الفصل  20ـ تعوض عبارة "وتشتمل على إدارتين فرعيتين"
الواردة في بداية الفقرة الثانية من العدد  1من الفصل  29من
اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري 2001
المشار إليه أعﻼه بعبارة "وتشتمل على ثﻼث إدارات فرعية".
الفصل  21ـ تلغى الفقرة الفرعية "أ" من العدد  1من الفصل
 29من اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المشار إليه أعﻼه وتعوض باﻷحكام التالية :
الفصل ) 29الفقرة الفرعية أ من العدد ) 1جديدة(( :

أ ـ اﻹدارة الفرعية للبذور والشتﻼت وتشتمل على ثﻼث
مصالح :
ـ مصلحة التثبيت عند اﻹكثار للبذور والشتﻼت،

ـ مصلحة التقييم والمصادقة وحماية المستنبطات النباتية،
ـ مصلحة مراقبة جودة المنتجات.

الفصل  22ـ يضاف إلى العدد  1من الفصل  29من اﻷمر
عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري  2001المشار
إليه أعﻼه ما يلي :

ج ـ اﻹدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات وتشتمل على ثﻼث
مصالح :
ـ مصلحة التحاليل الكيميائية.

ـ مصلحة تحاليل البذور والشتﻼت.

ـ مصلحة التحاليل الفيروسية.

الفصل  23ـ تلغى الفقرة الثانية من العدد  2من الفصل 29
من اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري 2001
المشار إليه أعﻼه وتعوض باﻷحكام التالية :
الفصل ) 29عدد ) 2فقرة ثانية )جديدة(( :
وتشتمل على أربع إدارات فرعية :

أ ـ اﻹدارة الفرعية للمراقبة واليقظة الداخلية وتشتمل على
أربع مصالح :
ـ مصلحة اﻷمراض والنيماتودا.

ـ مصلحة الحشرات.

ـ مصلحة الجراد والفقريات.

ـ مصلحة اﻷعشاب الضارة.

ب ـ اﻹدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالشمال وتشتمل على
مصلحة اﻵفات الزراعية بالشمال.

ج ـ اﻹدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط وتشتمل على
مصلحة اﻵفات الزراعية بالوسط.

د ـ اﻹدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالجنوب وتشتمل على
مصلحة اﻵفات الزراعية بالجنوب.
صفحــة 2296

الفصل  24ـ يلغى العدد  3والعدد  4من الفصل  29من اﻷمر
عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري  2001المشار
إليه أعﻼه.
الفصل  25ـ وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير المالية مكلفان ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  31ماي .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

وزير الفﻼحة والموارد المائية

والصيد البحري
سمير الطيب

أمر حكومي عدد  504لسنة  2018مؤرخ في  7جوان 2018
يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات
السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر المؤرخ في  18جوان  1918المتعلق بالتصرف
والتفويت في أمﻼك الدولة العقارية الخاصة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 81لسنة  1973المؤرخ في  31ديسمبر  1973وخاصة الفصل
 86منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها
القانون عدد  66لسنة  2017المؤرخ في  18ديسمبر 2017
المتلعق بقانون المالية لسنة  2018وخاصة الفصل  86منها،

وعلى القانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر
 1983المتعلق بحماية اﻷراضي الفﻼحية كما هو منقح ومتمم
بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد  67لسنة  2016المؤرخ
في  15أوت ،2016

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
 122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر  1994كما هي منقحة
ومتممة بالنصوص الﻼحقة وخاصة بالقانون عدد  29لسنة 2009
المؤرخ في  9جوان ،2009
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وعلى القانون عدد  21لسنة  1995المؤرخ في  13فيفري
 1995المتعلق بالعقارات الدولية الفﻼحية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  63لسنة  2001المؤرخ
في  25جوان ،2001

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي اﻷحكام المتعلقة بتسوية
وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة  2000على
ملك الدولة الخاص وشروط وصيغ وأثمان التفويت فيها.

الفصل  2ـ يرخص بمقتضى هذا اﻷمر الحكومي وطبقا ﻷحكامه
في التفويت مراكنة ،لتسوية وضعيات عقارية قديمة ،في المباني ذات
الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة  2000على ملك
الدولة الخاص والتي تتﻼءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها.
صنف المعتمدية الواقع بها
العقار حسب مؤشر التنمية

منتفع له عقد مع الغير

الصنف عدد 3

 15دينار للمتر المربع الواحد

الصنف عدد 1
الصنف عدد 2

 6دينار للمتر المربع الواحد
 8دينار للمتر المربع الواحد

يستثنى من اﻻنتفاع بأحكام هذا اﻷمر الحكومي اﻷشخاص
المتحوزين بعقارات بيضاء.

الفصل  3ـ يعد حسن النية على معنى أحكام هذا اﻷمر
الحكومي :

ـ كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط
المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية .وﻻ يعد الربط
بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة.
ـ المقتني لعقار رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع اﻷصلي
بعقار دولي فﻼحي.
ـ المنتفعين في إطار برامج التنمية الريفية.

ـ المقيمين بتجمعات سكنية على أجزاء من اﻷراضي الفاقدة
للصبغة الفﻼحية والتي ﻻ تزال على ملك الدولة الخاص والمتمثلة
في أراضي اﻷوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام
اﻷمر المؤرخ في  9سبتمبر  1948المتعلق بالتقاسيم الريفية
القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد  25لسنة
 1970المؤرخ في  19ماي  1970المتعلق بضبط كيفية التفويت
في اﻷراضي الدولية ذات الصبغة الفﻼحية.

ـ المسكنين بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة
المركزية والجهوية.

الفصل  4ـ يتم التفويت في المحﻼت ذات الصبغة السكنية
المقامة قبل سنة  2000طبقا لجدول اﻷثمان التالي :
منتفع دون عقد

 10دينار للمتر المربع الواحد
 12دينار للمتر المربع الواحد
 20دينار للمتر المربع الواحد

منتفع ضعيف الحال
)بعقد أو دون عقد(

 5دينار للمتر المربع الواحد
 5دينار للمتر المربع الواحد
 5دينار للمتر المربع الواحد

الصنف عدد  : 1يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث اﻷخير من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية
للمعتمديات.
الصنف عدد  : 2يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الثاني من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية
للمعتمديات.
الصنف عدد  : 3يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث اﻷول من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية
للمعتمديات.
يتم اﻻعتماد على صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب آخر قائمة لمؤشر التنمية الجهوية في تاريخ التسوية.
يقصد بمنتفع ضعيف الحال كل منتفع بمنحة العائﻼت المعوزة أو المتحصل على دفتر عﻼج مجاني.
الفصل  5ـ يتولى الوزير المكلف بأمﻼك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خﻼص الثمن.
ويمكن دفع الثمن على ثﻼثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره  %7سنويا كما يلي :

ـ  %40كتسبقة قبل إبرام عقد البيع،

ـ  %30بعد سنة من تاريخ إبرام عقد البيع.

ـ  %30بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع.
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مع توظيف رهنية على العقار لضمان خﻼص بقية ثمن البيع
والتحجير على المنتفع ببيع العقار خﻼل مدة خمس سنوات من
تاريخ البيع.
ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الفصل  6ـ وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية
ووزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز
واﻹسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون،
كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  7جوان .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
 122لسنة  1994المؤرخ في  28نوفمبر  1994كما هي منقحة
ومتممة بالنصوص الﻼحقة وخاصة بالقانون عدد  29لسنة 2009
المؤرخ في  9جوان ،2009

وعلى القانون عدد  21لسنة  1995المؤرخ في  13فيفري
 1995المتعلق بالعقارات الدولية الفﻼحية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  63لسنة  2001المؤرخ
في  25جوان ،2001
وعلى القانون عدد  33لسنة  2015المؤرخ في  17أوت
 2018المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ﻷحكام الفصل
 92من الدستور،

وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

وعلى اﻷمر عدد  999لسنة  1990المؤرخ في  11جوان
 1990المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة أمﻼك الدولة،

وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي

وعلى اﻷمر عدد  1236لسنة  1996المؤرخ في  6جويلية
 1996المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب اﻷهداف،

وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد

أمر حكومي عدد  505لسنة  2018مؤرخ في  7جوان 2018
يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع
تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة
على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى اﻷمر المؤرخ في  18جوان  1918المتعلق بالتصرف
والتفويت في أمﻼك الدولة العقارية الخاصة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 81لسنة  1973المؤرخ في  31ديسمبر  1973وخاصة الفصل
 86منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة
القانون عدد  53لسنة  2015المؤرخ في  25ديسمبر 2015
المتعلق بقانون المالية لسنة ،2016
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وعلى القانون عدد  87لسنة  1983المؤرخ في  11نوفمبر
 1983المتعلق بحماية اﻷراضي الفﻼحية كما هو منقح ومتمم
بالنصوص الﻼحقة وخاصة القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ
في  27ديسمبر  2007المتعلق بحفز المبادرة اﻻقتصادية،

وعلى اﻷمر عدد  1235لسنة  1999المؤرخ في  31ماي
 1999المتعلق بتنظيم وزارة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى اﻷمر عدد  1245لسنة  2006المؤرخ في  24أفريل
 2006المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة
المركزية واﻹعفاء منها،

وعلى اﻷمر عدد  1017لسنة  2011المؤرخ في  21جويلية
 2011المتعلق بضبط مشموﻻت وتنظيم اﻹدارات الجهوية ﻷمﻼك
الدولة والشؤون العقارية،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1870لسنة  2015المؤرخ في
 20نوفمبر  2015المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة
قانونية لعقارات دولية فﻼحية ومشموﻻتها وطرق سير عملها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
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