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 عف  ترسي 
 

 4440ديسمبر  47بتاريخ  1408عدد 

 صادر ع  المعفمة العقارية ببنزرا

 الهادإ القديرإ/ برئاسة السيد
 

أصدرت المحكمة العقارية فرع بنزرت 
المجمدة بجلستها  لدى انتصابها في مادة الرسوم

العلنية المنعقدة يوم األربعاء الثامن من شهر 
ديسمبر سنة ألفين وأربعة برئاسة السيد الهادي 

فلاير / القديري وكيل الرئيس وعضوية السيدين
عزوز ومحمد الهادي مقنين وبمساعدة كاتب 

 :حافظ بوقرة الحكم اآلتي نصه/ الجلسة السيد
 

 اإلجـراءاا
 
الوطنية العقارية للبالد حيث قدمت الشركة 

التونسية للشمال ببنززرت مطلبزا يرمزل  لزل ا  ن 
 44844بترسيم عقزد بيزب بالرسزم العقزارى عزدد  

اري مستقل وترسيم رفب تونس وا فراد برسم عق
 . اليد البنكي
 

وبعد  4443وحيث قيد المطلب تحت عدد 
 تمام  جراءات  شهاره تزم نشزره أول مزرة بجلسزة 

تواصززل نشززره بعززدة جلسززات  ثززم 73/04/7444
فيهزززا تزززم حجزززز  اقتضزززاسا سزززيرسا جلرسزززا جلسزززة

وفيهززا تززم حجززز  74/00/7444القضززية لجلسززة 
للمفاوضزززززززة  48/07/7444القضزززززززية لجلسزززززززة 

والتصززريو والحكززم بهززا وبعززد المفاوضززة القانونيززة 
 :صرح علنا بما يلل 

 
 المستنداا

 
وحيززززث تعلزززز  المطلززززب الحززززالل بالرسززززم 

الكززائن " تالززة"لمسززمل تززونس ا 44844العقززارى 
سكتار  47بمنزل بورقيبة وال ى مساحته الجملية 

صنتيار وقد اسزتقر علزل ملزل كزل  84ار و 34و
 .من عمر واالًمين و لل علل الشياع بينهما 

 
وحيززث يهززدم المطلززب  لززل ا  ن بترسززيم 

 :المؤيدات التالية بالرسم الم كور 

عقد بيب لطل معزرم باالمضزاء عليزه فزي - 
 40/43/7447و  77/40/7447

ومسززززجل لززززدى القباضززززة الماليززززة بمنزززززل 
بمقتضززاه  07/48/7447بورقيبززة بتززاري  

فزززوت المالزززل المرسزززم عمزززر بزززالبيب لفائزززدة 
الشززركة الوطنيززة العقاريززة للززبالد التونسززية 

مززززن  0( 7)للشززززمال كامززززل القطعززززة عززززدد 
تزززززونس  44844الرسزززززم العقزززززاري عزززززدد 

بزة والكزائن بمنززل بورقي" تالزة " والمسمل 
 والتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل تمسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززو 

 .صنتيار  44ر ج 34سـ  0

كتب مصادقة معرم باالمضزاء عليزه لزدى - 
 43/40/7444بلديززة منزززل بورقيبززة فززل 

بموجبه صاد  محرره المدعو االَمين علل 
تلصيص الشزركة الوطنيزة العقاريزة للزبالد 

مززن  0( 7)التونسززية للشززمال بالقطعززة عززدد 
تزززززونس  44844الرسزززززم العقزززززاري عزززززدد 

البيب المسزجل بقباضزة منززل  موضوع عقد
 . 07/48/7447بورقيبة فل 

كتب لطل فل رفب اليزد معزرم باالمضزاء - 
 74/47/7444عليه لدى بلدية تونس فزل 

بموجبه رفعت الشركة التونسية للبنزل يزدسا 
علزززل الزززرسن المزززدرر لزززدى  دارة الملكيزززة 
العقاريزززة والمسزززلط علزززل جميزززب المنابزززات 

نزززل بوقيبززة الشززائعة مززن العقززار الكززائن بم
 44844رى عزززدد موضزززوع الرسزززم العقززز

 .تونس 
 

 المعفمة
 ـــ
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حيث تمحورت أسزباب التعطيزل أساسزا فزي 
أمر وحيد وسو عدم ا دالء بما يفيد رفب اليزد عزن 
شزززرط المحافظزززة علزززل الصزززبلة الفالحيزززة للعقزززار 
موضوع عقد البيب المطلزوب ترسزيمه مزن طزرم 

 .السلطة المعنية 
 

لتعطيززل المزز كور وحيززث جوابززا عززن سززبب ا
 04/00/7444أصززدرت سزز ه المحكمززة بتززاري  

حكمزززا تحضزززيريا قضزززل بزززالتحرير علزززل ممثزززل 
الشززززركة الطالبززززة حززززول مززززدى شززززمول القطعززززة 
موضوع مطلب الترسيم من الرسزم العقزاري عزدد 

تززونس بمثززال التهيئززة العمرانيززة للبلديززة  44844
الم كورة ونسلة من مثزال التهيئزة أو بشزهادة مزن 

زل بورقيبزة علزل شزمول الرسزم العقزاري بلدية منز
الم كور أو القطعة المطلوب التلصص بها بمثال 
التهيئززة العمرانيززة لبلديززة منزززل بورقيبززة ومطالبززة 
بززززا دالء بززززامر المصززززادقة علززززل مثززززال التهيئززززة 

 لزل فزرجراء  العمرانية للبلدية الم كورة و ن تع ر
توجه علل العزين لمعاينزة العقزار موضزوع مطلزب 

ن عقزارا فالحيزا يم والتاكد من محتواه  ن كزاسالتر
 .أو حيا سكنيا 

 
وحيزززث تنفيززز ا للحكزززم التحضزززيري السزززالم 
البيززان حضززر ممثززل الشززركة الطالبززة لززدى السززيد 
القاضل المقرر وأكد بان العقار موضوع المطلب 
الحزززالي مشزززموال بمثزززال التهيئزززة العمرانيزززة لبلديزززة 

 :ثائ  التالية منزل وبرقيبة ثم أدلل لتاييد  لل بالو

 صززززورة مززززن قززززرار صززززادر عززززن والززززل - 0
 بتزززاري  04/00740بنززززرت تحزززت عزززدد 

يتعل  بتنقيو مثزال التهيئزة  70/00/7440
 .العمرانية لبلدية منزل بورقيبة 

صورة من شهادة فل صبلة أرض صادرة - 7
عزززن المزززدير الجهزززوى للتجهيزززز وا سزززكان 

 00بتززززاري   444ببنزززززرت تحززززت عززززدد 
منت تنصيصزززاً علزززل تضززز 7447جويليزززة 

كون القطعة موضوع الرسم العقزاري عزدد 

تونس متواجدة دالل حدود مثزال  44844
التهيئزززة العمرانيزززة  لمدينزززة منززززل بورقيبزززة 

 0740-04المصززاد  عليززه بززالقرار عززدد 
وسززززل  7440نززززوفمبر  70المززززؤر  فززززل 

 . و ات كثافة سكانية معتدلة ( U M)مصنفة 

للزززة صزززورة مزززن مطلزززب تقسزززيم محزززرر بال- 4
الفرنسززززية مززززن طززززرم الشززززركة الوطنيززززة 
العقاريززة للززبالد التونسززية للشززمال ببنزززرت 
ومعرم با مضاء عليه لدى بلديزة بنززرت 

ومصاد  عليه مزن قبزل  74/8/7447فل 
اللجنزززة الفنيزززة الجهويزززة للتقسزززيمات بتزززاري  

تضززمن  0034تحززت عززدد  70/0/7447
طلب تجزئة قطعة االًرض موضوع الرسم 

تززززونس الكائنزززززة  44844العقززززارى عزززززدد 
 .بمنزل بورقيبة لل مقاسم 

صززورة مززن مشززروع تقسززيم محززرر بالللززة - 4
الفرنسززية ومزز يل بامضززاء كززل مززن الشززركة 
الطالبزززة والمهنزززدس المعمزززارى قزززيس فزززـل 

74/8/7447 . 

صورة من مثال تقسيمل مصاد  عليه مزن - 0
قبززززل اللجنززززة الفنيززززة الجهويززززة للتقسززززيمات 

اري  والمهنزززززززدس المعمزززززززارى قزززززززيس بتززززززز
70/0/7447 . 

صززورة مززن قززرار صززادر عززن رئززيس بلديززة - 0
 00/7447منزززززل بورقيبززززة تحززززت عززززدد 

فزززل المصزززادقة  7447 نزززوفمبر 4بتزززاري  
 " .تالة"علل تقسيم العقار المسمل 

صورتين مزن قزراري رلصزة بنزاء صزادر - 3
عزززن رئزززيس بلديزززة منززززل بورقيبزززة فزززاالًول 

تحززززت عززززدد  7447ديسززززمبر  40بتززززاري  
جزززوان  70الثزززانل بتزززاري  و 770/7447

 . 040/44تحت عدد  7444
 

مزن مجلززة التهيئززة  00وحيزث نززص الفصززل 
المصززادقة علززل  تززتم "الترابيززة والتعميززر علززل أنززه 
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أمثلة التهيئة العمرانية بقرار من الزوالي الملزتص 
 " . ترابيا

 
وحيززث أن تلييززر الصززبلة الفالحيززة لعقززار 
ية يمكن أن يتم  ما بصزفة صزريحة أو بصزفة ضزمن

للتلييززززر  و لززززل بحسززززب االًحززززوال فامززززا بالنسززززبة
الصزززريو فهزززو  لزززل  الززز ى تعرضزززت  ليزززه أحكزززام 

المزززززؤر  فزززززي  0084لسزززززنة  83القزززززانون عزززززدد 
ونظمتززززززه بشززززززكل صززززززريو دون  00/00/0084

االحتيززار فززل  لززل  لززل أدنززل مجززال للتاويززل وأمززا 
بالنسزززبة للتلييزززر الضزززمنل فهزززو  لزززل الززز ى يتولزززد 

لجهزززة علزززل شزززمول مباشزززرة عزززن مصزززادقة و لزززي ا
منززاط  البلديززة الراجعززة  لززه بززالنظر بمثززال التهيئززة 
الترابيززززة نظززززرا لمززززا تقتضززززيه عمليززززة المصززززادقة 
المززز كورة مزززن استشزززارة مسزززبقة لزززرأي جملزززة مزززن 
 السززززززلط االداريززززززة المعنيززززززة مززززززن بينهززززززا وزارة 
 الفالحزززة وسزززو مزززا تزززم فعزززال فزززل موضزززوع قضزززية 

عزن الحال حسبما يستشم  لل من القرار الصزادر 
بتزززاري   04/00740والزززل بنززززرت تحزززت عزززدد 

70/00/7440 . 
 

 وحيزززث تزززدعيما لمزززا  كزززر فرنزززه بزززاالطالع 
علززل المؤيززدات المظروفززة بززالملم ولاصززة منهززا 
 القزززرار المززز كور والصزززادر عزززن والزززي بنززززرت 
فيمززا يتعلزز  بتنقززيو مثززال التهيئززة العمرانيززة لبلديززة 
 منزززززل بورقيبززززة وكزززز لل الشززززهادة المسززززلمة مززززن 
 المززززدير الجهززززوى للتجهيززززز وا سززززكان ببنزززززرت 

أتضو أن  " 444تحت عدد  00/43/7447فل 
 44844العقارموضزززوع الرسزززم العقزززارى عزززدد 

تونس متواجدا دالل منطقة مشمولة بمثال التهيئزة 
 .العمرانية  لبلدية المكان 

 
وحيث  ن مصادقة السلط المعنية الملتصة 
 علززززززززززززززل شززززززززززززززمول العقززززززززززززززار موضززززززززززززززوع 

ل بمثزززال التهيئزززة العمرانيزززة لبلديزززة المطلزززب الحزززال
منزززل بورقيبززة تضززفل علززل  لززل العقززار الطززابب 
العمرانزل وتزدل داللزة واضززحة ال لزبس فيهزا علززل 

( من فالحية  لل عمرانية)تليير طبيعته القانونية  
 .و لل ضمنيا طب  الصورة المبينة أعاله 

 
وحيزززث يؤلززز  ممزززا سزززب  بسزززطه أن قطعزززة 

 44844رى عززدد ض موضززوع الرسززم العقززااالر
تونس قد فقزدت ضزمنيا صزبلتها الفالحيزة بمفعزول 
 التهيئززة العمرانيززة المصززاد  عليززه بموجززب القززرار

 .ترابيا الصادر عن رئيس البلدية الملتصة 
 

ن  لل فقد تجسمت الصبلة عوحيث فضال 
العمرانيززة للقطعززة موضززوع المطلززب فعليززا وماديززا 
 بمقتضل الرلص ا داريزة الصزادرة عزن السزلطة
الملتصززة ترابيززا فززل بنززاء مسززاكن وكزز لل بقززرار 

السزلطة ها الصادر عن نفزس المصادقة علل تقسيم
. 

 
وحيززث فززوت المالززل المرسززم عمززر بززالبيب 
لفائززدة الشززركة الوطنيززة العقاريززة للززبالد التونسززية 

مزن الرسزم ( 7) 0للشمال فزل كامزل القطعزة عزدد 
" تالزززة"تزززونس المسزززمل  44844العقزززارى عزززدد 

جر  34سزـ و  0نزل بورقيبة والماسحة والكائن بم
صززنتيار و لززل بموجززب عقززد البيززب اللطززل  44و 

المحزززززرر بواسزززززطة المحزززززامل االًسزززززتا  شزززززكيب 
مزاي  77والمعرم برمضاء طرفيزه عليزه بتزاري  

والمسزززجل بالقباضزززة الماليزززة  7447جويليزززه  0و
 . 7447أوت  07بمنزل بورقيبة فل 

وحيززث بززالرجوع  لززل الترسززيمات الززواردة 
الرسززم العقززاري المزز كور والمتعلزز  بززه المطلززب ب

الحزززززالل اتضزززززو أن المنابزززززات الراجعزززززة للبزززززائب 
للعارضزززة كافيزززة لتلطيزززة كامزززل موضزززوع العقزززد 

 .المطلوب ترسيمه فل ملم قضية الحال 
 

وحيث تاسيسا علل ما سلم بيانزه فزان سز ه 
المحكمززززة تززززرى فززززل نطززززا  اجتهادسززززا المطلزززز  

تنصززززيص االسززززتجابة لطلززززب التشززززطيب علززززل ال
تزززونس  44844المزززدرر بالرسزززم العقزززاري عزززدد 

والمتعلزز  بالمحافظززة  0004أكتززوبر  70بتززاري  
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علل الصبلة الفالحية للعقار وك لل لطلب ترسزيم 
 .عقد شراء العارضة بالرسم العقاري الم كور 

 
وحيززث فززل لصززوص مطلززب التلصززيص 
برسم عقارى مستقل فقزد تبزين مزن االطزالع علزل 

شريل الوحيد للبائب للعارضزة أورا  القضية أن ال
المززززدعو اآلمززززين قززززد صززززاد  بصززززفة صززززريحة 
وواضحة علل تلصص الشزركة الطالبزة بالقطعزة 

 44844مززن الرسززم العقززارى عززدد ( 7) 0عززدد 
مه تززونس موضززوع عقززد شززرائها المززا ون بترسززي

المعزززرم  أعزززاله و لزززل بمقتضزززل الكتزززب اللطزززي
برمضاء محرره الم كور عليه لدى منزل بورقيبة 

 . 43/40/7444اري  بت

 
وحيث عزالوة علزل تسزلط المبيزب موضزوع 
العقززد المزز كور علززل أجزززاء مفززرزة ومعينززة بدقززة 

مززن الرسززم العقززاري ( 7) 0تمثززل القطعززة عززدد )
تزززونس فرنزززه بزززالرجوع  لزززل مالزززه  44844عزززدد 

أصززل ثابززت بززاورا  القضززية ولاصززة منهززا كتززب 
المصززادقة المومززا  ليززه ومشززروع التقسززيم وقززرار 

دقة عليزززه والمثزززال التقسزززيمي ثبزززت تميزززز المصزززا
الشزززززركة الطالبزززززة بالقطعزززززة موضزززززوع شزززززرائها 
وانفرادسزززا بالتصزززرم فيهزززا وكززز لل وضزززب يزززدسا 

 .عليها 
وحيزززث بززززالنظر  لززززل  لزززل و لززززل وجززززود 
مقاسزمة فعليززة للعززين المشزتركة موضززوع المطلززب 
الحززالي و لززل مصززادقة بقيززة المززالكين المرسززمين 

محكمزة تزرى أن علل موضوع الطلزب فزرن سز ه ال
مطلززب التلصززيص أضززحل فززل طريقززه ومسززتوفيا 
لشزززززروطه القانونيزززززة األمزززززر الززززز ى يتجزززززه معزززززه 
االسززتجابة  ليززه و لززل بتلصززيص الشززركة الطالبززة 

مزززن الرسزززم العقزززاري عزززدد ( 7) 0بالقطعزززة عزززدد 
 34سكتزار و  0الماسحة لزـ 7تونس س  44844
ال نقلهزا الصزادر عزن صنتيار حسب مثز 44جر و 

راضززل ورسززم اللززرائط بتاريززـ  ألديززوان قززيس ا
مب  فراد القطعة الم كورة برسم  04/47/7444

 " .الليمون"عقارى مستقل يطل  عليه اسم 

 
وحيزززززث يتجزززززه والحالزززززة مزززززا  كزززززر لزززززتم 
 جراءات التحيين بالنسبة للرسم العقزارى المسزمل 
الليمززون والمحززدث بموجززب الترسززيم المززا ون بززه 

 .ع.ح.ممن  74جنفا تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 

وحيززززث فززززل لصززززوص التشززززطيب علززززل 
الرسزززون االلتياريزززة التزززل كانزززت موظفزززة لفائزززدة 
الشززركة التونسززية للبنززل علززل المنابززات الراجعززة 
للبائب للعارضة فرنه بالرجوع  لل الرسم العقزارى 

تزززززونس ثبزززززت أن  دارة الملكيزززززة  44844عزززززدد 
العقاريزززة قزززد سزززب  لهزززا أن قامزززت بترسزززيم  لزززل 

 0رسم المز كور و لزل بتزاري  التشطيب  داريا بال
 004 004و  007تحزززت عزززدد  7444مزززارس 

األمر ال ي يصير سز ا الطلزب ريزر  ي موضزوع 
 .ويتجه تبعا ل لل رفعه 

 
وحيززث يتعززين والحالززة مززا  كززر التشززطيب 
علزززل التنصزززيص المزززدرر بالرسزززم العقزززاري عزززدد 

تززونس المتعلزز  برشززهار المطلززب الحززالي  44844
نتهزاء موجبزه وكز لل و لل لزوال اللرض منزه وا

ا  ن  دارة الملكية العقارية بتنفي   لزل وبتجزاوز 
 .جميب الصعوبات 

 لاا ولهاتن األسباب
 ـــ

 
لسزززنة  44وعمزززال باحكزززام القزززانون عزززدد 

، وبعزززد  7440أفريزززل  04المززؤر  فزززل  7440
 :المفاوضة القانونية قضت المحكمة بما يلل 

سزم التشطيب علل التنصزيص المزدرر بالر :أوالً 
 70تونس بتزاري   44844العقاري عدد 

بنززززرت عزززدد  04مجلزززد  0004أكتزززوبر 
المتعلززز  بالمحافظزززة علزززل الصزززبلة  440

الفالحيززززة للعقززززار المزززز كور واعتبززززار أنززززه 
أصبو يتمثل فل عقزار  ا صزبلة عمرانيزة 

 .عوضا عن أرض فالحية 
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ترسيم عقد البيب المحزرر علزل يزد االاسزتا   :ثانيا 
م عليززه برمضززاء شززكيب المحززامي المعززر

جويليززززه  0مززززاى و  77طرفيززززه بتززززاري  
والمسجل بالقباضة الماليزة بمنززل  7447

بالرسززم  7447أوت  07بورقيبززة بتززاري  
 7تززززززونس س  44844العقززززززارى عززززززدد 

واعتبزززار موضزززوعه التفويزززت بزززالبيب مزززن 
طرم عمر المالل المرسزم لفائزدة الشزركة 
الوطنيززة العقاريززة للززبالد التونسززية للشززمال 

ص ممثلهزززا القزززانوني فزززل كامزززل فزززل شزززل
مززن الرسززم العقززاري  0( 7)القطعززة عززدد 

 44أر و  34سـ و  0الم كور الماسحة لـ 
صززنتيار حسززب مثززال نقلهززا الصززادر عززن 

ديوان قيس االًراضي ورسزم اللزرائط مزب 
 فزززراد القطعزززة المززز كورة برسزززم عقزززارى 

لفائززدة " الليمززون"مسززتقل يطلزز  عليززه اسززم 
ة للززبالد التونسززية الشززركة الوطنيززة العقاريزز

 للشمال 

رفززب الطلززب فيمززا يتعلزز  بالتشززطيب علززل  :ثالثا 
 الرسون االلتيارية لسب  ترسيمها  دارياً 

ا  ن  دارة الملكيززة العقاريززة بتنفيزز   لززل  :رابعا 
وتجاوز جميب الصعوبات والتشطيب علل 
التنصزززززيص المزززززدرر بالرسزززززم العقزززززاري 

 .يكور المتعل  برشهار المطلب الحالالم 

 


