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جه�� 
ّ
فة بالت

ّ
  التصّرف �� املبا�ي:  الوزارة امل�ل

 

�عت�� حسن التصّرف �� املبا�ي، من بنايات ذات إستعمال إداري ومساكن إدار�ة، أحد 

فة بالّتجه�� �� جملة من . مقومات املحافظة ع�� الرصيد العقاري للدولة
ّ
وتتصّرف الوزارة امل�ل

فة بأمالك الدولة 
ّ
إضافة العقارات ع�� ملك الّدولة وال�ي تّم تخصيصها لفائد��ا من طرف الوزارة امل�ل

ق بتوظيفها . جملة من العقارات اخرى ع�� وجه الكراءإ�� 
ّ
و�� مسؤولة عن هاته العقارات فيما يتعل

 .والتصّرف ف��ا وصيان��ا وحفظها ماديا وقانونّيا

 

7050TP0Fو�بلغ عدد هذه العقارات إجماال 

(1)
P0T يتّم استغاللها �� ش�ل مساكن مب�ى  454م��ا  انمب

 . لغررا  ادار�ة مب�ى 251إدار�ة فيما �ستعمل البقية وعددها 

 

فة بالتجه�� 
ّ
ق الوزارة امل�ل

ّ
التصّرف �� املبا�ي  ��و��دف هذه املهّمة إ�� الّنظر �� مدى توف

 .الّراجعة إل��ا بالّنظر من حيث �شييدها و�سو�ة وضعيا��ا العقار�ة فضال عن استغاللها وحماي��ا

 

ت أساسا الف��ة 
ّ
، املصا�ح املركز�ة للوزارة 2014-2009وشملت اعمال امليدانية ال�ي رط

فة بأمالك الدولة إضافة إ�� ت
ّ
فة بالتجه�� والوزارة امل�ل

ّ
وجيه طل  إرشادات إ�� ادارات ا�جهوّ�ة امل�ل

مب�ى موّزعة ع�� واليات تو�س وأر�انة  39كما أجرى الفر�ق الرقا�ي ز�ارات ميدانّية شملت . للتجه��

قت بإخالالت شابت �شييد املبا�ي . و�ن عروس ومّنو�ة ونابل
ّ
وأفضت اعمال الرقابّية إ�� مالحظات �عل

 .والتصّرف ف��ا وحماي��ا

  

                                                           
فة بالتجه��   (1)

ّ
 .2014جانفي  -إحصائيات ادارة الفرعّية للممتل�ات العقارّ�ة بالوزارة امل�ل
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 أبــرز املالحظات
 

 �شييد املبا�ي ووضعيا��ا العقارّ�ة -
 

فة بالّتجه�� عزّزت الوزارة 
ّ
الف��ة          مب�ى خالل  35رصيدها العقاري من خالل �شييد امل�ل

و�جأت الوزارة إ�� صيغ ر��  .إعتمادات للغر  بامل��انية بالّررم من عدم رصدوذلك  2009-2013

املرصودة بفصل  العقاري حيث تّم تمو�ل هذه احدااات باستغالل اعتمادات قانونّية لتعز�ز رصيدها

قت باألساس بإنجاز وصيانة ا�جسور والطرقات
ّ
 .ترك�� ا�حض��ة إلنجاز مشاريع مختلفة �عل

 

ي خالفت الوزارة قواعد انفاق العمومي 
ّ

ة املحاسبة املضبوطة و�اعتماد هذا التم�ّ
ّ
بمجل

مة للصفقاتالنصوص �عمومية و ال
ّ
ق بملّفي املبا�ي ال�ي تّم �شييدها املنظ

ّ
بقا�س  خاّصة فيما يتعل

 . وتوزر
 

تشييد الوضعيات العقارّ�ة لغرا�ّي ال�ي تّم إستغاللها ل كما لم تحرص الوزارة ع�� �سو�ة

 إ�شاء مبان أحيانا �عض املبا�ي حيث تجاوزت الوزارة ال��اخيص العمرانية �� الغر  وهو ما نتج عنه

الغ��  و�ان سببا �� تحّمل الّدولة �خسائر هاّمة لتسو�ة هذه بملك  التحّوز  امللك العمومي للمياه أو فوق 

قت بقطعة .م 3,175املثال  اخالالت بلغت ع�� سبيل
ّ
 . أر  باملن��لةد �عل

 

باعوتد�� الوزارة إ�� 
ّ
وإح�ام مراقبة اعتمادات املرّسمة  ال��مجة واستكمال الّدراسات ات

بند ترك�� ا�حض��ة ملشاريعها الطرقّية باإلضافة إ�� ا�حرص ع�� �سو�ة الوضعّية العقارّ�ة لغرا�ّي ب

ة �� إ�شاء البناءات
ّ
 .املستغل

 

 التصّرف �� املبا�ي -
 

 
ّ
نت الوزارة امل�ل

ّ
مسكنا  454من جملة مسكنا إدار�ا  247فة بالتجه�� أعوا��ا من استغالل مك

مسكنا إدار�ا شاررا للوزارة  81كما لم تقم بإحالة  .�اتي  ا�جاري ��ا العمل �� الغر ل�ادون مراعاة 

فة بأمالك الّدولة
ّ
 .امل�ل

 

دون وجه حق من قبل أعوان متقاعدين أو  امسكنا إدار�ا يتّم استغالله 68 وتبّ�ن أيضا أّن 

متا�عة مآل القضايا املرفوعة من قبل كما لم تحرص الوزارة ع�� . من أطراف ال تتتيي أصال إ�� ادارة
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 .1996لفائد��ا �عود �عضها إ�� سنة  احكما صادر  12الّدولة إلخالء هذه املبا�ي ولم تتوصل إ�� تنفيذ 

 

 مسكنا إدار�ا 166، حيث أسند إخالالت مختلفة ادارّ�ةإسناد املساكن وشابت إجراءات 

 .دون مطالبة املنتفع�ن بتوقيع ال��اماتمسكنا  113ودون إجراء محاضر معاينة 

 

 الإح�ام التقّيد بإ��  وتد�� الوزارة
ّ
عند إسناد املساكن ا�جاري ��ا العمل �اتي  قوان�ن وال�

ة دون وجه حق والعمل ع�� ا�حصول ع�� التعو�ضات 
ّ
ادارّ�ة وا�حرص ع�� اس��جاع املبا�ي املستغل

 . الضرور�ة �� الغر 

 

 حماية املبا�ي -

 

ة ال تقوم 
ّ
فة بالّتجه�� بجرد للمبا�ي الّراجعة إل��ا بالّنظر خالفا ملقتضيات مجل

ّ
الوزارة امل�ل

أّن عددا من املبا�ي لم يتم إدراجها بالقوائم املمسوكة من قبل مصا�ح وتبّ�ن . املحاسبة العمومية

 .ستيالء عل��اا  للتجاوزات وخطر الوزارة مّما يجعلها عرضة 

 

�ح تضارب �� امل
ّ
قة بتخصيص املبا�ي ب�ن كما ات

ّ
فت�نوزارت�العطيات املتعل

ّ
الّتجه�� ب ن امل�ل

تإح�ام مسك امللّفات وفقدان �عض  قلةأمالك الّدولة نتيجة �و 
ّ
وعدم القيام �عملّيات  ال�جال

سو�ة العقارّ�ة
ّ
 .املقار�ة والت

 

فة بالّتجه�� ع�� حماية رصيدها العقاري حيث تبّ�ن أّن البناءات ال�ي 
ّ
ولم تحرص الوزارة امل�ل

ر �� شأ��ا شهادات ملكية ال يتجاوز عددها 
ّ
ل �سبة انمب 705من جملة مب�ى  54يتوف

ّ
           وهو ما يمث

7,6 % . 

 

ل، لم تول الوزارة العناية ال�افية لصيانة املبا�ي وهو 
ّ
وفضال عن ذلك و�� رياب برامج تدخ

ال عاجال 7ما أّدى إ�� تدهور حالة 
ّ
  تدخ

ّ
 .مساكن إدارّ�ة أصبحت تتطل

 

فـــة بـــأمالك الّدولـــة واتخـــاذ  و�تعـــّ�ن
ّ
فـــة بـــالّتجه�� والـــوزارة امل�ل

ّ
إح�ـــام الّتتســـيق بـــ�ن الـــوزارة امل�ل

 .الكفيلة بصيانة الرصيد العقاري وحمايتهاجراءات 
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I- شييد املبا�ي�  
 

فة بالتجه��  قامت الوزارة
ّ
لت ��  2014-2009مب�ى خالل الف��ة  35بتشييد  امل�ل

ّ
بنايات  5تمث

0TP1Fمسكنا 30ذات استعمال إداري و

(1)
P0T . وأابتت الفحوصات أّن الوزارة قامت بتشييد املبا�ي املذ�ورة دون

 . برمجة و�� رياب الدراسات ودون ترسيم اعتمادات الضرورّ�ة لتنفيذ هذه احدااات
 

قت�ّي ترسيم اعتمادات املخًصصة لذلك ت ال�ياملحاسبة العمومية  ألح�ام مجلةخالفا و 

" ترك�� ا�حض��ة"بم��انية الوزارة، اّم تمو�ل إ�شاء هذه املبا�ي باستغالل اعتمادات املرصودة بفصل 

قت باألساس بإنجاز وصيانة ا�جسور والطرقات
ّ
فصل ترك�� وتجدر اشارة إ�� أّن . خصت مشاريع �عل

لغاية تمك�ن أعوان ادارة من م�ات   اريع، �� جزء منه،تّم إدراجه ضمن م�ّونات املشا�حض��ة 

ة عن م�ات  املقاولة إلستغاللها عند قيامهم بمراقبة اشغال وت�ون تجه��ا��ا محّددة بفصل 
ّ
مستقل

من كراس  31ضمن الّصفقة و�تّم بناهها عند إنطالق اشغال وذلك وفقا ملا نّص عليه الفصل 

رو  ادارّ�ة العاّمة ا
ّ

من كراس  23ملطّبق ع�� الّصفقات العمومّية ا�خاّصة باألشغال والفصل الش

رها �� م�ات  ا�حض��ة
ّ
ق با�خاصيات الفنية الواج  توف

ّ
و�تّم عادة إزالة هذه . الشرو  الفنّية واملتعل

 .املتشآت عند ��اية املشروع بحكم صبغ��ا الوقتّية وإلنتفاء ا�حاجة ال�ي أ�شأت من أجلها
 

�ح أّن العديد من املبا�ي ال�ي شيدت �� إطار بند ترك�� ا�حض��ة ليست 
ّ
و�� هذا اطار، ات

ن من متا�عة متواجدة بحض��ة املشروع أو ع�� مقر�ة م��ا، بل يتّم إ�شاهها بمناطق �عيدة 
ّ
ال تمك

سبة إ��املشروع املع
ّ
أن بالت

ّ
لها حاليا بناءات بتو�س وسيدي بوز�د يتّم استغال 5 �ّي وذلك هو الش

 .كمساكن إدارّ�ة
 

�ح 
ّ
قيام �عض ادارات ا�جهوّ�ة بتمو�ل �شييد مب�ى واحد باالعتماد إضافة إ�� ذلك، ات

مساكن إدار�ة ومخ�� وفرع  10بناء  تبّ�ن فقد .ع�� مبالغ رصصدت �� اصل ل��ك�� مشاريع طرقّية متعّددة

مشاريع متعّددة  للّتجه�� تتوّزع ع�� �ل من واليات أر�انة وتطاو�ن ومّنو�ة وزروان �� إطار ترك�� حضائر

غرات أو ��ذي  طرقات
ّ
قت بإنجاز محّوالت أو سد الث

ّ
 . �عل

 

تا�عة املشاريع كما اعتمدت �عض املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة ع�� جزء من املبالغ املرّسمة مل

قة 
ّ
الطرقّية ل��يئة و�شييد بنايات ذات استعمال إداري وهو ما يتعار  مع موضوع الّنفقات املتعل

روع �� بنا��ا ع�� هذا  5وقد تّم رصد ما ال يقّل عن  .باإلعتمادات املرّسمة
ّ

مبا�ي تّم بناهها أو الش

0TP2Fوتوزر وتطاو�ن وأر�انةوذلك ب�ل من واليات قا�س  2013-2009اساس خالل الف��ة 

(2)
P0T. 

                                                           
روع �� �شييد  2013مبا�ي سنة  5و 2012ومب�ى سنة  2010مب�ى سنة  13و 2009مبا�ي سنة  10:  تتوّزع هذه املبا�ي كما ي��  (1)

ّ
مبا�ي بلغت  6والش

 .2014إ�� جوان % 95�سبة تقّدم اشغال ��ا 
سبة للمبا�ي بوالية أر�انة، يرجع �شييدها إ�� ما قبل  (2)

ّ
  .2009سنة  بالت
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ق با�عدام الشفافية وتتتفي صبغة متا�عة املشاريع �� هذه ا�حاالت 
ّ
وت��ز إش�الّيات تتعل

امل��مجة مع ما يمكن  لتنفيذ طلبات ال عالقة لها باملشاريع �ستجيبون واهداف ال�ي جعلت املقاول�ن 

  .فة املشاريعأن �شوب مثل هذه الوضعّيات من محاباة وترفيع مقّنع ل�ل
 

قة باإلنفاق وخاّصة 
ّ
اّول من القانون  الفصلكما �عد ذلك مخالفة صر�حة للّنصوص املتعل

الفصول كما تم تنقيحه وإتمامه و  1967د�سم��  08املؤرخ ��  1967لسنة  53اسا�ّي للم��انية عدد 

ة املحاسبة العمومّية 100و 99و 88و 84و 9و 2و 1
ّ
ضبط حيث  ،من مجل

ص
اجراءات واملستندات ت

ة
ّ
نجز طلبات الّدولة ��  املثبتة للمصار�ف حس  القواعد املبّينة باملجل

ص
إطار صفقات مكتو�ة حس  وت

 النصوص املن
ّ
أيضا خرقا للمناش�� السنوّ�ة الّصادرة النحو  هذا التصّرف ع��يعت�� و . مة للصفقاتظ

قة بإعداد مشروع م��انّية 
ّ
الدولة ع�� اعتماد ع�� ما يتم إقراره ضمن عن الوز�ر اّول واملتعل

ر ارا�ّي وهي�لة الّتمو�ل
ّ
قة ��ا وتوف

ّ
طات مع ضرورة ا�حرص ع�� جاهزّ�ة الّدراسات املتعل

ّ
 .املخط

 

رة عمل بتار�خ 
ّ
ف بالّتجه�� مذك

ّ
                       وتفاعال مع مالحظات الدائرة، أصدر الوز�ر امل�ل

� ضرورة التنصيص ع�� م��رات إحداث م�ات  ا�حض��ة وتحديد موقع تدعو إ� 2014جو�لية  3

ترك��ها ومساح��ا بطر�قة تجعلها ملبية �حاجيات ادارة �� متا�عة اشغال بالنجاعة املطلو�ة ر�� أّن 

ذلك ال �عفى من ضرورة القيام بالتدقيق �� املشاريع املنجزة سابقا للوقوف ع�� الوضعية ا�حقيقية 

اعتمادات املخّصصة ومراجعة املبالغ ال�ي يتم تقر�رها ع�� هذا الفصل إضافة إ�� إيالء الستعمال 

العناية ال�افية ملراقبة تنفيذ املشاريع ح�ى ال تحيد عن أهدافها اصلية وال ت�ون م��را لتجاوز 

 . القانون 
 

ومن ناحية أخرى، تكّبدت الوزارة نفقات إضافية بمناسبة إ�شاء �عض املبا�ي وفق هذا 

ي 
ّ

ت ادارة ا�جهوّ�ة بقا�س منذ  حيثالتم�ّ
ّ
روع �� بناء  2012تول

ّ
مقر ادارة الفرعّية ل�جسور الش

� د من اعتمادات مرّسمة بالّصفقات خّصصت �.أ 430والطرقات من خالل استغالل مبلغ جم�� قدره 

فة ببناء مقر . ئة طرقات مختلفة با�جهةتا�عة مشاريع ل��ياصل مل
ّ
ركة امل�ل

ّ
ن املدير ا�جهوي الش

ّ
ومك

أ�حاب الصفقات �� ش�ل ص�وك لفائدة  مند �ان قد تحّصل عليه .أ 120ادارة الفرعّية من مبلغ 

12هذه الشركة وهو ما يخالف الفصل  0TP3F

(1)
P0T  ة املحاسبة العمومّية و�جعله محاسبا بحكم الواقع

ّ
من مجل

فة بالبناء ال . م��ا 23حس  الفصل 
ّ
ركة امل�ل

ّ
ي تّم �سليمه للش

ّ
وإضافة إ�� ذلك تبّ�ن أّن املبلغ الذ

0TP4Fيتناس  مع قيمة اشغال اّولية املنجزة

(2)
P0T د

ّ
0TP5Fمركز التجارب وتقنيات البناء، كما أك

(3)
P0T  وجود أخطاء

                                                           
 .1982د�سم��  31املؤرخ ��  1982لسنة  91نّقح بالقانون عدد   (1)
) 2013د�سم��  24املؤّرخ ��  248/2013إذن بمهّمة عدد ( 2014املؤّرخ �� فيفري مخالفة قاعدة العمل املنجز وردت بتقر�ر التفقدّية العاّمة للتجه��   (2)

 .إار معاينة ميدانية لفر�ق من املهندس�ن بالوزارة وذلك
 .2014 تقر�ر جوان  (3)
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قت ��ي�ل البناء أهّمها نقص �� ارتفاع اعمدة وتفاوت صالب��ا وعدم تجا�س ا�خرسانة فنّية هاّم 
ّ
ة �عل

ونتيجة لذلك رصدت الوزارة ضمن م��انّية . املستعملة ونقص �� كمّية ا�حديد ورياب عازل التمّدد

رة د قصد �سو�ة هذه الوضعّية وتمك�ن ادا.أ 300إعتمادات إضافّية بلغت قيم��ا  2014سنة 

  .ا�جهوّ�ة بقا�س من استكمال أشغال بناء املقّر 
 

ه 
ّ
فة بالّتجه�� بأن

ّ
جوء إ�� وأفادت الوزارة امل�ل

ّ
�� رياب تخصيص إعتمادات للغر  تم ال�

تصّرفها يتعار  مع طبيعة موضوع النفقات  استغالل املبالغ املخّصصة ل��ك�� ا�حض��ة وأقّرت أّن 

قة ببند ترك��
ّ
ه لم يكن من باب التعّمد �خرق النصوص القانونّية وخاصة ا�حض��ة  املتعل

ّ
وأن

 .باب اج��اد �ان ذلك من مقتضيات مجلة املحاسبة العمومية بل
 

ادارة ا�جهوّ�ة بتوزر �جأت إ�� نفس الّية املخالفة للقانون و�� الّسياق ذاته، ات�ح أّن 

تّم تمو�ل البناء ع�� حيث . س  إفادة الوزارةح" ر�� مدرج بامل��انية"نجاز طابق علوي ملقّرها إعند 

 من مشروع أشغال ��ذي  الطر�ق الوطنية 42و 41استغالل جزء من اعتمادات املرصودة للقسط�ن 

فة بالبناء، عن طر�ق �عض موظفي ادارة ا�جهو�ة بتوزرو . 16رقم 
ّ
0TP6Fقامت املقاولة امل�ل

(1)
P0Tباستالم ،                

فت�ن ب 6
ّ
ركت�ن امل�ل

ّ
 41أشغال القسط�ن شي�ات وعدد من الكمبياالت م�حو�ة تباعا ع�� حساب الش

ة املحاسبة العمومّية و�مكن د  100.588,445بمبلغ إجما�� قدره من املشروع  42و
ّ
وهو ما يخالف مجل

 .م��ا 23اعتبار القائم ��ذا التصّرف محاسبا بحكم الواقع حس  الفصل 
 

ه 
ّ
فة بالّتجه�� أن

ّ
عونا باإلدارة ا�جهوّ�ة للّتجه��  34تّم �عي�ن أك�� من "وأفادت الوزارة امل�ل

ف 22م��م  2014و 2010والّ��يئة ال��ابّية بتوزر ب�ن سن�ي 
ّ
 ادارة وهو ما نتج عنه إكتظاظ بمقرّ  اموظ

ة اعوانداخل م�ات  العمل لذلك اقتضت الّضرورة إضافة طابق علوي لتسهيل العمل 
ّ
وحيث . ل�اف

أّن ذلك ر�� مدرج بامل��انّية العادّية فقد تّم إنجازه ع�� حساب ترك�� ا�حضائر ملشروع ��يئة الطر�ق 

 ".  16الوطنية رقم 
 

ن �جوء ادارات ا�جهوّ�ة بقا�س وتوزر إ�� �شييد بنايات ذات استعمال إداري ع�� 
ّ
وال يمك

د من صرف استغالل جزء من اعتمادات املرّسمة 
ّ
ع�� بند ترك�� حض��ة املشاريع الطرقّية من التأك

شييد
ّ
 .أو من قيمة اشغال املنجزة �ل املبالغ ال�ي تّم �غي�� وجه��ا �� عملّية الت

 

مساكن إدارّ�ة بوالية مّنو�ة ع�� قطعة أر  تم�ح حوا��  4ومن ناحية أخرى، تّم بناء  

 أّن هذه  2م 5563
ّ
أسند��ا الوالية ملصا�ح الّتجه�� قصد بناء إدار��ا ا�جهوّ�ة بال�� اداري بمنو�ة إال

اخ��ة ارتأت، عوضا عن ذلك، بناء مساكن إدارّ�ة دون إعالم املصا�ح املركزّ�ة للوزارة تّم تمو�لها عن 

                                                           
 .01/08/2013و�سليمها للمقاولة املسؤولة ع�� البناء تّم بتار�خ  30/07/2013امضاء ع�� استالم الشي�ات تّم بتار�خ   (1)
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ن من تح
ّ
ديدها أو من حصر املبالغ طر�ق استخدام جزء من م��انّية مشاريع طرقّية با�جهة لم تتمك

ل خطأ تصّرف حس  الفصل اّول من القانون عدد 
ّ
ال�ي تّم إنفاقها �� الغر  وهو ما يمكن أن �ش�

19850T7Fلسنة  74

(1)
0T. 

II- العقارّ�ة وعدم إح��ام ال��اتيب العمرانّية اش�اليات 
 

نت
ّ
قت  مالحظات ع�� الوقوف من الّرقابية اعمال مك

ّ
�عدم إح��ام ال��اتي  العمرانّية �عل

�عدم �سو�ة الوضعية العقارّ�ة لغرا�ّي ال�ي تّم و و�غي�� إستعمال املبا�ي من إستغالل وق�ي إ�� دائم 

 . وهو ما انجّر عنه تحّمل الوزارة لنفقات إضافيةاستغاللها لبناء �عض املبا�ي 
 

فة بالتجه�� رالبا ما تقوم
ّ
�� مرحلة أو�� قصد  مبانبتشييد  فقد تبّ�ن أّن الوزارة امل�ل

إستغاللها بصفة وقتّية ملتا�عة املشاريع املذ�ورة ليتّم إستغاللها �� مرحلة اانية بصفة دائمة كبناية 

رو  الفنّية الدنيا ومن طبيعة 
ّ

ر الش
ّ
د من توف

ّ
ذات استعمال إداري أو مسكن إداري وذلك دون التأك

 . قصد مواصلة انتفاع ��ااشغال الضرورّ�ة لتأهيل هذه املبا�ي 
 

�ح
ّ
فة بالّتجه�� قد أّن  ،كما ات

ّ
�� �شييد مب�ى  شرعتإدارة املياه العمرانية بالوزارة امل�ل

ة أر  عبقط) جاي�ا(اليابانية للتعاون الدو��  الو�الةبتمو�ل من  د.أ 670إداري بأر�انة ب�لفة 

0T8Fمتواجدة

(2)
0T  بامللك العمومي للمياه وذلك دون أن يتّم �غي�� صبغة ا�جزء املزمع استغالله للبناء وهو ما

19750T9Fلسنة  16عدد  للقانون �عت�� مخالفة 

(3)
0T الذي يحّجر البناء بامللك العمومي للمياه. 

 

واملن�ه  2وتبّ�ن من خالل فحص امللّفات والز�ارات امليدانية إ�� املساكن ادارّ�ة ال�ائنة باملنار 

ئة والتقسيم املصادق عل��ا واملنصوص أشغال ال��ي و�اردو و�أر�انة أّن هذه احدااات لم تتّم وفق 4

ة الّ��يئة ال��ابّية والّتعم��
ّ
  .عل��ا بمجل

 

قبول نتيجة مناظرة وطنّية إلختيار مهندس معماري   2009ومن ناحية أخرى، تّم �� أوت 

د كجوائز للتصميم الفائز ررم .أ 20وصرف حوا��  ادارة ا�جهوّ�ة بمّنو�ة بناء مقرّ  مصّمم ملشروع

�اتي  العمرانّية املنطبقة ع�� العقار
ّ
حيث تبّ�ن خالل إعداد ملف رخصة . وجود تضارب بينه و��ن ال�

ثال البناء وجود تضارب ب�ن امثلة ا�خاّصة باملشروع وال��اتي  العمرانّية املنطبقة ع�� العقار حس  م

                                                           
املتعلق بتحديد أخطاء التصرف ال�ي ترتك  إزاء الدولة واملؤسسات العمومية ادار�ة وا�جماعات العمومية املحلية  1985جو�لية  20املؤّرخ ��   (1)

 1987جو�لية  6املؤّرخ ��  1987لسنة  34و�إحداث دائرة الزجر املا�� كما تّم تنقيحه بالقانون عدد  واملشاريع العمومية وضبط العقو�ات املنطبقة عل��ا

 .1988جوان  2املؤّرخ ��  1988لسنة  54والقانون عدد 
 .أريانة 42110حسب شهادة امللكّية للرسم العقاري عدد   (2)
 .هاملتعّلق بإصدار جمّلة امليا 1975مارس  31املؤرّخ يف   (3)
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0T10Fالّ��يئة العمرانّية لبلدّية مّنو�ة

(1)
0T وال��اجعات ) عزل وليس متوأممن( وذلك من حيث نمط البناء

 . القانونّية عن ا�جار ا�سر وعدم التقّيد با�حرمة القانونّية للطر�ق والعلّو اق�ّى املسموح به
 

ه 
ّ
ه " العديد من املوا�عتّم العدول عن إقامة املب�ى وذلك لوجود "ول�ن أفادت الوزارة أن

ّ
وأن

ي تّم تخصيصه لتصميم ر�� مطابق ملثال ال��يئة ذد ال.أ 20فإّن هدر مبلغ " لم يحدث أي ضرر ما��"

أّن هذا التأخ�� فر  د سنوّ�ا، بما .أ  30العمرانّية با�جهة باإلضافة إ�� دفع معاليم كراء تبلغ حوا��

�عت�� ضررا ماليا ، 2014ع�� وجه الكراء إ�� حدود جوان  ع�� ادارة ا�جهوّ�ة املذ�ورة البقاء �� عقار 

 . للّدولة
 

وع�� صعيد خخر، تبّ�ن أّن الوزارة ال تو�� اهمّية املطلو�ة �جان  ال��مجة والدراسات 

 .اّولية عند اع��امها �شييد �عض املبا�ي وال سيما فيما يخص الوضعية العقار�ة لغرا�ّي
 

ء مسكن إداري وفرع ادارة ا�جهوّ�ة للّتجه�� باملن��لة ع�� قطعة ببنا من ذلك قامت الوزارة

0T11Fص 40خر 35هك  2 أر  تم�ح

(2)
0T اعتمادات مرّسمة ملتا�عة مشرو�� محول�ن بالطر�ق تّم تمو�له ب

                      2001جمعّية تحّصلت عل��ا سنة علما وأّن ملكية هذه القطعة ترجع إ��  8الوطنية رقم 

              . لتسو�ة الوضعية العقار�ة ملستشفى املن�� سليم تفو�ت من وزارة أمالك الدولة وذلكبموج  

                وتجدر اشارة إ�� أّن هذه القطعة �انت ع�� ملك الّدولة وتّم التفو�ت ف��ا من جملة أرا�ّي تم�ح

 .ص 63خر 72هك  9
 

طالبت ا�جمعية الوزارة امل�لفة بأمالك الدولة بتسو�ة هذه الوضعية و�حماية مصا�حها، 

الناتجة عن تحّوز الوزارة امل�لفة بالتجه�� بقطعة ار  ال�ائنة باملن��لة مع اخذ �ع�ن اعتبار قطعة 

وقامت الوزارة امل�لفة ". إل�عدام حاج��ا ��ا"أر  اانية متاخمة لها وع�� ملك ا�جمعية أيضا وذلك 

هك �ائنة �سكرة مقابل القطعت�ن  2أمالك الدولة بالتعو�ض العي�ي  ل�جمعية بقطعة أر  تم�ح ب

                           قّدرت قيمته  2010د�سم��  28املذ�ورت�ن باملن��لة وذلك بمقت�ّى عقد معاوضة مؤّرخ �� 

 .د.م 1,617بـ 
 

ف��ا خسائر هاّمة و�ّيتت اعمال الرقابّية أّن عملّية املعاوضة لم ت
ّ
كن منصفة للّدولة إذ �ل

ال�ائن �سكرة وإلدراج و�عود هذه ا�خسارة إ�� التخفيض �� امن عقارها . د.م 3,175 بلغ مجموعها

�فيع �� امن 
ّ
قطعة ار  الثانية ضمن املعاوضة دون ت��ير �حاجة الّدولة إل��ا ولت�جيل العقد وإ�� ال�

 .ملا دأبت عليه اختبارات �سبة تحي�ن مخالفةعقار ا�جمعّية باملن��لة نتيجة اعتماد 

                                                           
 .2008سنة  ى مثال التهيئة العمرانية لبلدية منوبةعل ةصادقاملّمتت   (1)
م 5000تجدر اشارة إ�� أّن حاجة الوزارة تقتصر ع��  (2)

2
 22املن��لة واملؤّرخة �� -حس  املراسلة املوّجهة من وا�� أر�انة إ�� رئيس بلدّية التضامن 

 .حول القيام بتخصيص املساحة املذ�ورة لإلدارة ا�جهوّ�ة بأر�انة 2003سبتم�� 
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  عن هذه الوضعّية ضرر للّدولة بلغ 
ّ
احتساب سعر فردي للم��  د نتيجة.م 1,083فقد ترت

جانفي  7د الذي حّدده تقر�ر اختبار بتار�خ  135د عوضا عن  80املرّ�ع لقطعة ار  �سكرة قدره 

من الفردي للم�� املرّ�ع تّم بناءا ع�� رأي مجّرد للمديرة العاّمة لإلختبارات . 2010
ّ
وتبّ�ن أّن تخفيض الث

فة بأمالك الدولة
ّ
0T12Fبالوزارة امل�ل

(1)
0T �� 2003إعتمدت فيه ع�� إختبار �عود إ�� سنة  2010تم�� سب                

                      ودون مراجعة اختبار خالفا لتوصيات ال�جنة استشار�ة للعمليات العقارّ�ة خالل جلس��ا ��

�� نفس وتجدر اشارة إ�� أّن الّدولة قامت بإجراء معاوضة أخرى �� نفس الف��ة وع. 2010أوت  31

 .د للم�� املر�ع 135الّرسم العقاري لفائدة أحد ا�خواص بحساب 
 

                   كما تّم ��جيل خسارة إضافّية للدولة نتيجة إدراج قطعة ار  الثانية باملن��لة بمساحة

د .أ 910,800ص ضمن املعاوضة وال�ي اقتن��ا الّدولة دون حاج��ا إل��ا بمبلغ قدره  60خر  3هك  3

 .�عنوان ��جيل العقد 2013د تّم دفعه �� جانفي .أ 121,311إضافة إ�� مبلغ قدره 
 

جعت�ن بامللكّية 
ّ
ومن ناحية أخرى، تبّ�ن أّن قيمة الهكتار الواحد لقطع�ي ار  باملن��لة الرا

ار�خ اختبار وت 2002مرات خالل الف��ة الفاصلة ب�ن تار�خ ان��اع سنة  5ل�جمعّية قد تّم ال��فيع فيه 

د .أ 60الذي حّدد القيمة ال�ي تّم اعتمادها �عقد املعاوضة حيث ارتفعت هذه القيمة من  2010سنة 

د ع�� اعتبار أّن القطعت�ن سيشملهما مثال الّ��يئة العمرانّية للمنطقة خالفا ملا هو معمول .أ 300إ�� 

ّمة لإلختبارات ال�ي دأبت ع�� تحديد قيمة به لتحديد القيمة الشرائّية للعقارات من قبل ادارة العا

العقار حس  صبغته ووضعّيته العقارّ�ة �� تار�خ القيام باإلختبار علما وأّن صبغة العّقار�ن ال�ائن�ن 

و�الّرجوع إ�� �س  التحي�ن ال�ي �عتمدها ادارة العاّمة . 2014باملن��لة التزال فالحّية إ�� حدود جو�لية 

0T13Fد 103.091,171ال يمكن أن تتجاوز قيمة الهكتار الواحد نظر�ا %  7و%  5وحة ب�ن لإلختبارات وامل��ا

(2)
0T 

 .د.م 1,061و�مكن تقدير خسارة الّدولة نتيجة ذلك بما قيمته 
 

حيث تم . وتب�ن هذه الوضعية اختالف �� طر�قة تقييم العقارات بالتسبة لهذا امللف

تحديد القيمة الشرائية لعقار ا�جمعية بناء ع�� مجّرد توقعات بأن �شمله مثال ال��يئة العمرانية �� 

سبة لعقار الّدولة استنادا إ�� إختبار يرجع إ�� سنة 
ّ
  .2003ح�ن تم تحديد هذه القيمة بالت

 

فة بالّتجه�� �� رّدها ع�� أّن دورها يقتصر ع�� ا�جان  الفّ�ي �� ح�ن 
ّ
دت الوزارة امل�ل

ّ
وأك

فة بأمالك الّدولة بإقرار املالحظات الواردة بتقر�ر الدائرة مع ذكر اطار ا�خاص 
ّ
اكتفت الوزارة امل�ل

ل �� معاوضة قديمة
ّ
 .للعملّية الذي يتمث

 

                                                           
فة بأمالك الّدولة (1)

ّ
 .صل  الوزارة امل�ل

 ).قّوة عدد السنوات)) % 7(=�سبة تطور الثمن +1*(الثمن(للقاعدة املعمول ��ا بمختلف تقار�ر اختبار استنادا  (2)
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ة ال�ي ارتكب��ا يّ خنفا، �عّددت ا�خروقات القانون ةة املذ�ور و�اإلضافة إ�� اضرار املالي

              5ن بالتجه�� وأمالك الدولة عند القيام ��ذه املعاوضة فقد نّص القانون عدد ان امل�لفتاالوزارت

ه  1964لسنة 
ّ
ق بملكّية ارا�ّي الفالحّية كما تّم تنقيحه وإتمامه أن

ّ
ابتداء من صدور هذا "املتعل

 افراد من ذوي ا�جتسّية التو�سّية أو 
ّ
القانون ال يمكن أن يملك ارا�ّي الصا�حة للفالحة إال

و�ناء عليه ال يمكن " 1963لسنة  19الشر�ات التعاضدّية ال�ي يقع تأسيسها طبقا ألح�ام القانون عدد 

 .ل�جمعّية املذ�ورة ملكّية أي عقارات فالحّية
 

فة بالّتجه�� إ�� التقّيد بالقوان�ن وضرورة التثّبت من وتدعو دائرة املحاسبات الوزار 
ّ
ة امل�ل

الوضعّيات العقار�ة لغرا�ّي قبل استغاللها واعتماد ع�� ال��مجة املسبقة واستكمال الدراسات 

وال��اخيص الضرورّ�ة قبل الشروع �� الّتنفيذ قصد تال�� مثل هذه التصّرفات ر�� القانونّية واخطاء 

فت الدولة أضرار بليغةالفنّية وا 
ّ
 . جرائّية املذ�ورة أعاله وال�ي �ل

 

III- التصّرف �� العقارات   

 

نت
ّ
ق بمدى إح��ام شرو  إسناد املساكن  مالحظات ع�� الوقوف من الّرقابية اعمال مك

ّ
تتعل

فة 
ّ
 . بالّتجه��ادارّ�ة والتقّيد بإجراءاته واستغالل العقارات ال�ي تتصّرف ف��ا الوزارة امل�ل

 

 إنااد املاان  ادارّ�ة  - أ
 

ا�ي من امر عدد 
ّ
ق بضبط  1972ماي  31املؤّرخ ��  1972لسنة  199حّدد الفصل الث

ّ
املتعل

ف�ن
ّ
املدنّي�ن التا�ع�ن للدولة قائمة ا�خطط املخولة لإلمتيازات املنصوص عل��ا بالفصل  إس�ان املوظ

ل هذه ا�خطط بالتسبة إ�� 
ّ
اّول من نفس هذا امر ومبلغ ررامة الّسك�ى حس  الوزارات وتتمث

فة بالّتجه�� �� مدير عام ومدير ومهندس رئيس دائرة جهوّ�ة و�� رئيس مص�حة الرصد 
ّ
الوزارة امل�ل

ه تّم إسناد . ا�جوي لتو�س قرطاج ورئيس معهد �عليم
ّ
ه لوحظ أن

ّ
 أن

ّ
مسكنا إ�� أعوان عمومي�ن  172إال

رو  القانونّية لإلنتفاع بمسكن إداري املنصوص عل��ا باألمر سالف الذكر حيث تّم 
ّ

ر ف��م الش
ّ
ال تتوف

متعاقد وعون تق�ي وعون  كن إ�� منتفع�ن �� رتبة تق�ي وتق�ي أول وتق�ي رئيس وتق�يامس 105إسناد 

مسكنا ملتصرف�ن من أصناف  14مسكنا ألصناف العملة و 53ف�ي ومساعد تق�ي ومساعد ف�ي و

سبة لهذه " إنصاف"ظومة �� منعوتجدر اشارة إ�� عدم إم�انية استخراج مقّررات إسناد  .مختلفة
ّ
بالت

 .املساكن
 



370 
 

 
 

 
ّ
19720T14Fلسنة  14متشور الوز�ر اّول عدد ه خالفا ملا نّص عليه ولوحظ أن

(1)
0T  الذي يحجر

ع�� ذّمة موظف�ن باإلدارة العاّمة  امسكن 14تمك�ن موظفي ادارة املركزّ�ة من مسكن وظيفي تّم وضع 

 . وديوان الوز�ر للبنايات املدنّيةل�جسور والطرقات وادارة العاّمة 
 

ه �� حاالت الّنقلة ع�� ونّص نفس املتشور 
ّ
أو ا�حاق بإدارات أو هيا�ل أخرى فإّن العون أن

ه . يفقد حّق التمّتع باإلمتياز العي�ي املنصوص عليه باألمر املذ�ور 
ّ
 أن

ّ
ظ عدم حرص الوزارة ع�� لوحإال

نتفاع بمساكن إدار�ة بالّررم من نقل��م من ادارات ا�جهوّ�ة إ�� واصلوا ا  اعون 13�سو�ة وضعّية 

أّن الوزارة لم تقم بإس��جاع مسكن�ن بالّررم كما تبّ�ن . �� ما ب�ن ادارات ا�جهوّ�ة املصا�ح املركزّ�ة أو

إسناد مسكن�ن إدار��ن لعون�ن ال يتتميان للوزارة  ا إ�� هيا�ل أخرى فضال عنممن إ�حاق منتفع��

فة بالّتجه��
ّ
 . امل�ل

 

دة أعوا��ا م��رة ذلك مسكنا إدار�ا لفائ 46أّن الوزارة قد أسندت  ومن ناحية أخرى تبّ�ن

 .هذا املعيار عند اسناد بضرورة العمل خالفا ملا نّص عليه املتشور خنفا �عدم اعتماد
 

 1109عدد املذ�ور خنفا والفصل الّسا�ع من امر  199ونّص الفصل الّرا�ع من امر عدد 

0T15F 1974لسنة 

(2)
0Tه

ّ
ر مسكن �عقار ي�ون ع�� ملك الدولة  أن

ّ
فإّن املوظف املخّول له �� صورة عدم توف

 �غرامة السك�ى وال يمكن إبرام أي عقد �سويغ للغر 
ّ
ه . امتياز الّسكن ال يحّق له انتفاع إال

ّ
 أن

ّ
إال

0T16Fمساكن �عقود كراء 3تبّ�ن أّن الوزارة �ستغّل 

(3)
0T  يتّم خالص أحدها عن طر�ق الديوان الوط�ي

0T17Fللّسياحة

(4)
0T . قة ولم �سع الوزارة إ�� �سو�ة هذه

ّ
ف الّدولة دفع معينات الكراء املتعل

ّ
الوضعّية مّما �ل

 .2013د إ�� حدود د�سم�� .أ 70��ذه العقارات وال�ي بلغت ما قدره 
 

19950T18Fلسنة  4ومن جهة أخرى، نّص متشور وز�ر التجه�� واس�ان عدد 

(5)
0T ومتشور الوز�ر

92000T19Fلسنة  18اّول عدد 

(6)
0T ه تبّ�ن . املستوجبة �� الغر ع�� مراحل عملّية اسناد والواائق

ّ
 أن

ّ
إال

ه املتطلبات وعدم ال��امها ذوجود عديد اخالالت شابت إجراءات اسناد نتيجة عدم مراعاة الوزارة له

 .بما جاء بدليل اجراءات ا�خاص بإشغال املساكن ادار�ة

 

ه من جملة 
ّ
مسكنا إدارّ�ا دون إجراء محاضر معاينة  166مسكنا تّم إسناد  454فقد تبّ�ن أن

رة تدّل ع�� أّن التسليم الفع�� للمساكن للمنتفع�ن يتّم بتار�خ فضال عن أّن جّل 
ّ
محاضر املعاينة املتوف

                                                           
ق بتطبيق امر عدد  1972لسنة  14متشور الوز�ر اّول عدد  (1)

ّ
 .1972لسنة  199املتعل

ق باملنح املخّولة لإلطارات الفنّية باإلد 1974د�سم��  20املؤّرخ ��  (2)
ّ
 .ارةواملتعل

 .تباعا 2003و 2006و 2008خخرها م��م ��  (3)
 .1972جانفي  19بتار�خ ) الّديوان الوط�ي للسّياحة(تّم ابرام اتفاقّية ب�ن وز�ر التجه�� واس�ان ووز�ر اقتصاد الوط�ي  (4)
ق بالتصّرف �� املساكن ادارّ�ة 1995أوت  29املؤّرخ ��  (5)

ّ
 .املتعل

ق بتطبيق مقتضيات دليل اجراءات ا�خاص بإشغال املساكن ادارّ�ة 2009جو�لية  20املؤّرخ ��  (6)
ّ
 .املتعل
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متشور الوز�ر اّول عدد سابق لقرار اسناد من املصا�ح املركزّ�ة بالوزارة وذلك خالفا ملا نّص عليه 

كر 18
ّ
  .سالف الذ

 

مسكنا إدارّ�ا بتوقيع  113 بما عددهوتبّ�ن أيضا أّن الوزارة لم �سع إ�� مطالبة املنتفع�ن 

التأخ�� �� مطالبة �عض املنتفع�ن بإمضاء كما لوحظ . ال��امات بدفع مبالغ اس��الك املاء والكهر�اء

أّن املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة قامت بإعداد بطاقات وصفية للبنايات وتجدر اشارة . ال��ام املستوج 

ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ة كما سارع �عض اعوان املنتفع�ن ��ذه املساكن منذ سنوات 

 .بتوقيع ال��امات �عد مطالبة دائرة املحاسبات الوزارة بمدها ��ذه الواائق
 

 انتغالل املبا�ي - ب
 

شاب تصّرف الوزارة �� املبا�ي الراجعة إل��ا بالنظر عدة إخالالت حالت دون استغاللها ع�� 

68أّن فقد تبّ�ن .  الوجه افضل بما لم يكفل حماية مصا�حها 0T20F

(1)
0T بصفة  ايتّم استغالله اإدار� امسكن

اطار لم �سع و�� هذا . ر�� قانونّية من طرف أعوان متقاعدين أو من أطراف ال تتتيي إ�� ادارة

ف مسكنا قامت بإحالة ملفا��ا إ�� مصا�ح  24الوزارة إ�� متا�عة مآل القضايا املتشورة إلخالء 
ّ
امل�ل

 . العام بن�اعات الدولة
 

كما لوحظ أّن الوزارة لم �سع إ�� متا�عة تنفيذ اح�ام الّصادرة لصا�حها إلس��جاع �عض 

            حكما �� الغر  يرجع �عضها إ��  12العقارات ال�ي تّم استيالء عل��ا حيث لم تتوصل إ�� تنفيذ 

 .1996سنة 
 

ن من جمع الواائق الالزمة 
ّ
�ح أيضا أّن الوزارة لم تتمك

ّ
ف العام ملّد وات

ّ
ها ملصا�ح امل�ل

و�� هذا اطار . عقارا تّم استيالء عل��ا من قبل الغ�� 32بن�اعات الّدولة قصد رفع الدعوى الس��جاع 

ملسكن اداري ال�ائن بمونبل��ير بتو�س والذي تّمت معايتته من قبل الفر�ق املثال ا يذكر ع�� سبيل

قام املنتفع ��ذا املسكن ببناء طابق اا�ي و��يئة محل�ن  حيث 2014الّرقا�ي للّدائرة خالل شهر فيفري 

 .لتعاطي أ�شطة تجارّ�ة
 

فة بالّتجه�� لم تقم بإحالة 
ّ
مسكنا إدار�ا شاررا  81ومن جهة أخرى، لوحظ أّن الوزارة امل�ل

رة العمل لوز�رة التجه�� عدد 
ّ
فة بأمالك الّدولة وذلك خالفا ملذك

ّ
 2املؤّرخة ��  2/د-1إ�� الوزارة امل�ل

ال�ي نّصت ع�� ضرورة إحالة املساكن �عد مرور سنة من تار�خ شغورها إ�� مصا�ح  2007جانفي 

فة بأمالك الّدولة قصد التصّرف ف��ا
ّ
 .الوزارة امل�ل

                                                           
 .2014حس  ادارة العاّمة للشؤون العقارّ�ة والقانونّية والن�اعات ماي  (1)
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ت 
ّ
التصّرف  عن 1992د�سم��  10مؤّرخ ��  59تشور الوز�ر اّول عدد خالفا ملالوزارة كما تخل

عبة املهنّية دون مقابل حيث �عاقدت هذه اخ��ة  �ائن بتو�س�� محّل تا�ع لها 
ّ

، 1996 سنةلفائدة الش

وتجدر اشارة أّن . جيارإلمع أحد ا�خواص ملمارسة �شا  تجاري به مقابل انتفاعها دون وجه حق با

ة عن ادارة و�تّم تزو�ده بالكهر�اء واملاء مباشرة عن طر�ق
ّ
ل كتلة ر�� مستقل

ّ
العدادات  هذا املحّل يمث

وجد ممر مفتوح ير�ط هذا املحل مباشرة مع مأوى سّيارات املص�حة واملعّدات وهو ما يص  التا�عة لها

ل خطرا عل��ا خاّصة وأّن املحّل املذ�ور يبقى مفتوحا �عد ان��اء التوقيت اداري 
ّ
 .يمكن أن �ش�

 

فة بالتجه�� وتبّ�ن أيضا أّن مركز التجارب وتقنيات البناء الذي �شرف عليه 
ّ
الوزارة امل�ل

يوّ�ح العالقة القانونّية ال�ي  �ستغّل عقار�ن تا�عي�ن للوزارة �ائن�ن بالوردّية وقا�س دون سند قانو�ي

فة بأمالك الّدولة
ّ
 .انب�ى عل��ا هذا التصّرف ودون استشارة الوزارة امل�ل

 

ة قاعدّية للهاتف ا�جّوال الرقيي ب باإلذن لشركة إتصاالتكما لوحظ قيام الوزارة 
ّ
��ك�� محط

دون إبرام عقد �� الغر  مما أّدى إ�� حرمان  2008بمقرها ال�ائن ب�� ا�حدائق بتو�س خالل سنة 

وتجدر اشارة إ�� أّن الوزارة قد . الدولة من انتفاع بالعائدات املتأتّية من ترك�� مثل هذه اجهزة

فة بأمالك الدولة ال�ي أفادت ��  2008�ذه العملّية منذ سنة �قامت 
ّ
متجاوزة بذلك رأي الوزارة امل�ل

أّن ترك�� مثل هذه "بتعذر استجابة لطل  هذه الشركة نظرا إ��  2008أفر�ل  7مكتو��ا املؤّرخ �� 

ات بمقر مب�ى ح�ومي من شأنه أن �سّب  ضررا مباشرا للمب�ى و�فقده صبغته كمرفق عمومي
ّ
". املحط

�ح، با
ّ
ة وات

ّ
ق باملحط

ّ
 أو ترخيص يتعل

ّ
لّرجوع إ�� مصا�ح الو�الة الوطنية لل��ّددات، رياب أي ملف

صاالت 52املذ�ورة وذلك خالفا ل�ّل من الفصل 
ّ
0T21Fمن مجلة ات

(1)
0T  صال

ّ
وقراري وز�ر تكنولوجيات ات

 . 2002فيفري  11و 2001جو�لية  31املؤّرخان تباعا �� 
 

فة بالّتجه�� �� رّدها أّ��ا قامت، �� االث 
ّ
مناسبات بمراسلة شركة وأفادت الوزارة امل�ل

صاالت لتسو�ة هذه الوضعية تّم ع�� إارها إعداد مشروع عقد �سويغ لم يتم �عد ا�حسم �� 
ّ
ات

  .ئه من قبل الوزارة املذ�ورةإم�انّية إمضا
 

جو�لية  20املؤّرخ ��  18ز�ر اّول عدد متشور الو ومن جهة أخرى، وخالفا ملا نّص عليه 

قة بم�ّونات املسكن وكيفّية إستغالله أو إعادة  الذي يق�ّي 2009
ّ
بضرورة اعالم ب�ل التغي��ات املتعل

توظيفه إضافة إ�� إعداد بطاقات وصفّية للمساكن حديثة البناء أو ال�ي لم يتم ضبطها من قبل 

ؤون العقارّ�ة ل��قيمها وتحي�ن بنك املعلومات ا
ّ

�خاّص ��ذه وإحال��ا إ�� مصا�ح وزارة أمالك الدولة والش

ه ت تبّ�نامالك، 
ّ
مساكن بجندو�ة لتستغّل كمستودعات وإضافة مسكن إ��  5ّم إعادة توظيف أن

مساكن باإلدارات ا�جهو�ة والفروع عند التوسعة بباجة وال�اف وتحو�ل  7مغازة بالقصر�ن وإدماج 

                                                           
 .2001جانفي  15املؤّرخ ��  2001لسنة  1الّصادرة بالقانون عدد   (1)
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فة بأمالك الّدولة محل إداري إ�� مسكن بالق��وان دون ال��ام باإلجراءات ال�ي ضبط��ا الوزار 
ّ
ة امل�ل

ق لذلك
ّ
 . ودون أن تتضّمن ملّفات هذه املبا�ي املستندات ال�ي توا

 

كما لوحظ أّن �عض املبا�ي الراجعة بالّنظر إ�� املصا�ح ا�جهوّ�ة للوزارة قد تّم إزال��ا دون 

ت ال��تيبّية املّتبعة دون اح��ام اجراءاو  1975لسنة  186لتعليمات العاّمة لوز�ر املالّية عدد لمراعاة 

�خيص من املصا�ح املركزّ�ة للوزارة وإعالم الوزارة 
ّ
�� الغر  �القيام باإلختبارات الضرورّ�ة وطل  ال�

سبة إ��
ّ
أن بالت

ّ
فة بأمالك الّدولة فضال عن متا�عة أشغال الهدم وهو الش

ّ
العو�نة �ن ب�ائن �نكنمس امل�ل

 . ع�� سبيل املثال وقا�س
 

ا�خاّصة بالعقارات تباينا �� املساحت�ن ا�جملّية  امللّفاتأبرز فحص ومن ناحية أخرى، 

مسكنا حس  املعطيات املركزّ�ة وا�جهوّ�ة للوزارة ررم عدم تباعد  20واملغطاة خّصت ما ال يقّل عن 

و�مكن لهذه . م�� مرّ�ع 492وم�� مرّ�ع  20 ب�نالفارق �� املساحات  وتراوح. توار�خ تحر�رها �� جّل احيان

 . الوضعّيات أن تخفي عملّيات توسعة أو ��يئة أو إعادة توظيف خالفا للصيغ القانونّية
 

IV- حماية العقارات  

 

فة بالتجه�� �� حماية العقارات  أفضت
ّ
رق املّتبعة من قبل مصا�ح الوزارة امل�ل

ّ
مراجعة الط

قت أساسا بجرد 
ّ
من بنايات ذات استعمال إداري ومساكن إدارّ�ة إ�� الوقوف ع�� �عض اخالالت �عل

 .املبا�ي ومسك ملّفا��ا وا�حماية القانونّية والصيانة
 

 جرد املبا�ي -أ
 

اعمال الرقابّية أّن الوزارة ومصا�حها ا�جهوّ�ة ال تقوم بجرد للمبا�ي الراجعة إل��ا  بّيتت

ة املحاسبة العمومية
ّ
0T22Fبالنظر وذلك خالفا ملجل

(1)
0T  مناش�� و  1975لسنة  186والتعليمات العامة عدد

0T23Fالوز�ر اّول 

(2)
0T  قة بضبط امالك العمومّية وال�ي نّصت ع�� ضرورة التثّبت من

ّ
أّن ا�جرد قد تّم املتعل

فة بالّتجه��  كما. طبقا لإلجراءات القانونية وال��تيبّية املعمول ��ا �� الغر 
ّ
دليل خالفت الوزارة امل�ل

متشور الوز�ر مراقبة الّتصرف �� عقارات الّدولة املخّصصة للمصا�ح الوزارّ�ة واملؤّسسات العمومية و 

   2009جو�لية  20املؤّرخ ��  18اّول عدد 
ّ
 �ل الوزارات مسك دف�� جرد ��  ذي حمل ع�� مصا�حال

العقارات ال�ي تتصرف ف��ا ومقار���ا مّرة �� السنة ع�� اقل مع دفاتر الّتخصيص ال�ي تمسكها مصا�ح 

 .أمالك الّدولة
 

                                                           
 .214و 212الفصول    (1)
 .1993نوفم��  5املؤّرخ ��  82وعدد  1991أفر�ل  4املؤّرخ ��  19وعدد  1988جوان  23املؤّرخ ��  53وعدد  1988ماي  3املؤّرخ ��  37عدد   (2)
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�سوق ا�جمعة بأر�انة ر�� مدرجة بقائمة وتبّ�ن �� هذا اطار أّن مسكنا بمنو�ة ومسكن�ن 

ر للوزارة ملّفات �� شأ��ابالّنظر للوزارة و املبا�ي الراجعة 
ّ
 .ال يتوف

 

كما لوحظ عدم تناسق قائمات املصا�ح املركزّ�ة للوزارة مع تلك ال�ي تمسكها مصا�حها 

ا�جهوّ�ة حيث تبّ�ن ع�� سبيل املثال تصّرف ادارات ا�جهوّ�ة باملتست�� ومّنو�ة �� مسكن�ن ر�� مدرج�ن 

و�� املقابل تتضّمن قائمة املصا�ح املركزّ�ة بالوزارة مسكنا �ائنا ببن�رت بقائمة املصا�ح املركزّ�ة 

وأرجعت الوزارة امل�لفة بالّتجه�� . تتصّرف فيه ادارة ا�جهوّ�ة ��ذه الوالية دون أن يتّم إدراجه بقوائمها

املساكن هذا التضارب �� املعطيات إ�� عدم ت�ليف عون قار باإلدارات ا�جهو�ة ومتفرغ ملسك ملفات 

 .ادار�ة
 

هو ما يحول دون قيام و ل�جّل ا�خاّص بمساكن ا�حض��ة ومن ناحية أخرى، لوحظ فقدان ل

 . الوزارة بمتا�عة هذه العقارات
 

ق  12وأفرزت الفحوصات رصد 
ّ
قة باملساكن ادارّ�ة تضّمنت تباينا يتعل

ّ
حالة مللفات متعل

بالعدد الّرت�ي للمسكن وذلك ب�ن البطاقة الوصفّية أو بطاقة إحصاء مساكن الدولة وا�جماعات 

 . املحلّية إن وجدت، ومحضر املعاينة املحّرر عند إسناد املسكن إ�� املنتفع به
 

ات ال تحمل العدد الّرت�ي للعقار مّما يحول دون ضبط كما لوحظ وجود ملّفات لعديد العقار 

فة بأمالك الّدولة
ّ
مب�ى  29و�لغ عدد هذه ا�حاالت . هذه العقارات ومتا�ع��ا بالّتتسيق مع املصا�ح امل�ل

 . مساكن إدارّ�ة 4بناية ذات استعمال إداري و 25موّزعة ب�ن 
 

�ح كذلك أّن املعطيات املدّونة بالبطاقات الوصفيّ 
ّ
ة الالزمة حيث وات

ّ
ة للعقارات تفتقر للدق

غور والوضعّية العقارّ�ة 
ّ

تبّ�ن أّ��ا ال تتضّمن الّتنصيصات الضرورّ�ة �العنوان وتار�خ البناء وتار�خ الش

اة وعدد الغرف
ّ
كما ال يتسّ�ى معرفة هوّ�ة اعوان املتداول�ن . ومراجع امللكّية واملساحات ا�جملّية واملغط

ري نظرا لعدم تضّمن امللفات لقرارات اسناد للمنتفع�ن السابق�ن وذلك باإلضافة ع�� املسكن ادا

د من وضعّية العقار وتحديد 
ّ
إ�� رياب محاضر املعاينة عند إس��جاع املسكن الذي يحول دون  التأك

 .املسؤولّيات عند حدوث تجاوزات

 

 القانونّية  ا�حماية -ب
 

تحتوي ملّفات العقارات دائما الواائق القانونّية املنصوص عل��ا بدليل مراقبة التصّرف �� ال 

العقارات الدولّية املخّصصة للمصا�ح الوزار�ة واملؤّسسات العمومّية الّتا�عة مللك الدولة ا�خاص وقرار 
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20010T24Fد�سم��  29املؤرخ ��  الوز�ر اّول 

(1)
0T  ه من مجمو

ّ
مب�ى ومسكن  705ع حيث بّيتت الفحوصات أن

فة سوى 
ّ
ر لدى الوزارة امل�ل

ّ
مثاال  65بطاقات وصفّية و 504محضر تخصيص و 12إداري ال يتوف

 . إل��ام 260محاضر معاينة و 207قرار إسناد و 213هندسيا و
 

ن �� أرل  ا�حاالت من إابات ملكّية 
ّ
�ح أّن الواائق امل�ونة مللفات املبا�ي ال تمك

ّ
كما ات

أّن عدد للوزارة إذ لوحظ  أو حياز��اأو ما يفيد تخصيصها أوجه التصّرف ف��ا للعقارات و الّدولة 

قة بالعقارات الّراجعة بالّنظر للوزارة امل�لفة بالتجه�� يقتصر ع�� 
ّ
شهادة  54شهادات امللكّية املتعل

ل �سبة   705ملكّية من جملة
ّ
 %.  7,6مب�ى تحت تصّرف الوزارة وهو ما يمث

 

ه قد تّمت مراسلة مصا�ح وزارة الّتجه�� 
ّ
فة بأمالك الّدولة �� رّدها أن

ّ
وأفادت الوزارة امل�ل

ق باملبا�ي ح�ى يتسّ�ى 
ّ
واس�ان ملّد ادارة العامة لضبط امالك العمومية بامللف الف�ي املتعل

فة بالّتجه�� أّ��ا �ع��م انطالق �� أ. تخصيصها
ّ
شغال �سو�ة هذه امللفات �� ح�ن أفادت الوزارة امل�ل

وذلك بت�ليف مصا�ح الديوان الوط�ي لقيس ارا�ّي بإعداد أمثلة اشغال ا�خصوصية واملختلفة 

 .(TPD)للعقارات 
 

1918جوان  18املؤّرخ �� الع�ّ� من جهة أخرى، تقوم الدولة عمال بأح�ام امر  0T25F

(2)
0T  وامر

1990لسنة  999عدد  0T26F

(3)
0Tفة بالتجه�� قصد التصّرف ف��ا بتخصيص �عض العقارات لفائدة

ّ
. الوزارة امل�ل

ل التخصيص �� ��خ�� مجا�ي لعقار ع�� ملك الّدولة ا�خاص من قبل الوزارة امل�لفة بأمالك 
ّ
و�تمث

فة بالتجه�� �� هذه العقارات املذ�ورة مادام . الدولة للوزارة الراربة �� ذلك
ّ
وتتصّرف الوزارة امل�ل

ات وترجع 
ّ
لتصّرف ملك الدولة ا�خاص عندما يتت�ي استعمالها من قبل املصا�ح التخصيص قائم الذ

�ح . املخّصصة لها
ّ
ه ات

ّ
  نيعدم إجراء املقاربة بر�� أن

ّ
مالك الدولة واملعطيات امل�لفة بأزارة الوت �جال

تتصّرف ف��ا الوزارة امل�لفة بالتجه�� حيث لوحظ تضارب �� البيانات املستقاة  يتبالعقارات الاملتعلقة 

فة بالتجه�� �� شأن من ا 
ّ
محضر تخصيص يضّم  12دارة الفرعّية للممتل�ات العقارّ�ة بالوزارة امل�ل

مب�ى تحت تصّرفها �� ح�ن أبرزت دراسة امللّفات املستقاة لدى ادارة العاّمة  705عقارا من جملة  17

فة بأمالك الدولة وجود 
ّ
 231ابل وجود محضر تخصيص مق 152للتصّرف والبيوعات بالوزارة امل�ل

فة بالتجه�� أبرز��ا قاعدة 
ّ
قة جميعها بمبا�ي وضعت ع�� ذّمة الوزارة امل�ل

ّ
محضرا للتخصيص املتعل

 .البيانات الك��ونّية ألمالك الدولة
 

                                                           
ق باملصادقة ع�� نظام تصتيف الواائق املش��كة ب�ن الوزارات واملؤسسات العمومية 2001د�سم��  29قرار الوز�ر اّول املؤرخ ��   (1)

ّ
 .املتعل

ق بالتصّرف والتفو�ت �� ملك الدولة العقاري ا�خاص  (2)
ّ
 .املتعل

ق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارّ�ة 1990جوان  11املؤّرخ ��  (3)
ّ
 .واملتعل
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فة بأمالك الدولة رالبا ما �ش�� �� مراسال��ا للوزارة إ�� أّن 
ّ
وتجدر اشارة إ�� أّن الوزارة امل�ل

ت التخصيص 
ّ
ر ع�� ما يفيد تخصيص العديد من العقارات لفائدة مصا�ح �جال

ّ
ألمالك الدولة ال تتوف

قة باملساكن ادارّ�ة وهو ما جعلها مطالبة بمّدها بأمثلة اشغال املختلفة 
ّ
التجه�� وخاّصة م��ا املتعل

فة بالتجه�� لم �ستج  لهذه الطلبات و . إلتمام إجراءات التخصيص
ّ
 أّن الوزارة امل�ل

ّ
لم �عمل ع�� إال

 .إنجاز امثلة املطلو�ة وا�حصول ع�� محاضر الّتخصيص
 

ت ال توضّح باإلضافة إ�� ذلك و
ّ
فة األراضي املخصّصة نت ما إذا كاهذه ال�جال

ّ
للوزارة امل�ل

فة بأكّن ميا ال ممإقامة مشاريع عليها  تّمتما تزال شاررة أو بالتجه�� 
ّ
مالك الدولة من تقدير الوزارة امل�ل

فة بأمالك . صيصهاختستمرار ا ىلاجة إحلا
ّ
و�ان ذلك هو شأن محضر تخصيص صادر عن الوزارة امل�ل

فة بالتجه�� �ائن �شارع باريس بتو�س مساحته 
ّ
م��  387الدولة لعقار مخّصص لفائدة الوزارة امل�ل

فة بالّتجه�� من التعّرف عليه أو بيان إستعماله
ّ
ن الوزارة امل�ل

ّ
 .مر�ع حيث لم تتمك

 

عدم تحي�ن ملحاضر التخصيص والّرسوم العقارّ�ة حيث تبّ�ن أّن عقارات تّم  كما لوحظ

فة بالتجه�� بلغت مساح��ا ا�جملية حوا�� 
ّ
تعد  ملص  86خر  46هك  344تخصيصها لفائدة الوزارة امل�ل

فة بالتجه�� صيصها لفائدة خت متّ  يتعلى ملك الدولة بالكامل على ررار تلك ال
ّ
فويت الت مت يتوالالوزارة امل�ل

ت كاالت عقارية توو ىلإ ة منهاريأجزاء كب يف
ّ
ولم تتم ��  ريمرحلة الحقة التفويت فيها لفائدة الغ يفل

 .�سو�ة عقارّ�ة شأ��ا أّي 
 

مساكن إدارّ�ة �� طور انجاز  4تبّ�ن أّن خواص قد قاموا باالستيالء ع��  ومن ناحية أخرى،

بوالية مّنو�ة ومسكن�ن بوالي�ي باجة وجندو�ة إضافة إ�� قطعة أر  �ائنة �سوق ا�جمعة بأر�انة وذلك 

 . نتيجة عدم قدرة الوزارة ع�� توف�� ا�حماية والواائق املثبتة للملكّية 2011منذ جانفي 
 

قة بالعقارات املخّصصة لكال الوزارت�ن د هذه الوضعية ع��وال �ساع
ّ
، تحي�ن املعطيات املتعل

20080T27F املحاسبات قد وقفت �� تقر�رها الّرا�ع والعشر�ن الصادر سنة علما بأّن دائرة

(1)
0T  ع�� نفس

فة بأمالك الّدولة ب لم يتّم تالف��ا ررم اخالالت ال�ي
ّ
 .ذلك�عّهد الوزارة امل�ل

 

 صيانة املبا�ي  -ج
 

قة ب��يئة وصيانة املبا�ي بلغت جملة 
ّ
د وذلك خالل �امل .م 1,094إعتمادات التعّهد املتعل

قة بإعداد مشاريع م��انّية الدولة . 2013إ�� سنة  2009الف��ة املمتّدة من سنة 
ّ
ونّصت املناش�� املتعل

زمة لصيانة املبا�ي والتجه��ات  2011-2009لسنوات 
ّ
ضمن توّجها��ا العاّمة ع�� إعطاء اهمّية الال

                                                           
قة بالّرصيد العقاري ا�خاص ر�� الفال�� للّدولة  (1)

ّ
 .�� إطار املهّمة الرقابية املتعل



377 
 

 
 

ع�� �عي�ن خب�� لتحديد أشغال الصيانة  2009لسنة  18كما نّص متشور الوز�ر اّول عدد . العمومّية

 
ّ
ارل أو ادارة وإعالم أو اصالحات الال

ّ
زمة وتحديد ا�جهة املسؤولة عن تحّمل املصار�ف إّما الش

فة بأمالك الدولة
ّ
الت الوزارة �� هذا املجال تبّ�ن أّ��ا ال تو�� العناية  .الوزارة امل�ل

ّ
و�اإلطالع ع�� تدخ

ال سيما تلك املتعلقة ال�افية لصيانة املبا�ي الراجعة إل��ا بالنظر وإلعداد الدراسات وضبط ال��امج و 

 .بالصيانة الك��ى 
 

فقد تدهورت حالة �عض املبا�ي وخاّصة املساكن ادارّ�ة ووصل �عضها إ�� حالة خراب 

أّن كما تبّ�ن . مساكن إدارّ�ة توّزعت ب�ن باجة وسليانة 7حال دون استغاللها و�ان ذلك هو شأن 

قة بمب�ى ارشيف الوسيط املوجود ، أعمال الّصيا2014الوزارة لم تباشر، إ�� حدود جوان 
ّ
نة املتعل

 .لعدم صلوحّيته إليواء اعوان حس  اختبارات الفنّية 2007بمقر الوزارة الذي تّم إخالهه منذ سنة 

 

و�� املجمل �عود أسباب هذه الوضعّية �� جان  م��ا إ�� ضعف املوارد البشرّ�ة املوضوعة 

ه خالفا ملا نّص عليه  خاّصة مص�حة متا�عة البناياتع�� ذّمة ادارة الفرعّية للبناءات و 
ّ
حيث أن

مص�حة الدراسات شغور �� �ّل من تبّ�ن أّن هناك  1988لسنة  1413عدد من امر  21الفصل 

ر . وال��مجة والبناء ومص�حة الصيانة وترميم البنايات
ّ
�ح عدم توف

ّ
أّما ع�� املستوى ا�جهوي، فقد ات

كما لوحظ، . مهّمة التصّرف �� البنايات ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ةأّي عون لتأم�ن 

ة املحاسبة العمومّية، أّن الوزارة امل�لفة بالتجه�� قامت باقتناء أااث للم�ات  
ّ
خالفا ملقتضيات مجل

سبة إ�� العنوان الثا�ي
ّ
د .أ 103فقات و�لغت جملة هذه الن. ع�� الفصل ا�خاص بالبنايات ادارّ�ة بالت

 .2012و 2011 خالل سن�ي
 

* 

 

*  * 
 

فة بالّتجه�� صعو�ات �� تنمية رصيدها العقاري وحمايتهت
ّ
و�تمّ�� التصّرف . واجه الوزارة امل�ل

ظر باإلرتجالّية وضعف �� جملة البنايات ذات استعمال اداري واملساكن ادار�ة الّراجعة إل��ا بالنّ 

فة بالتجه�� إ�� �شييد مبا�ي خارج  وال��اتي  ا�جاري ��ا العملان�ن التقّيد بقو 
ّ
حيث سعت الوزارة امل�ل

مة للّصفقات 
ّ
ة املحاسبة العمومّية والّنصوص املنظ

ّ
اطر القانونّية لإلنفاق العمومي وخاّصة مجل

 . العمومية
 

د ا�حرص
ّ
خاّصة اعتماد ع�� ال��مجة املسبقة واستكمال الدراسات ضرورة  ع�� و�تأك

روع �� تنفيذالعّقار�ة م��ا 
ّ

 .البناءات ا�جديدة واستخراج ال��اخيص الضرورّ�ة قبل الش
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فة بالّتجه�� إ�� بذل مز�د العناية بمراقبة اعتمادات وتدعو 
ّ
دائرة املحاسبات الوزارة امل�ل

 .�شييد مبا�ي ر�� م��مجة بامل��انّيةة وال�ي ابت استغاللها لتمو�ل املرّسمة ملتا�عة املشاريع الطرقيّ 
 

خاذها لتوضيح م�ّ�رات ترسيم الوتو�ّي 
ّ
ّدائرة إ�� اسراع بتفعيل اجراءات ال�ي تّم ات

بة عنه وإفرادها بفصل خاص 
ّ
إعتمادات ع�� بند ترك�� ا�حض��ة و�يان كيفّية خالص اشغال امل��ت

ة اش�الّيات العقار�ّ كما تدعو إ�� العمل ع�� تفادي . ضمن جدول اامان وجدول القائمات التقديرّ�ة

فت بدورها أضرارا مالية بّينة من أهّمها ملف قطعة ار  ال�ا
ّ
ئنة باملن��لة الناتجة عن ذلك وال�ي خل

 .د.م 3,175قّدرت ا�خسارة امل�ّجلة فيه بحوا�� والذي 
 

ومن جهة أخرى، مازال إسناد املساكن �ش�و نقائص متعّددة ع�� الّررم من وجود تراتي  

ر 
ّ
ة إجراءات �� الغر  وهو ما أتاح للعديد من اطراف انتفاع تضبط شرو  انتفاع وتوف

ّ
أدل

د دائرة املحاسبات ع�� ضرورة التقّيد باإلجراءات وا�حّد من استثناءات . بمساكن دون وجه حق
ّ
وتؤك

 .وا�حرص ع�� اس��جاع العقارات ال�ي تّم استيالء عل��ا وحماي��ا ماديا وقانونيا
 

فة بأمالك الّدولة فإّن  باإلضافة إ�� ذلك،
ّ
املبا�ي  متا�عة إح�ام مز�د إ�� مدعّوة الوزارة امل�ل

فة بالّتجه�� وإ�� ا�حرص ع�� مز�د التتسيق معها بخصوص ا�جان  العقاري  املخّصصة
ّ
للوزارة امل�ل

 .   لإلحدااات ا�جديدة وفق القانون 
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 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ردّ 
 

  المبانيتشييد  -1
 

هي نتيجة  باإلحداثوخاصة المتعلقة منها  إليها المشاراالخالالت  أن اإلدارةتؤكد 

حيث تم بناء العديد من المقرات والمساكن على القيام به منذ االستقالل  اإلدارةاجتهاد دأبت 

ن هذا العمل الدولة من تكوين رصيد وقد مكّ اإلدارية على حساب بند تركيز الحضيرة 

 .لّنصوص القانونّيةا تباين ذلك مععقاري هاّم رغم 

 

ّن استعمال هذا الفصل على النحو المذكور كان بغاية االستفادة من أيجدر التذكير و

على  أقيمتلم تكن كلّها  إنغلب المباني أن أعلما و هذه المباني بصفة دائمة وتفادي هدمها

 .ضمن ملكية للدولةتدخل  األراضي

 

قد تّم تركيزها بالجهات لسّد ف امسكن 30وعددها  كن المذكورةامسأما بالنسبة إلى ال

إلى مقرات الوزارة حاجة ّن أالجهوّية علما و اإلطارات سكانإلبعض االحتياجات المؤّكدة 

سكنية بالجهات ما فتئت تتزايد من سنة إلى أخرى خاصة مع اعتماد مبدأ العمل الدوري 

عمال تعّسفّيا بمثابة الذي يتعين معه توفير السكن لإلطارات الجهوية حتى ال تصبح نقلتهم 

 .الوظيفة العمومّية ألعوان األساسيمن النظام  51عقوبة من الدرجة الثانية وفقا للفصل 

 

              المؤّرخ في 2008لسنة  512عدد  األمربعد صدور  االحتياجاتقد تضاعفت هذه و

 320حيث أصبح عددها يناهز  الجهوّية اإلطاراتوالذي ضاعف من عدد  2008فيفري  25

 .إطارا دون إعتبار رؤساء الفروع والورشات 170إطارا بعد أن كان في حدود حوالي 

 

المتعلقة لصفقات واإلشارة إلى أن المبالغ الواردة باتجدر ومن جهة أخرى 

ّنما تشمل أيضا مصاريف إو لإلدارةالحضيرة ال تخّص فقط بناء مكاتب  بمصاريف تركيز

توفير وضع العالمات المرورية و ,ومواد البناء  استغالل فضاءات تجميع المواد المقطعية 
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األعمال الطبوغرافية والورشات و ,Déviations ات الوقتية للعموم نجاز الممرّ إالوقتية و

 Plans de  إعداد األمثلة التطابقيةو ومكاتب لإلدارة وللمقاولة مع قاعات اجتماعات

recollement   مع إرجاع الحالة إلى طبيعتها للمواقع التي تم  اآللياتورفع التجهيزات و

على  اإلدارةثابة العرف الذي دأبت بم أصبح اإلجراءاستغاللها أثناء انجاز األشغال واّن هذا 

 .تباينه مع التراتيب المعمول بها رغم إليهاستعماله على النحو المشار 

 

تؤكد الوزارة على شفافية األهداف واإلجراءات التي وبخصوص األشغال المنجزة 

ذلك معلوم من خالل المبالغ المرصودة لبند تركيز الحضيرة  ترافق إحداث هذه المباني وأن

م والشروط الفنّية المضّمنة بكّراسات الشروط ءشغال بشروط تتالاألوعادة ما يتّم انجاز 

أصحاب  وتؤكد الوزارة أن .ووفقا للمبالغ المالّية واألثمان المرّسمة بجدول أثمان الصفقة

التعاقدّية وليس  مالتزاماتهغال باعتبارها تدخل ضمن الصفقات يقومون عادة بتنفيذ هذه األش

هذه العقارات مرّسمة في  أنالرقابة علما  فريقلذلك دوافع أخرى معلومة وفقا لتساؤل 

 . سجّالت الوزارة كملك دولة خاّص وقد وقف فريق الرقابة على ذلك

 

ره يرتبط نسبّيا باعتبا أمرابعيدا عن حضائر األشغال يعتبر  مبان إحداث إنكما 

داثات تّمت على أراض حأغلب اإل أنبتوفّر قطعة أرض شاغرة على ملك الوزارة علما 

 .داخل الفروع

 

 التراتيب العمرانّية احتراماإلشكالّيات العقارّية وعدم  -2
 

تي تّم استغاللها لبناء الفروع في خصوص الوضعيات العقارية لألراضي ال

عدم احترام إجراءات التخصيص فيها، فقد تبين من خالل المحفوظات المتواجدة و المساكنو

باإلدارة أّن تركيز مختلف وحدات الصيانة والمباني والمساكن اإلدارية الراجعة بالنظر إلى 

الدولة إالّ أّنه لم يتم التخصيص الفعلي  أراضياإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس تّم على 

في القيام باالجراءات الالزمة الوزارة قد بدأت و .لفائدة مصالح الوزارة إلى حّد هذا التاريخ

 .وذلك منذ انطالق عملية التفقد الدولة لتسجيل هذه العقارات وتخصيصها أمالكمع مصالح 
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أمثلة األشغال  استخراجإلى تسعى الوزارة  ،في إطار تسوية الوضعية العقاريةو

. للعقارات الراجعة لها بالنظر تدريجيا حتى تتمكن من تخصيصها لفائدتها (TPD)المختلفة 

تخصيص االعتمادات النظر مع مصالح وزارة المالية في  إلىستسعى في هذا السياق و

 .الالزمة لذلك

 

أّما بخصوص تغيير استعمال البنايات من استغالل وقتي إلى استغالل دائم فإّن 

بعد ر تركيز حضائر المشاريع الكبرى وثإبعض من هذه اإلحداثات تّم إنجازها على 

ستغالل إّما لتركيز وحدات متابعة االنتهاء من أشغال هذه المشاريع فإّنه يتم تغيير صبغة اإل

ات المتواجدة بالمنطقة أو إسنادها لرؤساء الفروع لتمكينهم من المشاريع أو صيانة الطرق

التواجد الدائم بالمنطقة للقيام بكل أعمال الصيانة والتدخل في الوقت المناسب وفي كل 

 إلىن تغيير صبغة االستعمال من وقتي هذا ويتجه التذكير أ. الحاالت المستعجلة والطارئة

 .ال عليها لإلدارةيحسب  أمردائم 

 

مشروع  ألينجازها إدور وزارة التجهيز كان وال يزال دورا تقنّيا خالصا واّن  نإ

قتناء العقارات إوالعقارّية والقانونّية وفي هذا الّصدد فاّن  المالّية اآلثاريترّتب عليه جملة من 

من وزارة  أكثرالّدولة التي تختّص  بأمالكيتّم عادة بمشورة الوزارة المكلّفة  إليهاالمشار 

 .في معرفة طبيعة العقارات وملكيتها وصبغتها القانونّيةالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

 

لذلك فإن عمليات المعاوضة لقطعة األرض بالمنيهلة وتقدير قيمة العقارات وما 

شابه ذلك هو من اختصاص هياكل ومصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية التي 

 .هذا الموضوع أكثر من وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةيمكن أن تفيدكم حول 

 

المنجزة من طرف مصالح التجهيز المركزّية  المشاريعّن إف أخرىمن جهة و

ّولّية تدقّق في كّل أجزاء المشروع ومستلزماته أوالجهوّية عادة ما تكون مسبوقة بدراسات 
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نجاز عدد كبير من إ أماموخاّصة منها المسائل العقارّية التي شّكلت والزالت عائقا هاّما 

 .المشاريع

 

عدم تسوية الوضعّيات العقارّية ليس  رغم األشغالالقرار في بدء  أنغير 

وقد سبق وتم توضيح ّنما تتداخل فيه العديد من المصالح إبالضرورة قرارا فّنيا فحسب و

 . لوزارة األوليةذلك في إجابة ا

 

 إليه اإلشارةعلى مزيد الحرص مستقبال على تالفي ما تمت  الوزارةهذا وستعمل 

إن اعتماد بعض المصالح الجهوية . الّدولة أمالكمن خالل مزيد التنسيق مع مصالح 

للوزارة وباألحرى أغلبها إن لم يكن جميعها، على المبالغ المخّصصة لبند تركيز الحضيرة 

وسعات كبرى أو تشييد اإلدارات الجهوّية هو من باب العرف المتعامل به منذ زمن للقيام بت

وهذا يرجع . طويل حيث أن نسبة هامة من المباني اإلدارية قد تم تشييدها في ذلك اإلطار

 اإلداريةاالعتمادات المخصصة لتوسعة المباني  رأساسا لعدم كفاية وفي األغلب عدم توفّ 

 .ر هاموالموظفين والعملة من تطوّ  اإلطاراتوبناء المساكن الوظيفية مقابل ما شهده عدد 

 

طبيعة موضوع النفقات المتعلّقة ببند تركيز مع  باينالمذكور آنفا يت اإلجراءرغم أن 

المحاباة حيث أن  إلىأنه ال يمكن الجزم بأن ذلك يسبب انعدام الشفافية ويؤدي  إالالحضيرة 

الهدف هو تحقيق المصلحة العامة  أن، كما بمصداقية وجدية المشتري العمومي طذلك مرتب

 .الجهوية اإلداراتالمتمثلة في تهيئة 

 

أن كّل الصفقات المنجزة تتّم وفقا للمقتضيات المنّظمة للصفقات وتأكد الوزارة 

ي المساواة أدالصفقات خاّصة مب إلبرام األساسيةالعمومّية وذلك مع االحترام الّتام للمبادئ 

والمنافسة وال يمكن تعميم بعض الحاالت الّشاذة للمّس من مصداقّية الوزارة في مجال 

 .الصفقات العمومّية
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الفرعية للجسور والطرقات بقابس فان المالحظات  اإلدارةأما بخصوص بناء 

كانت نتيجة لمعاينة  2014 مركز التجارب وتقنيات البناء بتاريخ جوانالمضمنة بتقرير 

درجة االختبار الفني الذي يعتمد على القيام  إلىولم ترتقي "  examen visuel" ميدانية 

بالتجارب سواء كانت مخبريه أو على عين المكان ثم اعتماد نتائجها للتأكد من مدى مطابقة 

الهياكل بإعداد  ف بقسطنجازه للمواصفات الفنية المطلوبة، هذا وقد قام المهندس المكلّ إما تم 

وكانت مساهمة المهندس . تقرير أجاب من خالله على جميع المالحظات المطروحة

المعماري ومكتب المراقبة ومكتب الدراسات بصفة تطوعية ونظرا لاللتزامات الهامة 

لمكتب المراقبة فقد اقتصرت مهمته على إبداء رأيه في نوعّية التربة وتحديد عمق األسس، 

 .الدراسات ببقية مهام المراقبةوقد قام مكتب 

 

أما بخصوص توفير اإلعتمادات فإن اإلدارة اقتصرت على بناء الهيكل الحامل 

 300للطابق األرضي من المبنى، وقد تم طلب اعتماد إضافي إلتمام األشغال يقدر بحوالي 

تغالل هذا وإن تقر الوزارة أن اس .ألف دينار حتى يصبح المبنى وظيفيا وقابال لالستغالل

المبالغ المخصصة لتركيز الحضيرة لبناء مقر اإلدارة الجهوية بقابس يتباين مع طبيعة 

موضوع النفقات، فإنها تؤكد من جديد على أن ذلك لم يكن من باب تعمد خرق النصوص 

 .القانونية ومقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بل كان مجرد اجتهاد لصالح اإلدارة

 

 العقاراتف في التصرّ   -3
 

 اإلداريةإسناد المساكن  -

 

المتعلّق  1972ماي  31المؤّرخ في  1972لسنة  199عدد  األمرالفصل الثاني من  إن

المؤّرخ في  2003لسنة  2389المدنّيين التابعين للدولة واألمر عدد  بضبط إسكان الموّظفين

مهندس رئيس دائرة بالنسبة لوزارة  إسكانفقط على  االمتمم له قد نصّ  2003نوفمبر  17

المؤرخ  1985لسنة  419تم باألمرين عدد وهو ما ال يتماشى وواقع الحال حيث أنه التجهيز 

إعادة تنظيم  2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  512وعدد  1985مارس  19في 
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بامتياز السكن تستوجب تمكينها خطط وظيفية جديدة  إحداثالجهوية للوزارة فتم  اإلدارات

في حين لم يتم تحيين قائمة الخطط  "Obligation d’astreinte" لخضوعها لمبدأ التواجد الدائم

 .المذكور سالفا 1972لسنة  199عدد  باألمرالمنصوص عليها  إداريالمخولة للتمتع بمسكن 

  

أّنه على إثر عملية التفقد تمت مراسلة رئاسة الحكومة  إلىهذا وتجدر اإلشارة 

م تواجد بعض ضرورة العمل تحتّ  أنعلما . قصد النظر في مراجعة األمر المذكور

الموظفين الجهويين قرب مقرات عملهم وغالبا ما يقوم الشاغل بدور الحارس كما هو الشأن 

ال العملة للمساكن اإلدارية أما بخصوص إشغ. لرؤساء الفروع ورؤساء الورشاتبالّنسبة 

تفادي هذا النوع من اإلسناد ومعالجة الوضعيات الحالية سواء  إلىفان الوزارة ستسعى 

طبقا لألمرين المذكورين أعاله ولمنشور الوزير كانت على المستوى الجهوي أو المركزي 

 .1972لسنة  14األول عدد 

 

إداري إلى إدارة اإلمكانات العامة تتم دراسته فإن  مسكن إسنادعندما يحال ملف و

 إدارينجاز قرار إسناد مسكن إكان تام الموجب ومستوفي كل الشروط يتم بصفة حينية 

مراسلة اإلدارة  تمّ تمن وثيقة ما أو من إمضاء ف اأما إذا كان منقوص ".إنصاف" عبر منظومة

إلى حين  إنصافار عبر منظومة نجاز القرإالجهوية المعنية في الغرض وتؤجل عملية 

 أما إذا كان الشاغل ال يستجيب للشروط فإنه يقع مراسلة اإلدارة.ورود الوثيقة المنقوصة

 .  المعنية في الغرض ومطالبتها بإخالء المسكن في أقرب وقت ممكن
 
جاهدة في حث اإلدارات الجهوية على تطبيق دليل اإلجراءات تسعى الوزارة و

باإلجراءات الواردة به عند اإلسناد وعند  وااللتزامالخاص بإشغال المساكن اإلدارية 

 .اإلرجاع

ال يمكن استخراج و ".إنصاف"قرارات اإلسناد منجزة كلها عبر منظومة  أنكما 

الوزارة، فهناك حاالت  إلىال ينتمون  كانوا إذاللشاغلين بدون صفة وخاصة  إسنادقرار 

وهناك  إنصافمنجز عبر منظومة  إسنادمن الوزارة وله قرار  ايكون فيها الشاغل متقاعد

نجاز قرار عبر إمتقاعدين منذ زمن شغلوا المساكن دون أي وثيقة وال يمكن في هذه الحالة 

 ".  إنصاف"منظومة 
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يتم سحب ملف  ،نة للملفاتئق المكوّ ونظرا لكثرة الوثا ،أثناء كل عملية تحيينو

الشاغل القديم وتعويضه بملف الشاغل الجديد مع اإلبقاء على قائمات المساكن اإلدارية في 

ات القديمة على حدة حسب اإلدارات الجهوية، وبذلك بالملفّ  واالحتفاظملف كل إدارة جهوية 

مستقبال على   اإلدارةل السابقة لكل مسكن، هذا وستعم اإلسنادملفات  إلىيمكن الرجوع 

 .إداريلكل مسكن  اإلسنادجدول يلخص عمليات  إعداد
 
يقع تسليم المسكن اإلداري للمعني باألمر  ،أثناء فترة حركة اإلطارات السنويةو

 إلىوذلك نظرا لضيق الفترة الزمنية للنقلة من إدارة  إنصافقبل انجاز القرار عبر منظومة 

وينجز  اإلشغالالمصالح المركزية بالملف قبل  قع مدّ فيداخلية النقل ال إطارأما في . إدارة

 .بحلول أجل اإلشغال إالالقرار قبل تاريخ اإلشغال ولكن عملية المصادقة ال تتم 
 

الحصول على من  اإلدارةكما أنه هناك مساكن مشغولة بدون صفة لم تتمكن 

ملفاتها سواء البطاقة تحتوي شاغرة ال إضافة إلى عدد من المساكن الالتزامات من شاغليها 

يكون  أنحرصت الوزارة على  2007سنة              ومنذ . الوصفية والمثال الهندسي

 .الشروطملف اإلسناد تام 
 
  اللــاالستغ -2
 

بنسخة من ملف عقد  اإلدارةفي مناسبتين لمد  تصاالتاالشركة تمت مراسلة 
باقتراح  اإلجابةتركيز المحطة القاعدية للهاتف الجوال الرقمي المركزة بمقر الوزارة فتمت 

الدولة  أمالكمصالح إحالته إلى تمت  ،يتضمن تسوية الوضعية بمشروع عقد تسويغ
 .والموضوع قيد التسويةللدرس والشؤون العقارية 

 
الل العقارات المخّصصة سواء من خالل التغييرات المتعلّقة باستغفي ما يخص و

اإلدارة تعمل على فإّن إعادة توظيفها أو هدمها  تهيئتها أو توسعتها أو إعادة استعمالها أو
 .جرد كل العقارات الراجعة لها بالنظر بما في ذلك التامة والغير تامة
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 9أّما بخصوص إجراءات هدم المسكن اإلداري الكائن بالطريق الوطنية رقم 

ضغط رزنامة  ه أمامأنّ فالجدير بالذكر  ،أشغال مضاعفة الطريق إطارلذي تّم هدمه في وا

نات برنامج تهيئة و تعصير الطريق الوطنية تّم ل أحد مكوّ تحرير حوزة المشروع الذي يمثّ 

البناية المذكورة بالتوازي مع هدم المنشآت و المباني المنتزعة الراجعة للخواص وفقا  إزالة

 .لإلجراءات القانونية

 

 حماية العقارات -
 
 الجرد - أ

 

 إلىالراجعة بالنظر  اإلداريةيتم سنويا تحيين البيانات الخاصة بالمباني والمساكن 

 بأمالكالوزارة ضمن قائمات تحمل المعطيات المطلوبة من طرف مصالح الوزارة المكلفة 

يجري توثيق ذلك ضمن دفتر للجرد تم و .الملفات الخاصة بكل عقار إلى باإلضافةالدولة، 

وستعمل الوزارة على مزيد التثبت ومقارنة المعطيات اعتماده عمال بتوصيات فريق الرقابة 

بملفات المساكن  لالهتمامتكليف عون قار باإلدارات الجهوية  ن عدموإ .األخطاءلتفادي 

نجّر عنه عدة أخطاء من بينها التضارب في المعطيات وستعمل الوزارة على إاإلدارية 

هناك أخطاء مطبعية في القوائم والجداول  أني تبين ه بعد التحرّ أنّ كما و .اإلخاللتالفي هذا 

 .يجري إصالحها المرسلة من قبل اإلدارات الجهوية

 

  الحماية القانونية -ب 
 

أّما بخصوص بطاقات اإلحصاء التي ال تتضمن ما يفيد ملكية الدولة للعقار أو 

دارة أوجه التصرف فيه أو ما يفيد تخصيصه أو حيازته للوزارة في هذا الشأن، تعتزم اإل

االنطالق في أشغال تسوية هذه الملفات وذلك بتكليف مصالح الديوان الوطني لقيس 

أمثلة األشغال الخصوصية والمختلفة للعقارات ومقرات الصيانة  (TPD)األراضي بإعداد 

الراجعة بالنظر لإلدارة الجهوية للتجهيز بتونس والتي لم يتم في شأنها هذا اإلجراء، وذلك 
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كما أن الوزارة ستعمل على إجراء  .ة إطارية مع مصالح الديوان المذكورفي إطار اتفاقي

المقاربات الضرورية مع سجالت وزارة أمالك الدولة لضبط قائمة العقارات الراجعة لها 

 .بالنظر

 

 

 صيانة المباني  -ج 

 

تسعى الوزارة لصيانة كل المباني الراجعة لها بالنظر إال أن ضعف الموارد 

وستحاول الوزارة من  .الغرض أّدى إلى تردي عدد من هذه العقارات المخصصة لهذا

خالل مناقشة الميزانية أن توفر االعتمادات الالزمة لصيانة العقارات المشار إليها وفق 

 .خطة عمل مسبقة
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 مالك الدولة والشؤون العقارية أ وزارة ردّ 
 
 تشييد المباني واإلشكاليات العقارية -
 

عدد المساكن التابعة  بلغمسكنا في حين  454جاء بالتقرير انه بلغ عدد المساكن 

 481لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المدرجة ببنك المعطيات لدى مصالحنا 

مساكن وذلك  4وقد سجلت في هذه السنة زيادة . مسكنا موزعة على كامل تراب الجمهورية

 ).كان في األصل مسكن إداري(وإعادة توظيف مقر إداري  مساكن حديثة 3نظرا لبناء 

 

قد طلبنا من الوزارة المعنية فمسكنا  22بالنسبة للفارق في عدد المساكن الذي بلغ 

 .التثبت في مآلها، وتصلكم صحبة هذا نسخ من البطاقات الوصفية الخاصة بها

 

 التصرف في المباني  -
 

بمناسبة تحيين المعطيات الخاصة بالمساكن اإلدارية أفادت وزارة التجهيز 

أن عدد المساكن المشغولة  2014ماس  17واإلسكان والتهيئة الترابية بمكتوبها المؤرخ في 

وتجدر اإلشارة أن  .مسكنا فقط 68مسكنا في حين أنه ورد بالتقرير  121بصفة غير قانونية 

 .بمحاضر إسناد المساكن الوظيفية للمنتفعين بهاوزارة التجهيز ال تعلمنا 
 

بالنسبة للمساكن المشغولة بصفة غير قانونية تعد هذه الحاالت حسب التحيين 

مشغولة  68مشغولة بدون وجه شرعي و 53حالة، مفصلة  121األخير للوزارة المعنية 

 .بصفة غير قانونية
 
 حماية المباني  -
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للدولة من خالل الترسيم بسجالت أمالك الدولة تتم حماية الرصيد العقاري 

ومتابعتها والقيام بعمليات مقاربة بالسجالت التي تمسكها الوزارة المكلفة بالتجهيز وسجالت 

 .أمالك الدولة وبذلك تتم عملية التثبت

 

ليست مرسمة بالسجالت بكاملها وذلك لغياب التنسيق فهي نه بالنسبة للبنايات أغير 

 .الوزارتينبين 

 

 18تم ترسيم  2015وفي عملية تضمين ملكية الدولة لكافة العقارات وبالنسبة لسنة 

مسكنا مع اإلشارة ان المساكن مضّمنة في بنك معطيات على حدة والترسيم جاري ضمن 

 ).في ملك الدولة الخاصّ  منظومة التصرف المندمج(منظومة صايب 

 

 االستغالل  -
 

إثر المعاينات الميدانية التي قامت بها مصالحنا الجهوية بباجة تبين ان مسكنا تابعا 

لوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أصبح على ملك خواص حسب شهادة الملكية 

والذي لم يتم  132000031550122باجة الموافق للمسكن عدد  7110للرسم العقاري عدد 

 2014مارس  17إعالمنا به في التحيين األخير للوزارة المعنية الذي ورد علينا بتاريخ 

 81مسكنا شاغرا وليس  98تبين حسب قاعدة البيانات الخاصة بالمساكن اإلدارية وجود و

 .مسكنا

 

 الحماية القانونية -
 

 46007بالنسبة للعقار الكائن بشارع باريس تبين أن الرسم تم تحويره وأصبح 

تونس كما انه فعال كائن بشارع باريس ومخصص لفائدة وزارة األشغال العمومية واإلسكان 

 . وفقا لنسخة محضر التخصيص المدلى بها 1968أوت  22بتاريخ 
 


