
  2003 جويلية 2 مؤرخ في 2003 لسنة 1550أمر عدد 
 فة ظبضبط آيفية مسك سجل الحقوق العينية الموق  يتعل
 والمنشآت والتجهيزات الثابتة المقامة  البناءاتىعل

 .الصيد البحري  على الملك العمومي لموانئ

 ، الجمهوريةئيسإن ر
 ، باقتراح من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

 

 المؤرخ في 2002 لسنة 47 على القانون عدد اإلطالعد بع
 الصيد البحري وخاصة ئالمتعلق بموان 2002ماي 14

 ، منه 49الفصل 
 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999 دوعلى األمر عد

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة ،1990
 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1235 دوعلى األمر عد

تعلق بتنظيم وزارة أمالك الدولة والشؤون الم1999ماي 
 ، العقارية

 ، يةئ الماد رأي وزير الفالحة والبيئة والموارىوعل
 . اإلداريةوعلى رأي المحكمة 

 :  يصدر األمر اآلتي نصه
 األمالك بط تتولى المصالح المكلفة بض: الفصل األول

بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر  العمومية
فة على البناءات ظالحقوق العينية المو سجل"طلق عليه ي

المقامة على الملك العمومي  ت والتجهيزات الثابتةآوالمنش
 . " الصيد البحريئلموان

م بالسجل المشار إليه بالفصل األول من هذا ستر. 2الفصل 
ت آاألمرالحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنش

دة صاحب اللزمة أو من ئة لفاوالراجع والتجهيزات الثابتة
ن نوالصورالمنصوص عليها صلب القا حل محله وحسب

 2002ماي 14المؤرخ في  2002لسنة  47عدد 
م به آذلك حقوق سوتر. الصيد البحريئوالمتعلق بموان

ابتة ثوالتجهيزات ال تآفة على البناءات والمنشظنين الموئالدا
 . المذآورة بالفقرة األولى من هذا الفصل

دة صاحب ئم الحقوق العينية الراجعة لفاس تر.3فصل ال
منه يقدم إلى وزارة أمالك الدولة والشؤون  لببطاللزمة 

 بمكتبق اإليداع يرطعن  العقارية، إما بصفة مباشرة
الوصول مع  ق رسالة مضمونةيرط المرآزي أو عن طالضب

 :  ق التاليةئكون مصحوبا بالوثاياإلعالم بالبلوغ و
 وآراس الشروط الملحق به وأمر المصادقة عقد اللزمة .
 ،ليهماع

ت والتجهيزات الثابتة آمثال موقعي للبناءات والمنش .
ة طرف السلطالحقوق العينية مصادق عليه من  موضوع

 . ية المختصةئنالميا
 وفي صورة إحالة تلك الحقوق يتعين على المنتفع بها اإلدالء

والبيئة والموارد بمؤيدات اإلحالة وبموافقة وزير الفالحة 

 .ية عليهائالما
 رويتضمن الترسيم اسم ولقب صاحب اللزمة وجنسيته ومق

وتاريخ ومكان والدته بالنسبة إلى الذوات المادية  إقامته
مها ي ترسدوتسميتها ومقرها االجتماعي وعد بيعة الشرآةطو

 . إلى الذوات المعنوية بالدفتر التجاري بالنسبة
اجع عقد اللزمة وأمر المصادقة آما يقع التنصيص على مر

ت والتجهيزات الثابتة المعنية آووصف للبناءات والمنش عليه
وفي صورة إحالة هذه الحقوق، يقع . بالحقوق العيني

مؤيدات اإلحالة وموافقة وزير  التنصيص آذلك على مراجع
 .ليهاعية ئالفالحة والبيئة والموارد الما

نين الموظفة على البناءات ئم حقوق الداستر. 4الفصل 
ال غوالتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار لزمة أش والمنشآت

الصيد البحري بطلب منهم يقدم إلى ئللملك العمومي لموان
العقارية عن طريق اإليداع  وزارة أمالك الدولة والشؤون

مضمونة   الضبط المرآزي أو عن طريق رسالةتبكبم
 . الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

ن وموافقة وزير الفالحة هويضاف إلى ذلك الطلب عقد الر
ية عليه ومثال للبناءات والمنشآت ئوالبيئةوالموارد الما

 . والتجهيزات الثابتةالمعنية به
وينص الترسيم في هذه الحالة على أسماء جميع األطراف 

بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم  المعنية
إن آانوا أشخاصا طبيعيين وإذا  نهاوتواريخ والدتهم وأماآ

 فإنه يتعين ،اعتباريا آان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا
ترسيمه  بيان شكله القانوني واسمه ومقره االجتماعي وعدد

 .بالسجل التجاري واسم ممثله القانوني

آما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة 
عليه وبيانات حول  يةئماوزيرالفالحة والبيئة والموارد ال

 وأقساطا هلصاحب اللزمة ومدت الممنوحض قيمة القر
والمنشآت   للبناءاتصفا ووهالمترتبة عن ضئوالفوا

 والتجهيزات الثابتة المعنية

 ألي آان االطالع على السجل المذآور نيمك . 5 لالفص
آما . المكلفة بمسكه األول من هذا األمر بمقر اإلدارة بالفصل
ترسيم أو مضمونا من السجل أو نسخة   أخذ شهادةيمكن له

 . مشهود بمطابقتها لألصل منه

ر أمالك الدولة والشؤون العقارية ييتولى وز . 6الفصل 
مة عند انقضاء مدة على آل الحقوق العينية المرّس التشطيب

ها من طرف اإلدارة لسبب غير ئإنها اللزمة أو في صورة
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ومقتضياته أو بفعل قوة  لعقدإخالل المنتفع باللزمة بشروط ا
السلطة  طرف قاهرة أو سبب طارئ وذلك بعد إعالمه من

 . الصيد البحريئية المعنية بالتصرف في موانئالمينا
آما يتولى التشطيب على الرهون في غير الحاالت 

  .بالفقرة األولى من هذا الفصل المنصوص عليها

ة والفالحة وزيرا أمالك الدولة والشؤون العقاري.  7الفصل 
خه، بتنفيذ هذا ص، آل فيما ينمكلفا يةئوالموارد الما والبيئة

 . د الرسمي للجمهورية التونسيةئبالرا األمر الذي ينشر
  

 
 

 .2003ة لييجو 2تونس في  

                                                                                 زين العابدين بن علي
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