحه او بمصـالح                   
 .ير خاضعة الشرافهغ

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

 .اية التربصأي تغيير حتى نه
, حول تقييم المؤهالت المهنية للعون المتـربص       ويتعين على المؤطر ايضا تقديم تقارير دورية مرة على االقل كل ستة اشهر            

كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه مالحظاته وأراءه حـول  , وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص 
 .جميع مراحل التربص



 

 

 اللجنة اإلدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير ختم التربص النهائي مـذيال بمالحظـات                    وتبدي
 . الرئيس المباشر ومرافوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس االدارة في الترسيم

 :ويدوم التربص 
 :سنة واحدة - أ

 ,رجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل االدارةبالنسبة إلى الموظفين المتخ -
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم برتبة معينة بعد ادائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين علىاالقل بصـفة عـون                     -

 .وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة
 :سنتان  - ب
 اظرة خارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفاتبالنسبة إلى الموظفين الذين تمت تسميتهم عن طريق من -
بالنسبة إلى الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة اثر متابعة مرحلة تكوين أو اثر اجتياز مناظرة داخليـة                     -

 .باالختبارات أو الشهائد أو الملفات
 .بالنسبة إلى الموظفين الذين وقعت ترقيتهم عن طريق االختيار -

اء مدة التربص المشار إليها أعاله يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد إلنتدابهم إذا كانوا غير تابعين لـإلدارة                    وبانته
 . كأنهم لم يغادروها قطويعتبرونأو إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية 

نتداب أو الترقية فان الموظف     سنوات من تاريخ اال    ) 04(وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع             
 .يعتبر مترسما وجوبا

 العنوان الثاني
 المشموالت العامة

 
 :يقوم سلك محرري العقود بادارة الملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية   -8الفصل 

 ية بتحرير العقود واالتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري  وذلك بطلب من األطراف المعن-
  بالتعريف باإلمضاء بالعقود المحررة من قبل أعوان السلك بتفويض من حافظ الملكية العقارية-

         بدراسة العقود والصكوك المقدمة إلدارة الملكية العقارية قصد ترسيمها بالسجل العقاري
 .  بتسيير اإلدارات الجهوية الملكية  العقارية-       
ت للسلط العمومية عند طلب ذلك في شأن التدابير التشريعية والترتيبية  التي تهـدف إلـى تنظـيم                     بإعداد استشارا   -       

 .وتحسين إجراءات تحرير العقود والترسيم بالسجل العقاري والمسائل المتصلة بذلك
 

 العنوان الثالث
 رتب سلك محرري العقود بادارة الملكية العقارية

 الباب األول
 ود بإدارة الملكية العقاريةالمحررون العامون للعق

 القسم األول
 المشموالت

 
ة حافظ الملكية العقارية بمهام التصور والتأطير        بإدارة الملكية العقارية تحت سلط      يكلف المحررون العامون للعقود    -9الفصل  

 .والدراسات والبحوث والتفقد والتنسيق في ميدان تحريرالعقود
 .هم بكل الوظائف التي تندرج ضمن مشموالت إدارة الملكية العقاريةكما يمكن تكليف

 
 القسم الثاني
 التسمية

 
 يسمى المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طرق الترقية من بين المحررين الرؤسـاء للعقـود                 -10الفصل  

 وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطـط          ن برتبهم بمقتضى أمر باقتراح من     يمبإدارة الملكية العقارية المترس   
 :المراد سد شغورها حسب األساليب التالية

 ,إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
قـود بـإدارة    إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات او الشهائد او الملفات مفتوحة للمحررين الرؤسـاء للع                - ب

 ’سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(الملكية العقارية الذين لهم على األقل خمس 
  الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعالهكتضبط بقرار من وزير أمال



 

 

سنوات على األقـل بهـذه   ) 8(لملكية العقارية الذين لهم أقدمية ثماني  باالختيار من بين المحررين الرؤساء للعقود بإدارة ا    -ج
 .الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 . يتمتع المحررون العامون للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية– 11الفصل 

 
 الباب الثاني

 لعقود بادراه الملكية العقاريةالمحررون الرؤساء ل
 القسم األول
 المشموالت

 
 يكلف المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت سلطة حافظ الملكية العقارية أو رؤسائهم المباشرين                -12الفصل  

 بكل الوظائف التـي تنـدرج       كما يمكن تكليفهم  ,  تحرير العقود  نميدات والبحوث والتفقد والتنسيق في      بمهام التأطير والدراسا  
 .ضمن مشموالت إدارة الملكية العقارية

 
 القسم الثاني
 التسمية

 
 يسمى المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طريق الترقية من بـين المحـررين األول للعقـود                   -13الفصل  

زير أمالك الدولة والشؤون العقارية وفي حدود الخطـط         بإدارة الملكية العقارية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من و         
 :المراد سد شغورها حسب األساليب التالية

 ’اثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
بإدارة الملكيـة   اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحررين األول للعقود                 - ب

 .سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(العقارية الذين لهم على األقل خمس 
 تضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله

سنوات علـى األقـل بهـذه       ) 8( العقارية الذين لهم أقدمية ثماني        باالختيار من بين المحررين األول للعقود بإدارة الملكية        -ج
 .الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة

 
 . يتمتع المحررون الرؤساء للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية-14الفصل 

 
 الباب الثالث

 الملكية العقاريةالمحررون األول للعقود بادارة 
 القسم األول
 المشموالت

 
يكلف المحررون األول للعقود بإدارة الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمهام تاطير المحـررين                -15الفصل  

ئف التـي   كما يمكن تكليفهم بكـل الوظـا      , للعقود بإدارة الملكية العقارية والدراسات والبحوث والتفقد في ميدان تحرير العقود          
 .تندرج ضمن مشموالت إدارة الملكية العقارية

 القسم الثاني
 التسمية

 
  يسمى المحررون األول للعقود بإدارة الملكية العقارية عن طريق الترقية من بين محرري العقود بإدارة الملكيـة   -16الفصل  

ؤون العقارية وفي حدود الخطط المـراد سـد         العقارية المترسمين برتبتهم بمقتضى أمر باقتراح من وزير أمالك الدولة والش          
 :شغورها حسب األساليب التالية

 ,إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة والنجاح فيها - أ
اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات أو الشهائد او الملفات مفتوحة لمحّرري العقود بإدارة الملكية العقارية                  - ب
 .سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات) 5(ن لهم على األقل خمس الذي

 تضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله
سنوات أقدميةعلى األقل بهذه الرتبـة      ) 8( باالختيار من بين محرري العقود بإدارة الملكية العقارية الذين لهم أقدمية ثماني              -ج

 .والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة



 

 

 . يتمتع المحررون األول للعقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح واالمتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية-17لفصل ا
 

 الباب الرابع
 محررو العقود بادراه الملكية العقارية

 القسم األول
 تالمشموال
 

 يكلف محررو العقود بإدارة الملكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمراجعة العقود المحررة من قبـل          -18الفصل  
المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية كما يمكن تكليفهم بجميع الوظائف التي تدخل في نطاق مشـموالت إدارة                  

 .الملكية العقارية
 القسم الثاني
 التسمية

 
 يسمى محررو العقود  بإدارة الملكية العقارية بمقتضى أمر باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية في                  -19الفصل  

 :حدود الخطط المراد سد شغورها حسب األساليب الواردة بالقسمين الفرعيين التاليين 
 

 القسم الفرعي األول
 االنتداب

 
 :قود بإدارة الملكية العقارية حسب األساليب التالية ينتدب محررو الع:20الفصل 

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

هائد او الملفات المفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة         عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات او الش       - ب
في الحقوق او شهادة معادلة ذات  صبغة قانونية او شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هـذه المنـاظرة                     

 2 المؤرخ فـي     1982 لسنة   1229سنة على األكثر تحتسب وفق احكام االمر عدد          ) 35(والبالغين من العمر خمسا وثالثين      
 . المشار اليه أعاله1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 المتمم باالمر عدد 1982سبتمبر 

 .يضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية نظام المناظرة المشار إليها أعاله
 

 القسم الفرعي الثاني
 الترقية

 
 :ة محرر للعقود بادارة الملكية العقارية إلى المترشحين الداخليين  تسند الترقية إلى رتب-21لفصل ا
إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتم تنظيمها من قبل اإلدارة لفائدة المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقاريـة                   - أ

 ’المترسمين برتبتهم والنجاح فيها
ـ      اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية باالختبارات         - ب إدارة أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمحررين المساعدين  للعقـود ب

سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة عند تـاريخ خـتم            ) 5(ن برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس       الملكية العقارية  المترسمي   
 .الترشحات

 
 .ة الداخلي المشار إليها أعالهتضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية كيفية تنظيم المناظر  
من بين المحررين المساعدين للعقود بإدارة الملكية العقارية المترسمين الذين  ) % 10( باالختيار  في حدود عشرة بالمائة -ج

سنة على األقل والمرسمين حسـب الجـدارة        ) 40(سنوات أقدمية على األقل بهذه الرتبة  ومن العمر اربعون           ) 10(لهم عشر   
 .ئمة كفاءةبقا
 

 . يتمتع محررو العقود بإدارة الملكية العقارية بالمنح واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية– 22الفصل 
 
 
 
 
 



 

 

 الباب الخامس
 المحررون المساعدون للعقود بإدارة الملكية العقارية

 القسم األول
 المشموالت

 لكية العقارية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بمهام تحريرالمحررون المساعدون للعقود بإدارة الم يكلف -23الفصل 
العقود وبكل المهمات التي تدخل في مشموالت إدارة الملكية العقارية كما يتولون تنسيق ومراقبة ومراجعة األعمال الموكولـة                  

 .إلى األعوان الخاضعين إلشرافهم
 

 القسم الثاني
 التسمية

 
للعقود بإدارة الملكية العقارية بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية فـي              يسمى المحررون المساعدون     -24الفصل  

 :حدود الخطط المراد سد شغورها وينتدبون حسب األساليب التالية
عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل اإلدارة لهذا الغرض والذين                    - أ

 ,مرضية طبقا للنظام األساسي للمدرسة المعنيةاعتبرت دراستهم 
عن طريق المناظرة الخارجية باالختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين علـى األسـتاذية فـي                   - ب

بالغين الحقوق أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب للمشاركة في هذه المناظرة وال                 
 سـبتمبر  2 المـؤرخ فـي   1982 لسنة 1229سنة على األكثر تحتسب وفق أحكام األمر عدد     ) 35(من العمر خمسا وثالثين     

 . المشار إليه أعاله1992 أوت 28 المؤرخ في 1992 لسنة 1551 المتمم باألمر عدد 1982
 .جية المشار إليها أعالهيضبط بقرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية نظام المناظرة الخار

 
 العنوان الرابع
 أحكام ختامية

 
      المـؤرخ فـي    1992 لسـنة    2084 تلغى جميع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عدد             -25الفصل  

قع تنقيحه باألمر عدد     المتعلق بالنظام األساسي الخاص بسلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية مثلما و            1992 نوفمبر   23
  .1994 أفريل 11 المؤرخ في 1994 لسنة 819

 
 وزيرا أمالك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي                  -26الفصل  

 .للجمهورية التونسية
 
 
 

 2000 جانفي 3تونس في                                                                                           
 زين العابدين بن علي

 
 
 
 
 
 
 


