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الـقـانون األساسي للبلديات
)1(أحكـام عامــة: األولالعنوان

)2(وٕاحداثهاالبلدیةتعریف:األولالباب

مـالي، وهــي المدنیـة واإلسـتقالل البالشخصـیةالبلدیـة جماعـة محلیـة تتمتـع -األّولالفصـل
)3(.مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدیة

ـــةتســـاهم ـــة اقتصـــادیا الـــوطني فـــي نطـــاق المخطـــط البلدی ـــة فـــي النهـــوض بالمنطق للتنمی
)4(.وثقافیاواجتماعیا 

بعــد أخــذ رأي وزیــري المالیــة الداخلیــةتحــدث البلدیــة بــأمر بــاقتراح مــن وزیــر -2الفصــل
ویضبط حدود منطقتها.ومقرهامها والتجهیز وینص األمر المحدث لها على اس

بعد إستشارة المجلـس البلـدي الداخلیةیغیر إسم البلدیة بأمر باقتراح من وزیر -3الفصل
المعني باألمر أو باقتراح من هذا األخیر.

البلدیــة عنــوانیــتم تحویــل مــن هــذا القــانون، 2مــع مراعــاة أحكــام الفصــل )5(-4الفصــل
بلدي تخضع ُوجوبا لمصادقة الوالي المختص ترابیا.بمقتضى مداولة من المجلس ال

للبلدیةالترابیةالحدود: ) 6(الباب الثاني
الترابیــة للبلــدیات بــأمر بــاقتراح مــن وزیــر الداخلیــة بعــد الحــدودتم تحــویر یــ)7(-5الفصــل

.المجالس البلدیة المعنیةواستشارةأو الوالة المعنیین أخذ رأي الوالي 
.تضاء المجالس الجهویةوتستشار عند اإلق

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5سمیته بمقتضى الفصل تم تغییر ت1-
2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأدمج البابان األول والثاني  في باب أول وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل 2-

2006جویلیة 17المؤرخ في 
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم حذف لفظ "العمومیة" بمقتضى الفصل 3-
2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة48من القانون األساسي عدد2تم تعویض لفظ "القومي" بلفظ "الوطني" بمقتضى الفصل-4
سابقا).5الفصل (2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -5

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه و تم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل 6-
سابقا)6(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد 7-
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أو الـــوالة البلــدیات أو تقســـیمها بـــأمر بــاقتراح مـــن وزیــر الداخلیـــة بعـــد أخــذ رأي الـــواليإدمـــاجیــتم
أو تقســیمها خــالل وال یمكــن أن یــتم إدمــاج البلــدیات،المجــالس البلدیــة المعنیــةواستشــارةالمعنیــین

.للمجالس البلدیةالسنتین الموالیتین لإلنتخابات المجراة قصد التجدید الكلي
أو إذا نتج عن تحویر الحدود الترابیة للبلدیات أو إدماجها أو تقسیمها تغییر في إسم البلدیة 

فإنه یتم التنصیص على ذلك بنفس األمر المتعّلق بتحویر الحدود أو اإلدماج أو البلدیات 
التقسیم.
أو تقسیمها.بلدیاتالیقع حل المجالس البلدیة وجوبا في حاالت إدماج )1(-6الفصل

ــةفــي إدمــاج بلدیــة فــي بلدیــة أخــرى تنقــل جمیــع إلتزاماتهــا وحقوقهــا إلــى البلدیــة التــي حال
فیها.أدمجت

تقسیم بلدیة إلى بلدیتین أو أكثر یقع توزیع الحقوق واإللتزامات بینها.حالةوفي
الحقـــوق المـــذكورتین یــأذن وزیـــر الداخلیـــة بإحصــاء عـــام لإللتزامـــات أو الحـــالتینوفــي
كما یأذن وزیر المالیة بالعملیات الحسابیة للتصفیة.المعنیةللبلدیات 
الـوالي بـین بلـدیات طـرفمـن البلدیـةیقـع فـض الخالفـات المتعلقـة بالحـدود ) 2(-7الفصل

الراجعة لوالیتین فأكثر.البلدیاتوزیر الداخلیة بین طرفالوالیة الواحدة ومن 
البلدیةالدوائر)3(:الثـالثابـالب

یضبط،دوائرفأكثر تدعى إداریتینیمكن تقسیم تراب البلدیة إلى منطقتین )4(-8الفصل
بعد إستشارة المجلس البلدي المعني أو باقتراح الواليعددها وحدودها الترابیة بقرار من 

هذه الدوائر وطرق تسییرها بأمر.مهاموتضبطمنه.
یــةالبلدذفـح)5(:الرابعالباب

بعــد أخــذ رأي مــن وزیــر الداخلیــةبــاقتراحیمكــن حــذف البلدیــة بــأمر معلــل )6(-9الفصــل
.الوالي المختص ترابیا

من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995سنة ل68ُنقح بالقانون األساسي عدد 1-
سابقا)،7(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 

سابقا)8( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
سابقا)10( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -4
2006جویلیة 17المؤرخ في 6200لسنة 48من القانون األساسي عدد 5تم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح بالقانون األساسي عدد -6
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یــأذن وزیــر الداخلیــة فــي هــذه الحالــة بإحصــاء التزامــات وحقــوق البلدیــة المعنیــة ویــأذن 
وزیر المالیة بإجراء أعمال التصفیة.

ا مـن حقـوق ومـا علیهـا مـن یحل المجلس الجهوي محل البلدیة الواقع حذفها في مـا لهـ
التزامات.

ديـالبلسـالمجل:انيـالثوانـالعن
: تشكیـلـهاألولابــالب

ـــــرئیس والمســـــاعد األول )1(-10الفصـــــل ـــــدي مـــــن ال ـــــس البل والمســـــاعدینیتركـــــب المجل
والمستشارین.

.لبأمر معلّ إالّ البلديالمجلسحلّ ال یقع)2(-11الفصل
مــن وزیــر الداخلیــة لمــدة ال معّلــل بقــرار النشــاطعــنمؤّقتــاالتأكــد یمكــن توقیفــهحالــةوفــي

. الشهرینتتجاوز
أو تعـذر المباشرینإذا وقع حل المجلس البلدي أو استقال كافة أعضائه )3(-12الفصل

تكوین مجلس بلدي فإن نیابة خصوصیة تقوم بوظائفه. 
صـــورة نیابـــة خصوصـــیة عنـــد إحـــداث بلدیـــة أو تقســـیمها أو فـــيكـــذلكوُتعـــّین

یقع انتخاب المجلس البلدي.ریثماإدماج بلدیات، وذلك 
النیابـــة الخصوصـــیة بـــأمر خـــالل الشـــهر المـــوالي لحـــل المجلـــس تلـــكوُتســـمى

أعضــــائه أو إحــــداث البلدیــــة أو تقســــیمها أو إدمــــاج كافــــةالبلــــدي أو قبــــول اســــتقالة 
عن الستة.أعضائهاوال یمكن أن یقل عدد .بلدیات

مر الصادر في إحداثها.باألرئیسهاوُیعّین
النیابـة الخصوصـیة ورئیسـها بـنفس الوظـائف التـي یقـوم بهـا المجلـس هـذهوتقوم

البلدي ورئیسه.

من القانون 6وُأعید ترتیبه  بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)،11فصل (ال2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 

سابقا)12(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -3

سابقا).13(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
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اللجـان)1(:الثانيابــالب
التالیة:المیادینلجان قارة في نيثمایشكل المجلس البلدي إثر تنصیبه )2(-13الفصل

والمالّیةاإلدارّیة الشؤون-
العمرانیةتهیئةوالاألشغال-
والعنایة بالبیئةوالنظافةالصحة-
االقتصادیةالشؤون-
واألسرةاالجتماعیةالشؤون-
والثقافةوالریاضةالشباب-
الخارجیةوالعالقاتالتعاون-
)3(العمل التطّوعي-

البلدي أن یشكل لجانا غیر قارة ُیعهد إلیها بدراسة مواضیع ُمعّینة.للمجلسویمكن
ن سلطة خاصة بهـا وال یمكـن لهـا أن تمـارس أیـة وظیفـة مـن وظـائف اللجالهذهولیس
ولو بتفویض منه ویتعین عرض أعمالها علـى المجلـس البلـدي وأخـذ رأیهـا البلديالمجلس 

المجلس البلدي في موضوع عرض علیها ویقع التنصیص علـى ذلـك بمحضـر تداولكلما 
الجلسة.

)4(ان.البلدي أن یكون عضوا في عدة لجللمستشاریمكن

یعــین رئــیس المجلــس البلــدي بموافقــة المجلــس أحــد المســاعدین، وعنــد )5(-14الفصــل
التعذر، مستشارا بلدیا لرئاسة كـّل لجنـة. وال یمكـن لعضـو المجلـس البلـدي أن یكـون رئیسـا 

ألكثر من لجنة.
تجتمع اللجنة مرة في الشهر على األقل وتكون جلساتها عمومیة.

هــذه الجلســات بمعلقــات بمــدخل مقــر البلدیــة ودوائرهــا وبمختلــف ویعلــن عــن تــاریخ إنعقــاد
وسائل اإلعالم المتاحة.

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
سابقا)30( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48لقانون األساسي عدد ُنقحت با-3
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68بقیة أحكام الفصل ُنقحت بالقانون األساسي عدد -4
)سابقا31الفصل ( 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -5
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الثمانیـة أیـام الموالیـة لتـاریخ خـاللرئیسها طرفیقع استدعاء اللجان من ) 1(-15الفصل
إحداثها.

بعد ذلك ضبط جدول أعمالها.اللجانتتولى
جلسة من جلساتها. كل لمقرراكل لجنة من بین أعضائها تعین) 2(-16الفصل

مجلس البلدي ویسلم نسخة منه الویتولى المقّرر تالوة تقریر الّلجنة في جلسة 
لرئیس المجلس تتضّمن اقتراحات اللجنة.

ویمكن لمقرر اللجنة أن یستعین بأحد األعوان البلدیین.
مــرقم ومؤشــر علیــه مــن قبــل خــاص بهــا وتضــّمن محاضــر جلســات كــل لجنــة بــدفتر 

س البلدي، وینص به في كل مّرة على األعضاء الحاضرین بجلسات اللجنة.رئیس المجل
على وجه اإلستشارة :وذلكیمكن أن یدعى للمشاركة في أعمال اللجان )3(-17الفصل
ـــة المباشـــرین وأعـــوانالموظفـــون)1 داخـــل المنطقـــة لوظـــائفهمالدولـــة أو المؤسســـات العمومی

بها.لهم أراء یمكن طلممنالخبرةالبلدیة وذوي 
البلدیة الذین یمكنهم أن یفیدوا برأیهم بحكم نشاطهم أو معلوماتهم.وأصیلوالمتساكنون)2

ديــالبلبـالمكت: )4(الباب الثالث
ـــدي فـــي تســـییر شـــؤون یســـاعد) 5(-18الفصـــل ـــةرئـــیس المجلـــس البل مكتـــب یتركـــب مـــن البلدی

اللجان والكاتب العام للبلدیة.ورؤساءالمساعد األول لرئیس البلدیة والمساعدین وكواهي الرئیس 
مـرة فـي الشـهر. ویرأسـه رئـیس المجلـس األقلیجتمع المكتب البلدي على )6(-19الفصل

القانون.هذاالبلدي وعند التعذر من ینوبه طبقا ألحكام 
الشروط المنطبقـة علـى كتابـة المجلـس بنفستمارس كتابة المكتب البلدي )7(-20الفصل
البلدي.

سابقا)32( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل ُأعید ترتیبه-1
سابقا)33( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)35الفصل (2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
من القانون األساسـي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -5

سابقا)،85( الفصلل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48د عد
سابقا)86( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6
سابقا)87( الفصل 2006ة جویلی17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -7
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البلدیـةرئـیس طـرفمـداوالت هـذا المكتـب بـدفتر مـرقم وموقـع علیـه مـن محاضـروتضـمن
وینص به في كل مـرة علـى األعضـاء الحاضـرین بجلسـة المكتـب ولبقیـة أعضـاء المجلـس 

اإلطالع على هاته المحاضر.حق
ديـس البلــام المجلـمه)1(:عـالرابابـالب

الشؤون البلدیة.فيیتولى المجلس البلدي بمداوالته البت )2(-21الفصل
)3(.اویوافق علیهمیزانیة البلدیةویدرس

ـــامج تجهیـــز حـــدودفـــي ویضـــبط ـــات الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها برن ـــة واإلمكانی المـــداخیل البلدی
.البلدیة

التــي یتعــین القیــام بهــا للمســاعدة علــى تنمیــة المنطقــة وفقــا للمخطــط األعمــالمختلــف ویضــبط
)4(. للتنمیةالوطني

ــــق منهــــا بالمیــــادین فــــيبرأیــــه ویــــدلي جمیــــع المســــائل ذات الصــــبغة المحلیــــة خصوصــــا المتعّل
والثقافیـــة وفـــي كـــل الحـــاالت التـــي تســـتوجبها القـــوانین والتراتیـــب أو كلمـــا واالجتماعیـــةاالقتصـــادیة

)5(.ذلكسلطة اإلشرافطلبت 

اعــة الدولــة أو أیــة جمطــرففــي كــل مشــروع یزمــع إنجــازه فــي منطقــة بلدیــة مــن مســبقاویستشــار
عمومیة.مؤسسةأخرى أو 

إلى والي الجهة خـالل األیـام الثمانیـة الموالیـة النعقـاد المجلس البلديیوجه رئیس)6(-22الفصل
مع القرارات المتخذة لتنفیذها.المداوالتالجلسة نسخة من كل 

اتصاله بها.یثبتإدراجها بدفتر الواليویتولى
من 27عتبر مصادقا علیها، وفق أحكام الفصل وال تتكون الغیة وجوبا)1(-23الفصل

فــي المواضــیع الخارجــة والقــرارات المتخــذة لتنفیــذها مــداوالت المجلــس البلــديهــذا القــانون، 

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5تم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -1
سابقا)36( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
مـن القـانون األساسـي عـدد 2البلدي ویوافق علیه" بعبارة "میزانیة البلدیة ویوافـق علیهـا" بمقتضـى الفصـل تم تعویض عبارة "المیزان-3

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48
جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض لفظ "القومي" بلفظ "الوطني" بمقتضى الفصل-4

2006
المؤرخ  2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2یض عبارة "اإلدارة العلیا" بعبارة "سلطة اإلشراف" بمقتضى الفصل تم تعو -5

2006جویلیة 17في 
سابقا)37(الفصل2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -6
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تتنــــافى والنصــــوص أو التــــي القانونیــــةعــــن مشــــموالته أو المتخــــذة فــــي غیــــر اجتماعاتــــه 
.التشریعیة والترتیبیة

له مصلحة ل من تلقاء نفسه أو بطلب ممنمعلبقرارعلى الوالي أن یصّرح باإللغاء 
إیداع نسخة المداولة والقرار المتخذ لتنفیذها بمركز تاریخمن شهرینفي ذلك في ظرف 

الوالیة.
تنفذ المداوالت والقرارات المتخذة لتنفیذها، المشار إلیها بالفقرة األولى من هذا الفصل، 

لیه بالفقرة الثانیة من هذا الفصل.إذا لم یصرح الوالي بإلغائها في األجل المنصوص ع
شارك في هذه إذاالمداوالت والقرارات المترتبة عنها قابلة لإللغاء تكون)2(-24الفصل

المداوالت أعضاء بلدیون یهمهم موضوعها شخصیا أو نیابة عن الغیر.
اع بمبادرة منه في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إیدالوالياإللغاء بقرار معلل من یتم

لتنفیذها بمركز الوالیة. المتخذنسخة من محضر المداولة والقرار 
، ویودع طلب اإللغاء في هذه الحالة له مصلحة في ذلكأن یطلب اإللغاء كل من یجوز

في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ تعلیق نسخة من محضر المداولة الوالیةبمركز 
ثبت تاریخ تقدیم الطلب. البلدیة، ویسلم وصل للطالب یمقربمدخل 

.في ظرف خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمهالطلبالوالي في بتی
نافذة إال والقرارات المترتبة عنها المتعلقة بالمواضیع التالیة المداوالتال تصبح )3(-25الفصل

:علیهافبعد مصادقة سلطة اإلشرا
،میزانیة البلدیة)1
،والتعویض في العقاراتالتفویت)2
،سنتینعقود الكراء التي تتجاوز مدتها طشرو )3
،بأمریحّددمقدارا هي یفوق مبلغذالالصلح)4
تحویل عنوان البلدیة،)5
ترمــيعنــدما والفضــاءات الریاضــیة والشــبابیة والثقافیــة األنهــج والســاحات العمومیــة تسـمیة)6

تخلید ذكرى وطنیة أو حدث تاریخي،تلك التسمیة إلى تشریف أو 

سابقا)38( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ساسي عدد ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األ-1
سابقا)40( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48بالقانون األساسي عدد وُأعید ترتیبهقحنُ -2
سابقا)42( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -3
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ـــةأجـــزاء الملـــكترتیـــب)7 خضـــراء ومســـاحاتوســـاحات عمومیـــة مـــن أنهـــجالعمـــومي للبلدی
أمثلـة تصـفیف الطرقـات العمومیـة البلدیـة وٕاخراجها وٕاعادة ترتیبها وكذلك وضع وتغییـر وغیرها، 

مع مراعاة أحكام مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر،
صیغ ومشاریع التعاون بین البلدیات،)8
المؤسسـات الصـناعیة أو فـي رأس مـالبالمسـاهمةو البلدیات باالستغالل المباشر أتدّخل)9

،أو التي لها فائدة محلیة أو جهویةعمومیةمرافقالتجاریة التي تقوم بتسییر 
) التراتیب العامة،10
) عالقات التوأمة والتعاون الخارجي.11

ر اعتبــامـع 25المشـار إلیهـا بالفصـل والقـراراتعلـى المـداوالتالـواليیصـادق ) 1(-26الفصـل
ـــواردة بالفصـــل  1975مـــاي 14المـــؤرخ فـــي 1975لســـنة 35القـــانون عـــدد مـــن24األحكـــام ال
)2(الجماعات المحلیة.لمیزانیةالمتعلق بالقانون األساسي 

على الوالي والقرارات المتخذة لتنفیذها المجلس البلدي مداوالترضت إذا عُ )3(- 27الفصل
عشر یوما من تاریخ إیداعها فإنها تعتبر خمسةف في شأنها أي قرار في ظر یقّررللمصادقة ولم 
)4(مصادقا علیها.

فللمجلس وعلى قرار مترتب عنها الوالي المصادقة على مداولة ما رفضإذا
)5(.البلدي رفع األمر إلى وزیر الداخلیة

التـــي یتعـــین المصـــادقة علیهـــا حســـب والقـــراراتتصـــبح المـــداوالت)6(-28الفصـــل
الـوزیر أو الـوزراء الــذین یهمهـم األمـر نافـذةطـرفعمـل مـن بـه الالجـاريالتشـریع 

من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)43( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 

48من القانون األساسي عدد 2یة" بمقتضى الفصل تم تعویض لفظ "المداوالت" بعبارة "المداوالت والقرارات" وحذف لفظ "العموم-2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 

من القانون األساسـي 6و ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1985أفریل 25المؤرخ في 1985لسنة 43ُنقح بالقانون األساسي عدد -3
سابقا)45( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 

من 2تم تعویض عبارة "مداوالت المجلس البلدي " بعبارة "مداوالت المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفیذها" بمقتضى الفصل -4
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48القانون األساسي عدد 

من القانون األساسي عدد 2تضى الفصل تم تعویض عبارة "على مداولة ما" بعبارة "على مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها" بمق-5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48
سابقا)44(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6



16

فــي شــأنها أي قــرار فــي ظــرف ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ یقــّرر لــمإنالمفعــول وجوبــا 
)1(.إیداعها بمركز الوالیة

إن مداوالت المجالس البلدیـة والقـرارات المتخـذة لتنفیـذها التـي لـم یـنّص علیهـا ) 2(-29الفصل
ون تصبح نافذة المفعول وجوبا بعـد خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ إیـداعها من هذا القان25الفصل 

)3(.بمركز الوالیة

على الوالي والقرارات المتخذة لتنفیذها المجلس البلدي مداوالترضت إذا عُ )4(- 27الفصل
عشر یوما من تاریخ إیداعها فإنها تعتبر خمسةفي شأنها أي قرار في ظرف یقّررللمصادقة ولم 

)5(علیها.مصادقا 

فللمجلس البلدي رفع وعلى قرار مترتب عنها الوالي المصادقة على مداولة ما رفضإذا
)6(.األمر إلى وزیر الداخلیة

التي یتعین المصادقة علیها حسب والقراراتتصبح المداوالت)7(- 28الفصل
الوزیر أو الوزراء الذین یهمهم األمر نافذةطرفبه العمل من الجاريالتشریع 

في شأنها أي قرار في ظرف ثالثة أشهر من تاریخ یقّرر لمإنالمفعول وجوبا 
)8(.إیداعها بمركز الوالیة

المؤرخ   2006لسنة 48القانون األساسي عدد من 2تم تعویض لفظ "المداوالت" بعبارة"المداوالت والقرارات" بمقتضى الفصل -1
2006جویلیة 27في 

من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1985أفریل 25المؤرخ في 1985لسنة 43ُنقح بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)46( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ   في 2006لسنة 48عدد 

مـن 2مداوالت المجـالس البلدیـة" بعبـارة "مـداوالت المجـالس البلدیـة والقـرارات المتخـذة لتنفیـذها" بمقتضـى الفصـل تم تعویض عبارة "-3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48القانون األساسي عدد 

ـــه بمقتضـــى الفصـــل 1985أفریـــل 25المـــؤرخ فـــي 1985لســـنة 43ُنقـــح بالقـــانون األساســـي عـــدد -4 ـــانون 6و ُأعیـــد ترتیب مـــن الق
سابقا)45( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 

من 2تم تعویض عبارة "مداوالت المجلس البلدي " بعبارة "مداوالت المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفیذها" بمقتضى الفصل -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48القانون األساسي عدد 

من القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة "على مداولة ما" بعبارة "على مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها" بمقتضى الفصل -6
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48
سابقا)44(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -7
المؤرخ   2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض لفظ "المداوالت" بعبارة"المداوالت والقرارات" بمقتضى الفصل -8

2006جویلیة 27في 
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إن مداوالت المجالس البلدیة والقرارات المتخذة لتنفیذها التي لم ) 1(-29الفصل
من هذا القانون تصبح نافذة المفعول وجوبا بعد خمسة 25ینّص علیها الفصل 

)2(.یخ إیداعها بمركز الوالیةعشر یوما من تار 

یحجر على كل مجلس بلدي نشر التصریحات والبیانات أو إبداء ) 3(- 30الفصل
التي تتنافى والقرارات المتخذة لتنفیذها المداوالت بإلغاءویصرحسیاسیة.اقتراحات

)4(.من هذا القانون23وأحكام هذا الفصل حسب الصیغ المبینة بالفصل 

یمكن ألي عضو من أعضاء المجلس البلدي اقتناء أو كراء أو ال ) 5(-31الفصل
البلدیة أو منقوالتها أو التعاقد معها مباشرة أو بواسطة الغیر إال عقاراتاستغالل 

بعد 
مسبق من الوالي بعد أخذ رأي المجلس البلدي. وفي صورة عدم موافقة ترخیص

.المبرمة في الغرض تعتبر الغیةالعقودالوالي فإن 
)6(الخامسابــلبا

یرهــتسی
أشـــهرالمجلـــس البلـــدي وجوبـــا أربـــع دورات عادیـــة فـــي الســـنة، فـــي یعقـــد)1(-32الفصـــل

فیفـــري ومـــاي وجویلیـــة ونـــوفمبر، ویمكـــن عنـــد التعـــذر تأجیـــل الـــدورة بشـــرط إعـــالم ســـلطة 
.اإلشراف

من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1985أفریل 25المؤرخ في 1985لسنة 43ُنقح بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)46( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ   في 2006لسنة 48عدد 

مـن 2تم تعویض عبارة "مداوالت المجـالس البلدیـة" بعبـارة "مـداوالت المجـالس البلدیـة والقـرارات المتخـذة لتنفیـذها" بمقتضـى الفصـل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة48القانون األساسي عدد 

سابقا)47( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6به بمقتضى الفصل أعید ترتی-3
لسـنة 48مـن القـانون األساسـي عـدد 2تم تعویض لفظ "المداوالت" بعبارة "المداوالت والقـرارات المتخـذة لتنفیـذها" بمقتضـى الفصـل -4

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006
ــة إلــى الفصــلین تــم ت- ــة علــى الفصــل 39و38غییــر اإلحال لســنة 48مــن القــانون األساســي عــدد 6بمقتضــى الفصــل 23باإلحال

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006
من القانون 6و ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -5

سابقا)59( الفصل 2006جویلیة  17المؤرخ في 2006لسنة48األساسي عدد 
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6
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المجلـس تلتئم بإشراف رئـیستمهیدیةانعقاد الدورة العادیة للمجلس ُوجوًبا جلسة تسبق
انعقـاد الـدورة، ویـدعى تـاریخاألقل قبل علىالبلدي أو من ینوبه من بین المساعدین شهرا 

اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات وسائلبإلیها متساكنو المنطقة البلدیة 
.البلدیـةالصبغة المحلیة وتعریفهم بالبرامج 

اللجان البلدیة حسـب قبلالتمهیدیة من درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة یتم
لمجلس البلدي.لالعادیة الموالیةدورةالمشموالتها وتعرض على 

.رأى فائــدة فــي ذلــككلمــالــرئیس البلدیــة أن یجمــع المجلــس البلــدي )2(-33الفصــل
علــى األقــل مــن أووعلیــه اســتدعاؤه فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر یومــا بطلــب مــن الــوالي 

الذین هم في حالة مباشرة.نصف أعضاء المجلس
التأكد اختصار هذا األجل.عندوللوالي

ویــدرج بســجل المــداوالت البلــديیصــدر كــل اســتدعاء عــن رئــیس المجلــس ) 3(:34الفصــل
كتابة إلى أعضاء المجلس اإلستدعاءكما یوجه .مقر البلدیة أو ینشربمدخلویعلق 

)4(.األقللى بمقر سكناهم قبل انعقاد الجلسة بثالثة أیام ع

یمكن لرئیس البلدیة أن یختصر ذلك األجل بدون أن یقل عن یوم كامل.التأكدوعند
أغلبیة أعضائه الجلسةال یمكن للمجلس أن یتفاوض إال إذا حضر في ) 5(:35الفصل

المباشرین.
ولـم یحضـر الجلسـة العـدد 34المجلس بصفة قانونیة طبـق أحكـام الفصـل ُدعيَ إذا

ُتعــاد الــدعوة النعقــاد المجلــس بعــد ثالثــة أیــام علــى األقــل ومــا أعضــائهالكــافي مــن 

سابقا)14( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)15( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ه بمقتضى الفصل ُأعید ترتیب-2
سابقا)16( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2الفصل تم تعویض عبارة "على باب" بعبارة "بمدخل" بمقتضى -4

2006جویلیة 
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -5

سابقا)18( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
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الجلســـة الثانیـــة المنعقـــدة ال ُیعتبـــر نافـــذ المفعـــول إّال إذا حضـــر فـــيیقـــّرره المجلـــس 
)1(.األعضاء المباشرینثلثالجلسة أكثر من 

البلدي جلسات المجلس وله رأي إستشاري.القابضیحضر
ویجـــري اإلقتـــراع عالنیـــة وٕاذا المطلقـــةات بأغلبیـــة المقتـــرعین تؤخـــذ المقـــرر ) 2(:36الفصـــل

الــرئیس مرجحــا. وتــدرج أســماء صــوتتســاوت األصــوات فیمــا عــدا اإلقتــراع الســري یكــون 
المقترعین بمحضر الجلسة مع بیان نوع اقتراعهم.

ســرا كلمــا طالــب بــذلك ثلــث األعضــاء الحاضــرین أو كلمــا دعــي المجلــس اإلقتــراعویجــري
أو تقدیم ترشحات.تسمیةللبت في 

الصورة األخیرة إن لم یحرز أي مرشح على األغلبیة المطلقة بعد دورتي اقتـراع هاتهوفي
أكبـرتجري دورة ثالثـة ویـتم اإلنتخـاب باألغلبیـة النسـبیة وٕان تعادلـت األصـوات یفـوز سّري

المترشحین سنا.
لمجلس البلدي.ارئاسةیتولى الرئیس أو من ینوبه في مغیبه )  3(:37الفصل
ولـــرئیسالحســـاب المـــالي بالبلدیـــة ینتخـــب المجلـــس رئیســـا للجلســـة.مناقشـــةوعنـــد

فـــي هـــذه الصـــورة وٕان لـــم یعـــد مباشـــرا لخطتـــه أن یحضـــر المناقشـــات وعلیـــه البلدیــة
یوجـــه رئـــیس الجلســـة محضـــر المـــداوالت رأســـا إلـــى .عنـــد اإلقتـــراعالجلســـةمغـــادرة 

لها بالنظر.الراجعةسلطة اإلشراف 
البلدي ویمكنـه اإلسـتعانة المجلسیتولى الكاتب العام للبلدیة كتابة ) 4(-38لفصلا

وجـود كاتـب عـام یعـین عـدموفي صـورة .في ذلك بمساعدین من بین أعوان البلدیة
رئیس البلدیة بقرار أحد موظفي البلدیة خصیصا للغرض.

انعقادهـــــا تـــــاریخجلســـــات المجلـــــس البلـــــدي عمومیـــــة وُیْعلـــــُن عـــــن )  1(-39الفصـــــل
)2(.ودوائرها وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحةمقر البلدیةمدخل ببمعلقات 

المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 34باإلحالة إلى الفصل 16اإلحالة إلى الفصل تم تغییر -1
2006جویلیة 17في 

سابقا)19(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأُ◌عید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
سابقا)20(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ل ُأعید ترتیبه بمقتضى الفص-3
سابقا)21( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
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ــــس ــــديوللمجل ــــي بعــــض المواضــــیع البل ــــي جلســــة ســــریة ف ــــاوض ف ــــّرر التف أن یق
مـن ثلـث األعضـاء أو مـن رئـیس المجلـس أو بطلبالمدرجة بجدول األعمال وذلك 

من الوالي أو من ینوبه.
)3(.ضور تلك الجلساتأو من ینوبه حللواليیمكن

یــأذن بطـــرد كــل مـــن أنللــرئیس وحـــده حفــظ النظــام بالجلســـة ولــه )4(-40الفصــل
یحــرر فإنـهیتسـبب فــي إخـالل النظــام بالقاعـة وفــي صـورة ارتكــاب جریمـة أو جنحــة 

.محضرا في ذلك وتحال القضیة حاال إلى وكالة الجمهوریة
ینوبــهیوقــع الــوالي أو مــن تــدرج المــداوالت حســب تواریخهــا بســجل)5(-41الفصــل

ـــیس  ـــى نـــص هـــذه المـــداوالت رئ ـــة ویمضـــي عل علـــى صـــفحاته ویعطیهـــا أرقامـــا رتبی
.عام البلدیةوكاتبالمجلس للغرض طرفاألعضاء یقع تعیینه من وأحدالبلدیة 
مقـر بمـدخل، مضـمون مـن محضـر الجلسـةلمدة عشـرة أیـام، یعلق)6(-42الفصل
.أیام التي تلي تاریخ انعقادهاالثمانیةیتجاوزودوائرها في ظرف أجل الالبلدیة 
طلـب اإلطـالع بمقـر فـيبهـا الحـق لـألداءدافـعأو البلدیـةلكـل سـاكن بالمنطقـة )7(-43الفصل

والمـــوازین البلدیــة وحســـاباتها البلدیــةالبلدیــة علــى دفتـــر مــداوالت المجلـــس البلــدي ودفتــر القـــرارات 
المالیة.
ـــف عـــن كـــل عضـــو بلـــدي ت)8(-44الفصـــل ـــه ثـــالث مـــّرات حضـــورالخل إثـــر دعوت
لـه مـن سـماع مـایجـوز للـوالي، بعـد دعوتـه و ولم یعتبر موجب تخلفه شـرعیامتوالیة

سابقا)22( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 0620لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقحت بالقانون األساسي عدد -2
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقحت بقیة أحكام الفصل بالقانون األساسي عدد -3
سابقا)23( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006سنة ل48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -5

سابقا)24( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
سابقا)25( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ن األساسي عدد ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانو -6
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -7

سابقا)26(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
سابقا)27(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6یبه بمقتضى الفصل ُأعید ترت-8
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، أن یعلن عن إقالتـه التـي تكـون نهائیـة إّال إذا رفـع أمـره إلـى وزیـر الداخلیـة البیانات
في ظرف العشرة أّیام الموالیة لتاریخ إعالمه بذلك.

مـع اإلعـالم الوصـولاستقاالت أعضاء المجلس البلدي، برسالة مضمونة توجه)1(-45الفصل
وزیر الداخلیة. یعلم بهابالبلوغ، إلى الوالي الذي 

یعلـم أو بتأجیل تاریخ بدایة مفعولها لمدة أقصاها ثالثـة أشـهر ، و اإلستقالةبقبولالوالي قرارا یتخذ
منه إلى وزیر الداخلیة.ورئیس المجلس البلدي ویحیل نسخة باألمربه المعني 

بلوغها.تاریخحالة السكوت، تعتبر اإلستقالة مقبولة بانقضاء شهر من في
یدعى أعضاء المجالس البلدیة إلى حضور دورات تكوینیة تتناسب مـع مهـامهم )2(-46الفصل

.بالمجلس
ت الكـافي المجالس البلدیة من الوقـأعضاءعلى المستأجرین أن یمكنوا مأجوریهم )3(-47الفصل

لهم.التابعةللمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان 
مـنأن یكون االنقطاع عن العمل المشـار إلیـه بهـذا الفصـل سـببا فـي فسـخ عقـد اإلیجـار یمكنال

.دفع غرامة لألجیرعلىاألخیر هذاالمستأجر، ومخالفة ذلك تجبر طرف
) 4(السادسالباب

البلدي لألطفالالمجلس
ل ر یش-48الفص دي إث س البل یبھكل المجل التنص دیا لألطف ا بل ة مجلس س تركیب ھ نف ل

القانون. ھذامن 10المجلس البلدي طبقا ألحكام الفصل 

البلدیـةلألطفـال مـن بـین تالمیـذ المنطقـةالبلـديیتم إختیار أعضاء المجلـس -49الفصل
المكلف بالتربیة. وفق مقاییس وصیغ تضبط بقرار من وزیر الداخلیة والوزیر الجنسینمن

أعضــائه الــرئیس والمســاعد األول والمســاعدین بــینالمجلــس البلــدي لألطفــال مــن ینتخــب
باإلقتراع السري وباألغلبیة المطلقة.

.المجلس البلدي لألطفالینتخب فیها رئیـسالتيرئیس المجلس البلدي الجلسة یرأس

سابقا)28( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
2006یة جویل17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)29(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -4
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تنصــیبه أربــع لجــان قــارة یشــكل المجلــس البلــدي لألطفــال خــالل أســبوع مــن -50الفصــل
:بـتعنى 

،والصحةبالبیئةالنظافة والعنایة -
،والترفیهالریاضة والثقافة -
،التضامـن والتـآزر-
اإلعالم والتحسیس والعالقات مع المجالس البلدیة لألطفال.-
ـــرأس ـــتم ی ـــال ی ـــس البلـــدي لألطف مـــن قبـــل اختیـــارهكـــل لجنـــة عضـــو مـــن أعضـــاء المجل
المجلس.
.اللجانس الشروط الخاصة بمهام وتسییر اللجان البلدیة على هذه نفتنطبق
ـــال -51الفصـــل ـــس البلـــدي لألطف ـــولى المجل ـــهیت إبـــداء اقتراحـــات فـــي المســـائل بمداوالت

یهم منها :ماالمتعلقة باألطفال بالمنطقة البلدیة وخاصة 
،واألحیاءالتربویةوالعنایة بالبیئة بالمؤسسات النظافة-
،قافة والترفیهوالثالریاضة-
،والتآزرالتضامن-
والتوعیة والتحسیس.اإلعالم-

واألســـرة بـــالمجلس البلـــدي والكاتـــب العـــام اإلجتماعیـــةرئـــیس لجنـــة الشـــؤون یتـــولى
ـــ رئـــیس المجلـــس البلـــدي بقـــرار مســـاعدة یعّینـــهة أو عـــون مـــن أعـــوان البلدیـــة ـللبلدی

وتأطیر المجلس البلدي لألطفال.

مــن كـل ســنة دعــوة خـالل شــهر أكتـوبرمجلــس البلــدي یتــولى رئـیس ال-52الفصـل
لألطفـال لالنعقـاد لتعـویض أعضـائه الـذین لـم یعـودوا قـادرین لســبب البلـديالمجلـس 

ممارسة مهامهم بالمجلس. علىمن األسباب 
یجتمــع المجلــس البلــدي لألطفــال وجوبــا أربــع مــرات فــي الســنة وذلــك -53الفصــل

، علــى أن ال تتــزامن ربعــة للمجلــس البلــديقبــل موعــد الــدورات األیومــاخمســة عشــر 
مع أیام الدراسة.



23

الـدعوات علـىنفس الشروط الخاصة بالدعوة لجلسات المجلـس البلـدي تنطبق
الصادرة عن المجلس البلدي لألطفال.

یتــولى كتابــة المجلــس البلــدي لألطفــال عــون مــن أعــوان البلدیــة یعّینــه -54الفصــل
البلدي بقرار.المجلسرئیس 

كتابــة علــىكتابــة المجلــس البلــدي لألطفــال بــنفس الشــروط المنطبقــة رستمــا
البلدیــةرئــیس قبــلالمجلــس البلــدي وتــدرج المــداوالت بســجل مــرقم ومؤشــر علیــه مــن 

وینص به فـي كـل مـرة علـى األعضـاء الحاضـرین بالجلسـة ولبقیـة أعضـاء المجلـس 
لألطفال حق اإلطالع على هذه المداوالت.البلدي

توجــــه نســــخة مــــن مــــداوالت المجلــــس البلــــدي لألطفــــال إلــــى رئــــیس -55الفصــــل
ــــدي سالمجلــــ ــــدورة وتعــــرض اقتراحــــات خــــاللالبل ــــام الموالیــــة النعقــــاد ال الثمانیــــة أی

رئیســه أو مــن ینوبــه مــن األعضــاء علــى الــدورة قبــلمــنالمجلــس البلــدي لألطفــال 
فیها.للبتالعادیة الموالیة للمجلس البلدي 

البلــدي، المجلــسلــدي لألطفــال بالتنــاوب بیــنهم دورات أعضــاء المجلــس البیحضــر
على أن ال یقل عدد المدعوین للحضور عن الربع.

الرؤساء والمساعدون األول: الثـالثوانـالعن
)1(واألعوان البلدیونوالمستشارون وكواهي الرؤساءوالمساعدون 

التعیین والقانون األساسي:األّولالباب
اء ـبین أعضتخبون منمنأول ومساعدونرئیس ومساعدلكل بلدیة )2(56الفصل

رئیس بلدیة تونس یعین بأمر من بین أعضاء المجلس البلدي أنإال البلديالمجلس
.الوقتویقوم بمهامه كامل 

یقـعالمجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلدیات التي تحـدث بهـا دوائـر كاهیـة رئـیس رئیسیعین
.الواليمجلس وتقع هذه التعیینات بقرار یعرض على مصادقة اختیاره من بین أعضاء ال

2006جویلیة 17لمؤرخ في ا2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5تم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -1
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -2

سابقا)48( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
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یقوم رؤساء البلدیات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحاالت التالیة:)1(فقرة ثالثة (جدیدة)
إذا كانت البلدیة كائنة بمركز الوالیة،-
مبلغا عندما تساوي المقابیض اإلعتیادیة المنجزة للبلدیة في السنة السابقة أو تفوق -

یحدد بأمر یتم اتخاذه في بدایة كل مدة نیابیة، 
عندما یساوي عدد سكان البلدیة أو یفوق عددا یضبط بأمر یتم اتخاذه في بدایة كل -

مدة نیابیة 
وینتخب المساعد ،من بین أعضائه الرئیس والمساعدینالمجلسینتخب )2(-57الفصل

وباألغلبیةباإلقتراع السري ه المهام األول من بین المساعدین، ویتم اإلنتخاب لهذ
)3(المطلقة.

ویكوندورة ثالثة ىیتحصل أي مترشح على األغلبیة المطلقة بعد دورتین من اإلقتراع تجر لمنإ و 
.سناالمترشحینادل األصوات یصرح بانتخاب أكبر ـة وفي صورة تعـة النسبیــاإلنتخاب باألغلبی

)4(

فیهاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ینتخب یترأس أكبر أعضا)5(- 58الفصل
الرئیس.

حسب والمساعد األولالمجلس البلدي النتخاب الرئیس والمساعدیناستدعاءیقع
من هذا القانون.34بالفصلالصیغ واآلجال المنصوص علیها 

باإلستدعاء على االنتخاب الذي سیقع إجراؤه.التنصیصیتعین
ثلث إذا فقد المجلس البلدي أو المساعد األولو المساعدینانتخاب الرئیس أیمكنال

أعضائه.
المجلــة مــن 160الفصــل ألحكــاموفقــا تكمیلیــة هــذه الحالــة إجــراء انتخابــات فــينیتعــیو 

اإلنتخابیة.

2008أوت 4ؤرخ في الم2008لسنة 57كما تم تعویضها بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)49(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقحت بالقانون األساسي عدد -3
1995ة جویلی24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقحت بالقانون األساسي عدد -4
سابقا)50( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -5
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ساعة من تاریخها أربع وعشرینفي ظرف نتائج اإلنتخاباتیعلن عن ) 1(- 59الفصل
في نفس اآلجال.الوالية ویقع إبالغها إلى البلدیبمدخل مقر التعلیقبواسطة 
والمساعدینوالمساعد األولیمكن الطعن في صحة انتخاب الرئیس) 2(-60الفصل

واآلجال المعمول بها في خصوص االعتراضات ضد انتخابات والصیغحسب الشروط 
أیام من تاریخ اإلنتخاب.خمسةأجلالمجلس البلدي وذلك في 

عن وظائفهم نمساعدو الأو أو المساعد األول تخلى الرئیس اإلنتخاب أوألغيإذا
یوما إال إذا فقد خمسة عشرالشغور في أجل لسدلسبب من األسباب یدعى المجلس 

أعضائه.ثلث
من المجّلة 160المنصوص علیها بالفقرة الثانیة من الفصل الحالةوباستثناء

أجل شهرین من تاریخ آخر شغور.إجراء انتخابات تكمیلیة فيیتعیناإلنتخابیة فإنه 
یوما خمسة عشرالالجدد في ظرف والمساعدونوالمساعد األولالرئیسوینتخب
الموالیة.
العمومیین أن یكونوا رؤساء أو مساعدین أول أو للمحتسبینال یمكن )3(-61الفصل

ائنة الكبالبلدیاتمؤقتایقوموا بهذه الوظائف ولو أنمساعدین أو كواهي رؤساء أو 
بمرجع نظرهم.

ألجراء الرئیس أن یكونوا مساعدین أول أو مساعدین أو كواهي رؤساء.یمكنال
األول والمساعدون مهامهم والمساعدونرؤساء المجالس البلدیة یتولى)4(-62الفصل

لسبب من األسباب إلى إعادة الحاجةوكلما دعت لنفس المدة النیابیة لهذه المجالس. 
مساعدون ویعین كواهي و أولمساعد ینتخبن رئیس المجلس البلديأو تعییانتخاب

.رئیس جدد
مضمونة والمساعدین األول والمساعدین برسالة البلدیةرؤساء المجالس استقاالتتوجه

.الواليإلى مع اإلعالم بالبلوغ الوصول

سابقا)51( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48بالقانون األساسي عدد وُأعید ترتیبهقحنُ -1
سابقا)52( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -3

سابقا).53( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
)سابقا54لفصل  ( ا2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد ُنقح  وُأعید ترتیبه بالقانون -4
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اها ثالثة أو بتأجیل تاریخ بدایة مفعولها لمدة أقصاإلستقالةبقبولالوالي قرارا یتخذ
المعني باألمر والمجلس البلدي.هیعلم بأشهر، و 

.من تاریخ بلوغهابانقضاء شهر مقبولةحالة السكوت تعتبر اإلستقالة في
.تاریخ تنصیب من یخلفهمإلىمهامهم المستقیلون في مباشرةیتمادى

حمر الرسمّیة وشاحا من اللونین األالمناسباتیحمل رئیس البلدیة في )1(-63الفصل
حمله بأمر.وكیفیةواألبیض تضبط مواصفاته ومكوناته 

إلى المساعد سلطتهبقرار جانبا من یفوضرئیس البلدیة أن لیمكن  )2(-64الفصل
المستشارین. وبصورة استثنائیة إلى بعض أحد المساعدین أو أكثر أو إلى األول
د بمطابقة النسخ لألصل ه المتعلقة بالتعریف باإلمضاء واإلشهاسلطتله تفویض ویمكن

وبالحالة المدنیة باستثناء إبرام عقود الزواج، إلى موظف أو عدة موظفین بلدیین.
أن یفوضوا بقرار سلطتهم المتعلقة بالتعریف یمكن لكواهي الرؤساء بالدوائر البلدیة كما

ظف أو لمو ،إبرام عقود الزواجاعدما المدنیةحالة باإلمضاء وبمطابقة النسخ لألصل وبال
.   بالدائرةعدة موظفین 

.إنهاء العمل بهاساریة المفعول ما لم یقع التفویضاتتبقى
التفویض على مصادقة الوالـي.قراراتتعرض

یتّم اإلعالم بقرارات تفویض السلطة عن طریق التعلیق لمّدة عشرة أّیام بمدخل مقّر 
البلدیة أو مقّر الدائرة البلدیة.

مع مصالح البلدیة یعین المجلس تتعارضانت مصالح الرئیس إذا ك)3(-65الفصل
لدى المحاكم أو إلبرام العقود.البلدیةآخر من بین أعضائه لتمثیل عضواالبلدي 
أو إعفائهأو إیقافه عن المباشرة أو الرئیسفي صورة تغیب )4(-:66الفصل

لمساعد األول كامل وظائفه بافيحصول أي مانع آخر، فإنه یعوض لمدة الغیاب 

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)55( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)58( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6قتضى الفصل ُأعید ترتیبه بم-3
من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -4

سابقا)56ل ( الفص2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي  عدد 
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طرفانتخابه من یقعوفي صورة عدم وجود مساعد أول یعوض بأحد المساعدین 
طرفهناك مساعدون یعوض بمستشار بلدي ینتخب من یكنالمجلس وٕان لم 

)1(المجلس.

بقرار وظائفهمعن مباشرة والمساعدینیمكن إیقاف الرؤساء )2(-67الفصل
بعد سماعهم أو مطالبتهم وذلكأشهروق ثالثة ل من وزیر الداخلیة لمدة ال تفمعلّ 

.تصرفاتیعاب علیهم من قد باإلدالء ببیانات كتابیة عما 
)3(.لإال بأمر معلّ إعفاؤهم من مهامهمیمكن وال

أو مساعدین لباقي المّدة كرئیسوجوبا عدم إمكانیة انتخابهم اإلعفاءعن یترتب
)4(النیابیة.

)5(مجلس البلديمهام رئیس ال:الثانيالباب

مصالح البلدیة.عنرئیس البلدیة مسؤول في نطاق القانون )6(-68الفصل
رئیس البلدیة المجلس البلدي وفي هذا الصدد فهو مسؤول على:ینّشط)7(-69الفصل
التي هي من مشموالته،بالمواضیعالمجلس البلدي وٕاعالمه دعوة-
من 18مكتب البلدي حسبما اقتضاه الفصل الإستشارةجدول أعمال المجلس بعد ضبط-

)8(هذا القانون،

.المناقشاتالجلسات وتسییر رئاسة-
البلدیة بمساعدة المكتب البلدي المشار میزانیةیعد رئیس المجلس البلدي ) 1(-70الفصل

)2(.18إلیھ بالفصل

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة48من القانون األساسي عدد2تم تعویض لفظ "عزله" بلفظ "إعفائه" بمقتضى الفصل -1
سابقا)57( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون االساسي عدد 2" بعبارة "إعفاؤهم من مهامهم" بمقتضى الفصل تم تعویض لفظ "عزلهم -3

2006جویلیة 17
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة48من القانون األساسي عدد 2زل" بلفظ "اإلعفاء" بمقتضى الفصلتم تعویض لفظ "الع-4
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48انون االساسي عدد من الق5تم تغییرتسمیته بمقتضى الفصل -5
سابقا)60( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6
سابقا)61( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -7
المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 18باإلحالة إلى الفصل 85تم تغییر اإلحالة إلى الفصل -8

2006جویلیة 17في 
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وحسن سیر أعمالھا.اللجانیسھر الرئیس على تركیز )3(-71الفصل

مقررات المجلس البلدي.تنفیذرئیس البلدیة مسؤول على )4(-72الفصل

یمثــل البلدیــة رئــیس المجلــس البلــدي فــي جمیــع األعمــال المدنیــة واإلداریــة )5(-73الفصــل
طبقا للصیغ والشروط المنصوص علیها بالقوانین والتراتیب.

ابیرالتـدیتـولى بصـفة خاصـة رئـیس المجلـس البلـدي باسـم البلدیـة اتخـاذ )6(-74الفصـل
.علیهاوالمحافظةالالزمة إلدارة الممتلكات ورعایة الحقوق التي یتكون منها الملك البلدي 

یلي:الجاري بھا العمل بما التراتیبمكلف بصفة عامة وفي نطاق وھو
،البلدیة وٕاصدار األذون بالدفع ومراقبة الحسابیات البلدیةمداخیلفي التصرف-
وقبــول الهبــات والتبرعــات وكــذلك الصــلح لمقاســمة واإلقتنــاء و والمعاوضــة واالبیــععقــود إبــرام-

)7(، واألكریة إن كان ذلك مرخصا فیه طبقا لهذا القانونالصفقات

البلدیــة طبقــا لــنفس الصــیغ والتشــاریع الجــاري بهــا العمــل ومراقبــة حســن األشــغالبتــات إجــراء-
،تنفیذها

.الحقالتحفظیة أو ما یوجب إیقاف سقوط اإلجراءاتكل اتخاذ-
یلي:مكلف بتركیز المصالح البلدیة وحسن تسییرها ولهذا الغرض فهو مكلف بما أنهكما

مالیــة الزمــة لحســن ســیر المصــالح البلدیــة طبقــا للتراتیــب الجــاري بهــا وكــاالتإحــداث طلــب-
،العمل

،الشروطبنفس البلدیةأعوان تسییر-
،بالمحفوظاتالعنایةعلى السهر-
.ة بالطرقات البلدیةالمتعلقالتدابیراتخاذ-

یلي:بتفویض من المجلس البلدي بما البلدیةیمكن كذلك أن یكلف رئیس )1(-75الفصل

قا)ساب62( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 18باإلحالة إلى الفصل 61تم تغییر اإلحالة إلى الفصل -2

2006جویلیة 17في 
سابقا)63( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
سابقا)64( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6تیبه بمقتضى الفصل ُأعید تر -4
سابقا)65( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -5
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1985أفریل 25خ في المؤر 1985لسنة 43ُنقح بالقانون األساسي عدد -6

سابقا)66( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
2006جویلیة 17المؤرخ في200لسنة 48من القانون األساسي عدد2تم تغییر لفظ "المصالحة" بلفظ "الصلح" بمقتضى الفصل-7



29

العمومیـــةوتغییـــر اســـتعمال األمــالك البلدیـــة التـــي هـــي فــي تصـــرف المصـــالح ضــبط)1
،البلدیة

اإلقتراض لدى صندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات المحلیـة والمؤسسـات المختصـة )2
)2(راءات الالزمة للغرض،والقیام باإلج

المتعلقة بإعداد وٕابرام وتنفیذ وخالص صفقات األشغال والتزود المقرراتكل اتخاذ)3
التي یمكن إجراؤها بالمراضاة حسب التراتیب المعمول بها باعتبار والخدماتبالمواد 
)3(نیة،كانت االعتمادات مرصودة بالمیزاإذامبلغها 

)4(لتي ال تزید مدتها عن سنتین،ومراجعة عقود الكراء اإبرام)4

،غیر المثقلة بنفقات أو شروطوالهباتالتبرعات قبول)5
والعدول والعدول المنفذین والخبراء المحامینوتكالیفمصاریفاألجرة ودفع ضبط)6

،حسب التراتیب الجاري بها العمل
یقل عن ه أو غیساوي مبلصلح العدلیة واإلداریة والقیام بكل القضایاالبلدیة في نیابة)7

)5(.بأمرمقدار یضبط 

اإلقتراض لدى صندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات المحلیـة والمؤسسـات المختصـة )8
)6(والقیام باإلجراءات الالزمة للغرض،

المتعلقة بإعداد وٕابرام وتنفیذ وخالص صفقات األشغال والتزود المقرراتكل اتخاذ)9
راضاة حسب التراتیب المعمول بها باعتبار التي یمكن إجراؤها بالموالخدماتبالمواد 
)7(نیة،كانت االعتمادات مرصودة بالمیزاإذامبلغها 

)8(ومراجعة عقود الكراء التي ال تزید مدتها عن سنتین،إبرام)10

سابقا)68( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6قتضى الفصل ُأعید ترتیبه بم-1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقح بالقانون االساسي عدد -2
2006جویلیة17يفالمؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد2" بلفظ "المیزانیة" بمقتضى الفصلتم تعویض لفظ "المیزان-3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقح بالقانون األساسي عدد -4
لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة "مصالحة یساوي مبلغها " بعبارة "صلح یساوي مبلغه" بمقتضى الفصل -5

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006ة لسن48نقح بالقانون االساسي عدد -6
2006جویلیة17فيالمؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد2" بلفظ "المیزانیة" بمقتضى الفصلتم تعویض لفظ "المیزان-7
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقح بالقانون األساسي عدد -8
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،غیر المثقلة بنفقات أو شروطوالهباتالتبرعات قبول)11
منفذین والعدول والعدول الالمحامینوتكالیفمصاریفاألجرة ودفع ضبط)12

،والخبراء حسب التراتیب الجاري بها العمل
یقل ه أو یساوي مبلغصلح العدلیة واإلداریة والقیام بكل القضایاالبلدیة في نیابة)13

)1(.بأمرعن مقدار یضبط 

64بالفصلللرئیس بدوره تفویض هذه الوظائف طبقا للشروط المنصوص علیها یمكن
مغیب حالةدوائر أو لمساعد أو عدة مساعدین وفي من هذا القانون لكواهي الرئیس في ال

)2(المساعدین أو حدوث مانع لهم لبعض أعضاء المجلس البلدي.

في بهما قام ته العادیة كلارئیس البلدیة على المجلس البلدي في حدود دور یعرض
الغرض للمصادقة.

اإلشراف:سلطة تحتیتولى رئیس المجلس البلدي )3(- 76الفصل
،لقرارات والقوانین في المنطقة البلدیةاتنفیذ-
،من شأنها أن تهم األمن العامالتيالتدابیر تنفیذ-
الخاصة التي یسندها له القانون.الوظائفبجمیع القیام-
وكواهي الرئیس في الدوائر والمساعدونوالمساعد األولرئیس المجلس البلدي)4(-77الفصل

ـة.البلدیة لهم صفة ضابط الحالة المدنی
بإمضاء الخواص طبقا للتشریع الجاري به العمل. البلدیةف رئیس یعرّ ) 5(-78الفصل
أو أهمل القیام بعمل من األعمال تفرضه ةالبلدیإذا امتنع رئیس )1(- 79الفصل

المبادرة انقضاء األجل الذي یحدده له كتابة، بعد ،علیه القوانین والتراتیب فللوالي
طة من ینوبه خصیصا لذلك.بمباشرته بنفسه أو بواس

لسنة 48من القانون األساسي عدد 2ة "صلح یساوي مبلغه" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة "مصالحة یساوي مبلغها " بعبار -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006

2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2بمقتضى الفصل 64باإلحالة إلى الفصل 55تم تغییر اإلحالة إلى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 

سابقا)69(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل-3
سابقا)70(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -4
سابقا)71(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -5
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التراتیب البلدیة بالمركزیة مكلف تحت مراقبة اإلدارة البلدیةإن رئیس )2(- 80الفصل
)3(.هاالمتعلقة بالعلیاتنفیذ مقررات السلطة بو 

علىترمي التراتیب البلدیة إلى تحقیق الراحة والصحة العامة والمحافظة )4(-81الفصل
خصوصا:ماج المالئم للمتساكنین في ُمحیطهم وهي تشمل إطار عیش سلیم یسمح باإلد

العمومیة من تنظیف والطرقاتوُیسهل المرور بالشوارع والساحات لعمومكّل ما یهم أمن ا
، على نفقة مالكیها،داعیة للسقوطتالموتنویر ورفع الحواجز وهدم أو إصالح البناءات 

عمارات مّما یخشى ومنع عرض أّي شيء بالنوافذ أو سواها من أجزاء ال
)5(،إلقاء ما من شأنه أن یضّر بالمارة أو یحدث رائحة مخّلة بالصحةمنع سقوطه و من

ومظاهر التلوث التي العامةكّل اإلجراءات الرامیة إلى تجّنب األعمال المخّلة بالسكینة –2
)،6(دیةداخل المنطقة البلالمتمركزةتخلفها المؤسسات الصناعیة والمهنّیة والتجارّیة 

،حرمة المقابرعلىكیفّیة نقل األموات والدفن وٕاخراج الرفات من الُقبور والمحافظة –3
)7(

)8(،للبیع أو كیلها وصلوحیتها لإلستهالكالمعروضةمراقبة صّحة وزن البضائع –4

المالئمة الوسائلن من تالفي الحوادث واآلفات والكوارث بشتى كّل ما من شأنه أن یمكّ –5
واألمراض المعدّیة واألوبئةارك أمرها بتوزیع اإلسعافات الالزمة مثل الحرائق والفیضانات وتد

)9(،اإلقتضاءعندوأوبئة الدواب مع دعوة السلطة المعنیة للتدخل في األمر 

ن –6 أ ع د تنش ي ق ار الت ي األخط وقّي أو تالف ي لت ي ترم دابیر الت والنالت ات ج الحیوان
ان الضاّرة أو المفترسة وا اتلسائبة وتحول دون تربیة وجوالن قطع اطق الحیوان ي المن ف

)1(،السكنیــة

سابقا)72( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
سابقا)73( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
المؤرخ 2006لسنة 48من القانون االساسي عدد 2ارة "اإلدارة العلیا" بعبارة "اإلدارة المركزیة" بمقتضى الفصل تم تعویض عب-3

2006جویلیة 17في 
سابقا)74( الفصل2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون  األساسي  عدد 6ُأعید ترتیبه  بمقتضى الفصل -4
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ن األساسي عدد ُنقح بالقانو -5
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -6
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -7
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -8
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -9
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التدابیر الالزمة للمحافظة على الجمالیة الحضریة بالشوارع والساحات والطرقات - 7
والفضاءات العمومیة والخاصة مع احترام الخصوصیات العمرانیة والمعماریة والتاریخیة 

)2.(والبیئیة للمنطقة البلدیة

الخاصة بالجوالن وحفظ الصحة وأمن التراتیبیتولى رئیس البلدیة اتخاذ )3(-82الفصل
البلدیة وكذلك بالطرقات البلدیة.المنطقةالطرقات بملك الدولة العمومي داخل 

تخلیه الوالي اإلسراع بإجراء ما یلزم لتكفین الموتى عندیتولى رئیس البلدیة أو )4(-83الفصل
في الدین أو العقیدة.تمییزئقة وبدون ودفنهم بصفة ال

طرفمسلمة من الوفاةیجوز لرئیس البلدیة تسلیم رخصة الدفن إال بناء على شهادة في ال
طبیب.
ال تحول دون ما 80بمقتضى الفصل البلدیةإن السلطة المخولة لرئیس )5(-:84الفصل

لبعض منها في كل الحاالت التي لم الوالیة أو ابلدیاتللوالي من حق في اتخاذ تدابیر تهم كل 
وذلك قصد المحافظة على الصحة والراحة العمومیتین وهذا الحق یجبتقم فیها السلط البلدیة بما 

)6(..نحو إحدى تلك البلدیات إال بعد تنبیه رئیس البلدیة بدون نتیجةالواليطرفال یمارس من 

هأعوان األمن بتنفیذ قراراتویكّلف بلدیة مهام التراتیب الرئیس البلدیةیتولى)7(- 85الفصل
هذا القانون.من 82و 81و 80الفصولالصادرة طبقا ألحكام 

البلدیة وكذلك أعوان البلدیة المحلفون المخالفات للتراتیب التراتیببتنفیذاألعوان المكلفون یعاین
فیها محاضر یحیلونها إلى رئیس البلدیة.ویحررونالبلدیة 
وتاریخالمخالفة لمرتكبباطال، هویة محّرره وصفته والهویة الكاملة ُعدّ ضر، وٕاال المحیتضّمن
األفعال التي تمت معاینتها والتي تتكّون منها المخالفة والتنصیص تفصیلمعاینتها مع ومكان

كما یتضّمن المحضر إمضاء المخالف وٕامضاء العون المعاین المخالفعلى تصریحات 
.حضرالمللمخالفة وتاریخ 

1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)75(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
سابقا)76(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
سابقا)77لفصل ( ا2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6أعید ترتیبه بمقتضى الفصل ُ -5
المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 80باإلحالة إلى الفصل 73إلى الفصل ةتم تغییرا إلحال-6

2006جویلیة 17في 
سابقا)،78( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -7
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أو عدم قدرته علیه، یتولى العون التنصیص على ذلك اإلمضاءصورة امتناع المخالف عن وفي
بالمحضر.

ال یمكن لرئیس البلدیة أن من هذا القانون،64مع مراعاة أحكام الفصل )1(- 86الفصل
ق إمضائه یفّوض سلطته المتعلقة بالتسییر اإلداري والمالي للبلدیة. ویجوز له أن یفّوض بقرار ح

:على الوثائق المتصلة بها وذلك إلى
كواهي الرئیس وفق شروط تضبط بأمر،–
الكاتب العام للبلدیة في حدود مشموالته،–
األعوان التابعین للبلدیة الذین لهم خطة مدیر عام أو مدیر أو كاهیة مدیر أو رئیس –

مصلحة، في حدود مشموالت أنظارهم،
"ب" غیر الشاغلین لخطط وظیفیة والذین لهم على األقل الموظفین من صنفي "أ" و –

خبرة سنتین في المیدان الذي ینسحب علیه التفویض، في صورة عدم وجود كاتب عام أو 
،أعوان مكلفین بخطط وظیفیة بالبلدیة

یمكن لرئیس البلدیة أن یرخص، بمقتضى قرار لألعوان المتمتعین بتفویض لحق إمضائه 
ألولى والثانیة والثالثة من الفقرة األولى من هذا الفصل، وفق أحكام المّطات ا

في تفویض حق إمضائهم للموظفین من صنفي "أ" و"ب" الخاضعین لنفوذهم وغیر 
الشاغلین لخطط وظیفیة والذین لهم خبرة سنتین على األقل في المیدان الذي ینسحب 

علیه التفویض قصد إمضاء وثائق یحّددها قرار الترخیص.
ي تفویض حق اإلمضاء على القرارات ذات الصبغة الترتیبیة. ال یسر 

توجه إلى الوالي، لغرض اإلعالم، نسخ من قرارات تفویض اإلمضاء المنصوص علیها 
بهذا الفصل.

یتم اإلعالم بقرارات تفویض اإلمضاء عن طریق التعلیق لمّدة عشرة أیام بمدخل مقّر البلدیة.
رئیس البلدیة بالسهر على حسن سلطةدیة مكلف تحت العام للبلالكاتب)2(-87الفصل

للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل طبقاسیر اإلدارة البلدیة في المیدانین اإلداري والمالي 
خاصة:ویتولى في حدود ذلك 

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48القانون األساسي عدد ُأضیف ب-1
سابقا)67( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
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،قرارات رئیس البلدیةتنفیذ-
البلدیةلزماتوالمشروع میزانیة البلدیة ومتابعة تنفیذها وٕاعداد ملفات الصفقاتإعداد-

،المتعلقة بالمعالیم البلدیة ومختلف العقودوجداول التحصیل 
،التعهد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتةاقتراحاتإعداد-
،األعوان والتنسیق بین مختلف المصالح البلدیةتسییر-
.اإلداریة والمحفوظاتالعنایة بمختلف السجالت والدفاتر البلدیة ومسكها وبالوثائق-

ةـالبلدیراراتـالق:الثالثالباب
لغایة:یتخذ رئیس البلدیة قرارات )1(-88الفصل

،تنفیذ مداوالت المجلس البلدي)1
،ونفوذهرعایتهاإلذن باتخاذ التدابیر المحلیة في خصوص ما وضعه القانون تحت )2
لمواطنین باحترامها.إعادة نشر القوانین وتراتیب الشرطة وتذكیر ا)3

إلى الوالي وتنفذ هذه حاالرئیس البلدیة طرفالقرارات المتخذة من توجه)2(-89الفصل
15ها أو إیقاف تنفیذها في أجل لغائإذا لم یتخذ في شأنها أي إجراء في إوجوباالقرارات 

تاریخ إیداعها بمقر الوالیة. وتختصر هاته المدة إلى أسبوع في خصوص منیوما 
)3(بالتراتیب البلدیة.المتعلقةالقرارات 

التأكد یجوز للوالي الترخیص في تنفیذها حاال.وعند
مــن 75رئــیس البلدیــة طبقــا للفصــل طــرفالمتخــذة مــن القــرارتتخضــع )4(-90الفصــل

وفقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا علــى المنطبقــةوالمراقبــة اإلعــالمهــذا القــانون لــنفس قواعــد 
بالفصـل خاصـة منهـا المـداوالت الـواردة المواضیعس البلدیة المتعلقة بنفس مداوالت المجال

سابقا)79( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -2

سابقا)،80( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 81تم حذف اإلحالة إلى الفصل –3

2006ویلیةج17المؤرخ في 2006لسنة48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض لفظ " إبطالها" بلفظ " إلغائها" بمقتضى الفصل-
بقا)سا82(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
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ـــا حســـب الشـــروط المضـــبوطة بالفصـــل إلغائهـــابویصـــرحمـــن هـــذا القـــانون 25 23وجوب
)1(من القانون المذكور.23بالفصلولألسباب المنصوص علیها 

نیین بها بواسطة إحدى إعالم المعبعدإال نافذةالقرارات البلدیةال تكون )2(-91الفصل
، وال كلما تضمنت أحكاما ترتیبّیةودوائرهاوسائل اإلعالم والتعلیق بمدخل مقّر البلدیة 

.تنفذ القرارات الفردیة إال بعد تبلیغها للمعنیین بها
المعني باألمر أو وكیله أو من یكون في قبلمنالتبلیغ إّما بوصل ممضى ویثبت

بهویته أو بمحضر عدل التنفیذ أو بما یفید التعریفبعد خدمته أو مساكنه من الممیزین
.الوصولتوجیه القرار برسالة مضمونة 

)4(بتواریخها بدفتر قرارات البلدیـة.إلعالماووثائقالقرارات البلدیة تسّجل)3(-92الفصل

ألعضاء المجلس البلديالمخولة المنح)5(الباب الرابع:
والمساعدینوالمساعد األوللمجلس البلديمهام رئیس اإن )  6(-93الفصل

هذاوكواهي الرئیس والمستشارین البلدیین مجانیة إال فیما نصت علیه مقتضیات 
الباب.

ــــــة وللمســــــاعد األول )7(-94الفصــــــل ــــــرئیس البلدی ــــــرئیس والمســــــاعدینل وكــــــواهي ال
حــق اســترجاع وأعضــائهاوالمستشــارین البلــدیین وكــذلك لــرئیس النیابــة الخصوصــیة 

فـي حـدود مبلـغ ة بالخـارجالقیـام بمأموریـالمهام البلدیـة بعنـوان في نطاقمصاریف ال
المنحــة الیومیــة المخولــة ألعــوان الدولــة والجماعــات المحلیــة والمؤسســات العمومیــة 

باإلحالـة إلـى 45و44و43و 42و37وتغییر اإلحالة إلى الفصـول 75باإلحالة إلى الفصل 68تم تغییر اإلحالة إلى الفصل –1
لسـنة 48مـن القـانون االساسـي عـدد 6بمقتضـى الفصـل 23باإلحالة إلى الفصل 39و38وتغییر اإلحالة إلى الفصلین 25الفصل 
,2006جویلیة 17المؤرخ في 2006

تم تعویض لفظ "المقّررات" بلفظ "القرارات" وتعویض لفظ "النشر" بلفظ "اإلعالم" و تعویض لفظ "ببطالنها" بلفظ "بإلغائها" بمقتضى -
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسـنة 48من القانون األساسي عدد 2الفصل 

سابقا)83( الفصل 2006جویلیة 17رخ في المؤ 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
سابقا)84( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
2006جویلیة17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم حذف لفظ "النشرو" بمقتضى الفصل -4
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ترتیبه  وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل ٌأعید-5
سابقا)88( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقح  وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -6
سابقا)89( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -7
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ذات الصــــبغة اإلداریــــة المنتمــــین إلــــى المجموعــــة "أ" حســــب التراتیــــب الجــــاري بهــــا 
العمل.
یــتم تنظیــر المعنیــین بــاألمر بــأعوان الجمهوریــةإلــى مصــاریف التنقــل داخــل بالنســبة

ذات الصـــبغة اإلداریـــة المـــرتبین العمومیـــةالدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات 
بها العمل.الجاريالموظفین وفقا للتراتیب أسالكمن "أ" بالصنف 
.قائمة فیـهاتقدیمبعد المصاریف المذكورة تسترجع
والمساعدین وكواهي الرئیس وللمساعدین األول ات لرؤساء البلدیتمنح) 1(-95الفصل

.بأمرمقاییس یقع ضبطها وفقتمثیل منح
من هذا القانون 56من الفصل الثالثةالمشار إلیهم بالفقرة البلدیاتأن رؤساء إال

.أمرضبطها بیتمبمنحة جملیة ونیتمتع
ونـالبلدیوانــاألع)2(:الخامسالباب

س البلدیة طبقا لإلجراءات القانونیة الجاري بها العمل التسمیة رئییتولى)3(-96الفصل
" ج"و" بو"3و أ2التابعة لصنف العملة وكذلك األعوان من أصناف أالبلدیةبالخطط 

سلطة طرفعلیه من المصادقالبلدیة بمجموع أعوانحدود العدد المقّرر في" د"و
) 4(اإلشراف.

موظف وضععیة البلدیة مساعدة من الدولة یمكن الحاالت التي تستدعي فیها وضوفي
المصالحتابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدیة لیشغل خطة كاتب عام أو مسؤول عن 

الفنیة بها ویقع تأجیره على حساب میزانیة الدولة.

سابقا)90( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وٌأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُألحق بالعنوان الثالث وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68عدد ُنقح بالقانون األساسي-3

سابقا)114( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 
المؤرخ فـي 2006لسنة 48األساسي عدد من القانون 2تم تعویض عبارة "قانون إطار" بعبارة "مجموع أعوان" بمقتضى الفصل -4

2006جویلیة 17
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فتح مناظرة النتداب العملة واألعوان المنصوص علیهم بلدیةیمكن لكل )1(- 97الفصل
حسب الصیغ واإلجراءات بمجموع أعوانهاحدود عدد الشغورات فيه أعال96بالفصل 

تتم المصادقة على قرارات فتح المناظرة من أنالجاري بها العمل، على 
)2(.وزیر الداخلّیةطرف

مناظرةعّدة بلدیات لتنظیم بمجموع أعوانیمكن تجمیع الشغورات المسجلة كما
)3(العملیب والّصیغ واإلجراءات الجاري بها جهویة لفائدتها ویتّم ذلك وفقا للترات

نقلة األعوان البلدیین من بلدیة إلى أخرى بقرار من وزیر الداخلیة تقع)4(-98الفصل
المعنیة.البلدیاتبعد أخذ رأي 

باستثناء الواحدةأن نقلة األعوان البلدیین من بلدیة إلى أخرى داخل حدود الوالیة غیر
.المعنیةتم بقرار من الوالي بعد أخذ رأي البلدیات المكلفین بخطط وظیفیة ت

من وزیر الداخلیة، ویوضع حد لهذا باقتراحیلحق األعوان البلدیون )5(- 99الفصل
المعنیـة.البلدیةاإللحاق بنفس الصیغة بعد استشارة رئیس 

ت یتولى رئیس البلدیة دعوة أعوان البلدیة المكلفین بمعاینة المخالفا) 6(-100الفصل
من هذا القانون، لتأدیة 85للتراتیب البلدیة وتحریر المحاضر فیها وفقا ألحكام الفصل 

الیمین المنصوص علیها بالنظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي التراتیب البلدیة، 
بشرط مصادقة الوالي على تكلیفهم بالمهام المذكورة

من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُأضیف بالقانون األساسي عدد -1
مكرر سابقا)114( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 

2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 96باإلحالة إلى الفصل 114الفصل تم تغییر اإلحالة على-2
،2006جویلیة 17المؤرخ في 

المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة " قانون إطار" بعبارة " مجموع أعوان" بمقتضى الفصل -
2006جویلیة 17في 

المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2رة " مجموع أعوان" بعبارة " قانون إطار" بمقتضى الفصل تم تعویض عبا-3
2006جویلیة 17في 

من القانون  6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68عدد ُنقح بالقانون األساسي-4
سابقا)115( الفصل 2006جویلیة 17ي المؤرخ ف2006لسنة 48األساسي عدد 

سابقا)116( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -5
سابقا)117( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -6



38

لبلدیة في خصوص األعوان إلى القرارات التي یتخذها رئیس اتخضع) 1(-101الفصل
الشروع في تنفیذها.قبلتأشیرة الوالي وذلك 

التالیة:من هذه التأشیرة المسبقة القرارات وُتستثنى
قرارات إسناد األعداد المهنّیة،-1
)2(وفق التشریع الجاري به العمل،قرارات إسناد العطل –2

)3(،قرارات التدّرج في الرتبة أو في الصنف–3

،قرارات تجسیم العقوبات اإلدارّیة والتأدیب من الدرجة األولى–4
،قرارات اإلیقاف الوقتي عن مباشرة العمل–5
،قرارات نقلة األعوان بین المصالح البلدیة–6
،آخربسلكقرارات التشطیب من السلك إثر الوفاة أو اإلستقالة أو اإلدماج –7
)4(،لبلوغ السن القانونیةاإلحالة على التقاعدقرارات –8

،مقّررات إجراء فحوص المراقبة الطبّیـة–9
.لألعوانتسلیم مختلف الشهائد اإلدارّیة المتعلقة بالحیاة المهنّیة –10

المذكورة القراراتإلى الوالي في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ إمضائها، جمیع وتُبلغ
في إلغاؤهامكن للوالي إیقاف تنفیذها أو في الفقرة الثانیة من هذا الفصل، وی

كلما تبین أّن القرارات مشوبة وذلك، أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغها إلیه
)5(والتراتیب الساریة.التشاریعبخلل إجرائي أو ال تتطابق مع 

ها تحدد بأمر الرتب اإلداریة والفنیة والخطط الوظیفیة الممكن إحداث)6(-102الفصل
بالبلدیات وشروط وصیغ إسنادها.

)1(القانون على األعوان البلدیین.هذامن 31أحكام الفصل تنطبق)7(-103الفصل

سابقا)118(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ترتیبه بمقتضى  الفصل ُأعید -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح بالقانون األساسي عدد -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح بالقانون األساسي عدد -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48اسي عدد ُنقح بالقانون األس-4
1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقحت بقیة أحكام الفصل بمقتضى القانون األساسي عدد -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -6
سابقا)119(الفصل2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48دد من القانون األساسي ع6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -7
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ديـالبلكـالمل)2(:عـوان الرابالعنـ
الملك العمومي والملك الخاص)3(:الباب األول

عمومي وملك خاص.ملكیحتوي الملك البلدي على )4(-104الفصل
البلدي:تدخل في الملك العمومي )5(-105لالفص

لبلدیة والتي وقع استعمالها شوارع أو ساحات أو حدائق لیتهاملكالراجعة األرض قطع)1
التي تتولى الدولة إحداثها الوطنیة والجهویة طرقات العمومیة أو طرقات باستثناء 

)6(،وتعهدها

ت لتوزیع المیاه والغاز على ملك البلدیة والتي بها منشئاهياألرض التي قطع)2
وغیرها ذات المصلحة العمومیة كلما أسندت مهمة العنایة التطهیروالكهرباء ومنشئات 

،بها للبلدیة
للدولة والتي تسلم إلى البلدیة وفق یحتوي علیها الملك العمومي التياألخرى األمالك)3

)7(،من هذا القانون109مقتضیات الفصل 

لك البلدیة والمعدة إلحدى المنشئات المنصوص علیها على مهياألرض التي قطع)4
بصفة قانونیة أو كانت محل تصریح خاص بالمصلحة علیهابأمثلة التهیئة والمصادق 

العمومیة.
المضبوطةأو التصریح بالمصلحة العمومیة الصادر حسب الصیغ مثال التهیئةویكفي

)8(لكل حالة خاصة لتخصیص تلك القطع لما أعدت له.

المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6بمقتضى الفصل 31باإلحالة إلى الفصل 59تم تغییر اإلحالة إلى الفصل -1
2006جویلیة 17في 

2006جویلیة 17لمؤرخ في ا2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأحدث بمقتضى الفصل -3
سابقا)120(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
سابقا)121(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة48نون األساسي عدد من القا6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح بالقانون األساسي عدد -6
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح بالقانون األساسي عدد -7
المؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2هیئة" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة " أمر التهیئة " بعبارة " مثال الت-8

2006جویلیة 17في
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وال یناله سقوط الحق بمرور الزمن العموميال یمكن التفویت في الملك )1(-106فصلال
بعد مداولة المجلس البلدي.الرئیسویمكن نزع هاته الصفة منه بمقتضى قرار من 

یشملها الملك البلدي إلى طرقات عمرانیة التيترتب الشوارع والطرقات )2(-107الفصل
ومسالك.

بین أحیاء المسلكبالسكان ویربط اآلهلةاني للتنقل داخل األحیاء الطریق العمر یستعمل
بلدیة واحدة.

المصادق البلدیة المنطقةتهیئة بمثال الترتیب في الطرقات العمرانیة أو المسالك یتم
بعد مداولة المجلسرئیس المجلس البلديوٕاذا تعذر ذلك بقرارات یصدرها علیه قانونا 

)3(المكّلفة بالتعمیر.وأخذ رأي مصالح الوزارة 

تهیئة بمثال العمرانیة والمسالك الطرقاتیضبط ویغیر تسطیر مواقع )4(-108الفصل
وٕان تعذر ذلك بقرار الترتیب.المنطقة البلدیة المصادق علیه قانونا 

رئیس المجلس البلديتصفیف تلك الطرقات وتسویة ارتفاعها بقرارات یصدرها یتم
ر.یللوزارة المكلفة بالتعمالمصالح التابعةذ رأي المجلس وأخمداولةبعد 

یسلم رئیس البلدیة الرخص في التصفیف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي 
للبلدیة وغیرها من الرخص طبقا لقرارات تصفیف وتسویة ارتفاع الطرقات.

المشار إلیهم تتم معاینة المخالفات لقرارات التصفیف والتسویة من قبل أعوان البلدیة
من هذا القانون.85بالفصل 
الوزارات المعنیة عند اإلقتضاء إلى بلدیة المكان أجـزاء الملـك العمـومي تسلم) 5(-109الفصل
روط المنصــوص علیهــا ـإلیهــا التصــرف فیهــا والمحافظــة علیهــا طبقــا للصــیغ والشــالموكــولللدولــة 

الجاري بها العمل.بالتشاریع
على:حتوي الملك البلدي الخاص ی)  1(-110الفصل

سابقا)122( 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
سابقا)123( الفصل2006جویلیة 17ؤرخ في الم2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقحت بالقانون األساسي عدد -3
سابقا)124( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -4
من القانون 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24في المؤرخ1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -5

سابقا)125( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 
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الخ األسواق،(الدور البلدیة، المقابر، مرفق عموميلاألمالك المخصصة )1
(…،)2(

ذات المداخیل.األمالك)2
ملك العمومي التنطبق األحكام التشریعیة المتعلقة بالمحافظة على )3(-111الفصل
م هذا القانون.أحكاالعمومي البلدي، في ما ال یتعارض مع على الملك للدولة 
من هذا 105بالفصل حددالمالبلديالملك العموميإشغالالموافقة علىیمكن

، كما یمكن استلزام المرافق العمومیة فیه.وقتیاإشغاالالقانون 
ستلزام في الملك العمومي البلدي بأمر.االتضبط شروط وصیغ اإلشغال الوقتي و 

لبلدي وقتیا قصد إقامة الفتات أو ركائز یمكن إشغال الملك العمومي ا)4(-112الفصل
أو إشارات أو أیة عالمة أخرى لغایة إشهاریة شریطة ضمان سالمة المرور وحمایة 

األمن العام والمحافظة على الجمالیة الحضریة.
مسك البلدیة دفترا تدرج فیه قائمة األمالك الراجعة للملك ت) 5(- 113الفصل

العمومي وللملك الخاص للبلدیة.
یضبط نموذج الدفتر المذكور بهذا الفصل بقرار من وزیر الداخلیة والوزیر 

المكلف بأمالك الدولة.
)6(الثانيابـالب

اـایـات والوصـالهب
)7(-114الفصل

)1(الهبات لفائدة البلدیة.و الوصایاالمجلس البلدي قبولیقرر

سابقا)126(الفصل2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2" مصلحة عمومیة " بعبارة " مرفق عمومي" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة -2

2006جویلیة 17المؤرخ في 
سابقا )127( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 6200لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -4
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه  وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -6
سابقا)138(الفصل 0620جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48دد من القانون األساسي ع6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -7
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بات یمكن للوالي دعوة الهأو قبول الوصایا مداولتهرفض المجلس البلدي في ٕاذاو 
)2(المجلس للتداول فیها من جدید.

إال بمداولة ثانیة یصر فیها المجلس البلدي على الرفض أو نهائیایكون الرفض وال
دعوة المجلس للتفاوض من جدید في مدة شهر من إیداع عنعندما یمسك الوالي 

المداولة التي تنص على الرفض.
لدىیة البلدتمثیل)3(:الباب الثالث

المنشآت العمومیة التي تساهم في رأس مالها
العمومیة التي تساهم في المنشآتللبلدیة، في مجالس إدارةیخصص)4(-115الفصل

حسب نسبة مساهمتها.یضبطمالها، عدد من المقاعد أو األصوات رأس
ئیس الر طرفوكذلك إعفاؤهم من وظائفهم من البلدیةتقع تسمیة نواب )5(-116الفصل

وبموافقة المجلس البلدي.
من بین أعضاء المجلس.النواباختیار هؤالء یقع
عن وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر یتولى رئیس المجلس ناتجصورة حدوث شغور وفي

شهر مع موافقة المجلس البلدي.أجلالبلدي تسدید الشغور في 
الوالي فان لهذا األخیر طرفمن تنبیههأهمل رئیس المجلس البلدي تسمیة النواب بعد وان

أن یتولى ذلك.
115تنطبق علیها مقتضیات الفصل معافي صورة مساهمة عدة بلدیات )6(-117الفصل

المخصصة لها باعتبار جملة د أو األصواتالمقاعمن هذا القانون بصورة جماعیة. ویحدد عدد 
مساهماتها.

مقدار بحسبیة بمقتضى قرار من وزیر الداخلیة بین البلدیات المعنأو األصوات المقاعد توزع
مساهمة كل منها.

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقحت بالقانون األساسي عدد -1
2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة " التبرعات واالهبات " بعبارة " الوصایا أوالهبات" بمقتضى الفصل -2

2006جویلیة 17المؤرخ في 
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه  وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -3
سابقا)91( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح  وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -4
سابقا)92( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ن القانون األساسي عدد م6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -5
سابقا)100(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد 6



43

مصالح على المنشأة العمومیة بمتابعة نشاطها والسهر والي الجهة التي یوجد بها مقر یختص
البلدیات المساهمة.

التصرف والتعاون البلدي)1(:العنوان الخامس
األشغال البلدیة)2(:األولالباب

مصلحة الطرقات واألشغال البلدیة:تشمل )3(-118الفصل
وتوابعها والبساتینوٕاصالح وبناء الطرقات وأرصفتها والمنتزهات والمنابت والحدائق تعّهد-

،ومرافقها
الخضراء وتجمیل مداخل المدن وٕازالة مظاهر ومصادر والمساحاتوالمشاهدالحدائق تهیئة-

،العامالتلوث من الطریق 
،ا ومعالجتها وٕازالتها وردمها في مصّبات مراقبةوفرزهالمنزلیةالفضالت رفع-
،وتنظیفها ومّدهاوٕاصالحهاالمجاري تعّهد-
،العمومیة ورّشها بالماءوالساحاتالطرقات تنظیف-
،العمومیة ومؤسسات البلدیةوالساحاتالطرقات تنویر-
والثقافة بناءات البلدیة كریاض األطفال والمستوصفات وُدور الشباب وٕاصالحوتعهد إنجاز-

،واألكشاك والساحات العمومیة والدور البلدیة وغیرها من المنشآت البلدیةوالمسارحوالمقابر 
،اختالف أنواعهاعلىالتطهیر أشغال-
،ومختلف المحالتالمنازلوأرقاموالساحاتأسماء األنهج رسم-
،الُمتداعیة للسقوطمثال التهیئة والتصفیفات والبناءات الخاصة والمبانيبتنفیذما یتعلق كلّ -
بالمؤسسات الخطرة أو الخالیة من المرافق أو المضّرة بالصّحة وبصفة المتعلقةالتراتیب تطبیق-

ما یتعلق باألشغال التي تحمل مصاریفها على أموال البلدیــة.كلّ عامة 
لكل بلدیة مثال تهیئة.) 4(-119الفصل
.الترابیةلة التعمیر والتهیئة البلدیة إعداد هذا المثال طبقا ألحكام مجتتولى

2006جویلیة 17المؤرخ في 0062لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -2
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -3

سابقا)129( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -4

سابقا)134( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
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مصالح معمصالح البلدیة تنفیذ مثال التهیئة والسهر على متابعته بالتنسیق تتولى
مجلة وخاصةالدولة والمؤسسات والمستلزمین العمومیین طبقا للتشریع الجاري به العمل 

.یةالتعمیر والتهیئة التراب
خدمات لبعض البلدیات التي تطلب ذلك إسداءیمكن لوزارة التجهیز )1(- 120الفصل

وخاصة فیما یلي: 
،الملفات الفنیة لمشاریع األشغال البلدیة ومراقبة تنفیذهاتكوین-
،التهیئة للبلدیـةمثالبعض جزئیات دراسة-
،من األشغال المزمع إنجازها بالملك البلدي العمومي أو الخاصذلكاألراضي وغیر قیس-
،ها البلدیـةتتوالالتيالتقاسیم دراسة-
بتوسیع وتعصیر شبكة الطرقات البلدیة والجوالن بها.المتعلقةالدراسات-

ـاتوالبتـات الصفق)2(الثانيابـالب
صفقات الخدمات واألشغال والتزود بالمواد والدراسات لفائدة تبرم)3(-121الفصل

لعمل.المنصوص علیها بالتشریع والتراتیب الجاري بها اللشروطالبلدیة وفقا 
.تنجز تلك الصفقات إال بعد موافقة لجنة الصفقات المختصةوال

المجلس البلدي إثر تنصیبه لجنة إلجراء البتات لفائدة ُیكّون)4(-122الفصل
من:البلدیة تتركب 

،البلدیة أو من ینوبهرئیس-
،المجلس البلديأعضاءاثنین من عضوین-
،إن وجدالعمومیةالمصاریف مراقب-
.البلديالقابض-

سابقا)135(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6الفصل ُأعید ترتیبه بمقتضى-1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -2
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995یة جویل24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -3

سابقا)136( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
من القانون األساسي 6وُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 68ُنقح بالقانون األساسي عدد -4

سابقا)137( الفصل 2006جویلیة 17في المؤرخ 2006لسنة 48عدد 
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الكاتب العام للبلدیة.البتةویحضر
قد تحدث حول العملیات التحضیریة للبتة في نفس التيجمیع المشاكل تفض

األصوات إال عند القیام بدعوى.بأغلبیةالرئیس ومساعدیه طرفالجلسة من 
التصرف في المرافق العمومیة البلدیة)1(:الثالثالباب

بعد أخذ رأي وزیر المالیة الترخیص للبلدیاتلداخلیةایمكن لوزیر )2(-123الفصل
)3(.في شكل وكاالتمرافق عمومیة لالمباشر االستغاللفي 

التـــي یعتـــزم اســـتغاللها فـــي شـــكل المرافـــق البلـــديیعـــین المجلـــس )4(-124الفصـــل
)5(.وكاالت

)7(.یة البلدیةبمیزانومصاریفها الوكالةترسم مقابیض )6(-125الفصل

ضبطها وفقا للتراتیب المعمول بها في المحاسبة البلدیة.البلديالقابض یتولى
ومیةـق العمـالمرافأن یقترح تمكین بعض ديـالبلیمكن للمجلس )8(-126الفصل

)9(.ةمستقلّ یةالمستغلة في شكل وكاالت من میزان

)10(.ةخاصیةذات الطابع اإلقتصادي بمیزانالمصالحوجوبا تتمتع

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه  وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -1
سابقا)144(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة 48من القانون األساسي عدد6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل-2
من القانون األساسي 2تم حذف عبارة "نقابات البلدیات"وتعویض عبارة"خدمات عمومیة"بعبارة"مرافق عمومیة" بمقتضى الفصل -3

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48عدد 
سابقا)145(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
2006جویلیة 17المؤرخ في2006لسنة48من القانون األساسي عدد 2تم تعویض لفظ "الخدمات" بلفظ "المرافق"بمقتضى الفصل-5
سابقا)146(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6
المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد2بلدي" بعبارة "میزانیة البلدیة" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة "المیزان ال-7

2006جویلیة 17
سابقا)147(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -8
ارة " المرافق العمومیة " وعبارة " میزان مستقل" بعبارة "میزانیة مستقلة" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة " المصالح العمومیة" بعب-9
2006جویلیة 17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد 2
ؤرخ الم2006لسنة 48من  القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة "میزان خاص" بعبارة "میزانیة خاصة" بمقتضى الفصل 10
2006جویلیة 17في
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المجلس البلدي استشارةفي كل حین وبعد الداخلیةیمكن لوزیر )1(-712الفصل
ةسحب رخصة االستغالل في شكل وكالالمالیةالمعني باألمر وأخذ رأي وزیر 

)2(.العمومیةالمرافقلبعض 

للوكاالت ونظامها المالي وكیفیة تسییرها اإلداريیضبط التنظیم )3(-128الفصل
.بأمر

للبلدیة في شكل المرافق العمومیةاستغالل إمكانیةعذر عند ت)4(- 129الفصل
.استلزامهاوكاالت یمكن الترخیص للبلدیات في 

المبرمة في هذا الشأن بقرار من وزیر الداخلیة بعد اإلتفاقاتالمصادقة على تتم
.)5(المالیةأخذ رأي وزیر 

المعنویة مؤسسات عمومیة ذات الشخصیة إحداثیمكن للبلدیات )6(-130الفصل
)7(.مرافقها العمومیةواالستقالل المالي للتصرف في 

على إحداث المؤسسات العمومیة البلدیة بعد أخذ رأي وزیر الداخلیةوزیر یصادق
المالیة.
بالنظام اإلداري والمالي لهذه المؤسسات بأمر.المتعلقةالقواعد تضبط

)8(عـاب الرابــالب

سابقا)148( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -1
لسنة   48من  القانون األساسي عدد 2تم تعویض عبارة " المصالح العمومیة " بعبارة "المرافق العمومیة"  بمقتضى الفصل -2

2006جویلیة 17ؤرخ في  الم2006
سابقا)149( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
سابقا)151( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2عبارة "المصالح العمومیة" بعبارة "المرافق العمومیة" بمقتضى الفصل تم تعویض-5

2006جویلیة 17المؤرخ في 
سابقا)150(الفصل2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -6
2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2" مصالحها العمومیة" بعبارة " مرافقها العمومیة" بمقتضى الفصل تم تعویض عبارة-7

2006جویلیة 17المؤرخ في 
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه وتم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -8
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يـاضـالتق
في القضایا التي ستقوم بها البلدیة. البلديالمجلسفاوضیت)1(-131الفصل
مداولة المجلس البلدي تمثیل البلدیة لدى المحاكم.بمقتضىیتولى الرئیس )2(-132الفصل
عدا القضایا الحوزیة واإلعتراضات الخاصة باستخالص المعالیم ما)3(-133الفصل

ضع ألنظمة خاصة ال یمكن رفع قضیة عدلیة الراجعة للبلدیة والتي تخوالمداخیلوالمنتوجات 
إلى مذكرةما لم یرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ البلدیةضد 

وٕاال اعتبرت هذه القضیة الغیة.االوالي یشرح فیها شكایته ومؤیداته
لمكتوب مضمون من تاریخ توجیه اشهر واحدالمحاكم إال بعد مضي لدىیمكن التقاضي ال

، مع مراعاة ما تستوجبه الوسائل الوقتیة المنصوص علیها بمجّلة المرافعات المدنیة الوصول
)4(والتجاریة.

سقوط الحق بمرور الزمن أو الحرمان بشرط أن یكون متبوعا بمطلب یوقفالمذكرة تقدیم
ثالثة أشهر.قدرهللمحاكم في أجل 

البلدیة مع دعوته لجمع المجلس البلدي في أقرب اآلجال المذكرة إلى رئیسحاالالوالي ویوجه
)5(.الموضوعفيللتفاوض

)6(الباب الخامس

اتــاون بین البلدیــالتع
مصـــلحةثـــر إبـــرام اتفاقیـــات حـــول مســـائل ذاتأكأویمكـــن لمجلســـین بلـــدیین )7(-134الفصـــل

أو استغالل معّدات.مشاریع أو القیام بخدماتإنجازمشتركة بین البلدیات المعنیة قصد 
البلدیاتالمصادقة على اإلتفاقیات المذكورة من قبل والي الجهة إذا كانت تتم

تنتميالمعنیة تنتمي إلى نفس الوالیة، ومن قبل وزیر الداخلیة إذا كانت البلدیات 
إلى والیتین أو أكثر. 

سابقا)141(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6الفصل ُأعید ترتیبه بمقتضى -1
سابقا)142(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -2
سابقا)143(الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006ة لسن48من القانون األساسي عدد 6ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقحت بالقانون األساسي عدد -4
1985أفریل 25المؤرخ في 1985لسنة 43ُنقحت بقیة أحكام الفصل بالقانون األساسي عدد -5
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ن القانون األساسي عدد م5ُأعید ترتیبه و تم تغییر تسمیته بمقتضى الفصل -6
سابقا)101( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48نقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -7
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مرافق استغالل مرفق أو عدة مداولة،یمكن للبلدیات، بمقتضى )1(-135الفصل
مشتركة بینها، من قبل بلدیة مصلحةعمومیة، لها صبغة اقتصادیة أو تجاریة وذات 

حسب اتفاقیة تتم المصادقة علیها األخرىواحدة تقوم مقام المستلزم بالنسبة إلى البلدیات 
المالیة.وزیربقرار من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي 

عدة مرافق عمومیة، لها صبغة مرفق أواستغاللیمكن للبلدیات )2(- 136الفصل
في شكل وكالة ترجع بالنظر بینها،مشتركة مصلحةإقتصادیة أو تجاریة وذات 

إلى البلدیات المعنیة.
، یتّم إحداثها ذات صبغة غیر إداریةعمومیةبین البلدیات مؤسسة الوكالة

وتنظیمها وضبط طرق تسییرها بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة، بعد استشارة
المجالس البلدیة المعنیة أو بناء على طلبها.

تجاریة للتصرف في شركاتیمكن لبلدیتین أو أكثر إحداث )3(- 137الفصل
.التجاریةأوالمرافق العمومیة المشتركة بینها ذات الصبغة اإلقتصادیة 

اتــالبلدیدواتــن:)4(الباب السادس
ومرة كل سنتین على المستوى الجهوي ویاسنالبلدیاتندوات بین ُتعقد)5(- 138الفصل

.لمناقشة مسائل تهم البلدیاتعلى المستوى الوطني 
كافة أعضاء المجالس البلدیة ومعتمدي المنطقة هذه الندوات في نطاق الوالیة تضم

والمساعدین األول برئاسة المجالس البلدیة رؤساءفي النطاق الوطني برئاسة الوالي، و 
دعوة الوزارات والهیاكل المعنیة لحضور أشغال ویمكن.الوالةور وزیر الداخلیة وبحض

هذه الندوات.
أو وزیر الداخلیة، حسب الحال، إلى البلدیات الواليتقاریر هذه الندوات من قبل توجه

.بغرض إعالمها بهاالبلدیةالمجالسعلى المعنیة لعرضها

2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -1
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد-2
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُأضیف بالقانون األساسي عدد -3
2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 5ُأعید ترتیبه بمقتضى الفصل -4
سابقا)113( الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48ُنقح وُأعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -5
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قيام بعض رؤساء البلديات بمهامهـم كامـل الوقـت

یتعلق بقیام بعض رؤساء 2010ماي 17المؤرخ في 2010لسنة 1070مر عدد أ
البلدیات بمهامهم كامل الوقت 

: 2015-2010یقوم بمهامهم كامل الوقت خالل النیابة البلدیة - 1الفصل 

رؤساء البلدیات التي تساوي أو تفوق مقابیضها االعتیادیة المنجزة في السنة السابقة -
الیین دینار،  مبلغ ستـة م

رؤساء البلدیات التي یساوي أو یفوق عدد سكانها مائة وعشرین ألف ساكن -

وزیرا الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیرالمالیة مكلفان كل فیما یخصه بتنفیذ هذا - 2الفصل
.األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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القـائمين بمهامهم  المنح المخولة إلى رؤساء البلديات
كامل الوقت

ـــق بضـــبط المنحـــة 2007أوت 08مـــؤرخ فـــي 2007لســـنة 2009أمـــر عـــدد  یتعل
الجملیة واإلمتیازات العینیة المخولة إلى رؤساء البلدیات القائمین بمهامهم كامل الوقـت 
ومقـــاییس تحدیـــد مـــنح التمثیـــل المســـندة إلـــى رؤســـاء البلـــدیات، والمســـاعدین األول 

كواهي الرؤساء كما وقع اتمامه وتنقیحه بالنصوص الالحقة.والمساعدین و 

المنحـــة الجملیـــة واإلمتیـــازات العینیـــة المخولـــة إلـــى ریضـــبط هـــذا األمـــر مقـــدا-1الفصـــل 
رؤســاء البلــدیات القــائمین بمهــامهم كامــل الوقــت وكــذلك شــروط منحهــا والمقــاییس المعتمــدة 

ــدیات وا لمســاعدین األول و المســاعدین وكــواهي لتحدیــد مــنح التمثیــل المخولــة لرؤســاء البل
الرؤساء.

)1(تنطبق أحكام هذا األمر على رؤساء النیابات الخصوصیة وعلى كواهیهم -

تسند إلى رؤساء البلدیات القـائمین بمهـامهم كامـل الوقـت منحـة جملیـة شـهریة -2الفصل 
تغطي أعباء: 

القیام بمهام رئاسة البلدیة  كامل الوقت -
یة وٕاسترجاع المصاریف المترتبة عنها،المسؤول-
السكن.-

یحــدد مقـــدار المنحــة الجملیـــة وفــق مـــوارد العنــوان األول لمیزانیـــة البلدیــة المنجـــزة فـــي 
الســنة الســابقة للمــدة النیابیــة الجاریــة ویتــوزع مقــدارها الشــهري الخــام طبقــا لبیانــات الجــدول 

التالي :

2011سبتمبر 17المؤرخ في 2011لسنة 2099ُأضیفت الفقرة الثانیة من الفصل االول بموجب األمر عدد -1
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موارد العنوان األول للمیزانیة المنجزة
فـــي الســـنة الســـابقة للمـــدة النیابیـــة 

الجاریة

المقدار الشهري للمنحة الجملیة
الجملة القیام بالمهام 

كامل الوقت
استرجاع المصاریف 
المرتبطة بالمسؤولیة

السكن

د2500د200د300د2000ملیون دینار20تفوق 
ملیــــــــون 10تســــــــاوي أو تتجــــــــاوز 

ملیون دینار 20دینار إلى 
د2200د200د300د1700

د1900د200د300د1400ملیون دینار 10دون 

ـــــي نظـــــام التقاعـــــد والحیطـــــة  ـــــوان المســـــاهمة ف ـــــة للحجـــــز بعن تخضـــــع المنحـــــة الجملی
االجتماعیـــة ورأس المـــال عنـــد الوفـــاة وللضـــریبة علـــى الـــدخل طبقـــا   للتشـــریع الجـــاري بـــه 

اریف المرتبطــة بالمســؤولیة فإنــه ال العمــل مــا عــدى المبلــغ المخــول بعنــوان اســترجاع المصــ
یخضـع للحجـز بعنـوان المسـاهمة فـي نظـام التقاعـد والحیطـة االجتماعیـة ورأس المـال عنــد 

الوفاة . 
فــــي صــــورة التمتــــع بمســــكن وظیفــــي یخصــــم المبلــــغ المخــــول بعنــــوان الســــكن والمبــــین 

ملیـة. غیـر بالجدول المنصوص علیه بالفقرة الثانیة من هـذا الفصـل مـن مقـدار المنحـة الج
أن هذا المبلغ المخصوم من مقدار المنحة الجملیة یبقى خاضعا للحجز بعنـوان المسـاهمة 

في نظام التقاعد والحیطة االجتماعیة ورأس المال عند الوفاة.
یمكــن لرؤســاء البلــدیات القــائمین بمهــامهم كامــل الوقــت والــذین یتمتعــون وفــق -3الفصــل 

أو المؤسسات العمومیة بمرتب جملـي یتجـاوز مقـداره رتبهم أو خططهم األصلیة باإلدارات
مـن هـذا األمـر مواصـلة، بطلـب مـنهم، 2مبلغ المنحة الجملیة المنصوص علیهـا بالفصـل 

التمتــع بالمرتــب الجملــي الراجــع لوضــعیتهم األصــلیة دون اعتبــار بقیــة المــنح واإلمتیــازات 
والمنافع المسندة بصفة عرضیة أو بعنوان مكافأة .

ذا المرتــب الجملــي بمقتضــى قــرار مــن الــوزیر األول بنــاء علــى اقتــراح مــن ویضــبط هــ
وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة.



52

وفـي كــل الحــاالت الیمكــن الجمــع بــین المرتــب المخــول علــى أســاس الرتبــة أو الخطــة 
األصلیة للمعني باألمر والمنحة الجملیة المخولة لرؤساء البلـدیات القـائمین بمهـامهم كامـل 

.الوقت
وفــي صــورة مواصــلة رؤســاء البلــدیات المعنیــین بأحكــام هــذا الفصــل التمتــع بالمرتــب 
المخـــــول لهـــــم علـــــى أســـــاس الرتبـــــة أو الخطـــــة األصـــــلیة، تـــــدفع البلـــــدیات المعنیـــــة مبـــــالغ 

المساهمات في أنظمة الضمان االجتماعي المحمولة على المؤجر. 
مـــل الوقــت باإلمتیــازات العینیـــة یتمتــع رؤســـاء البلــدیات القــائمون بمهــامهم كا-4الفصــل
التالیة :
خیول مع تخصیص سائق لها 9سیارة وظیفیة ال تتجاوز قوتها الجبائیة -
لتر وقود في الشهر .500-
وحدة لكل ثالثة أشهر .2000خدمات هاتفیة بحساب -

یخضـــــع االمتیـــــاز العینـــــي للســـــیارة الوظیفیـــــة للحجـــــز بعنـــــوان الضـــــریبة علـــــى دخـــــل 
طبیعیین كما یخضع للحجز بعنـوان التقاعـد والحیطـة االجتماعیـة ، وفـي هـذه األشخاص ال

الصــورة یــتم تقیــیم هــذا االمتیــاز  وفــق التراتیــب المعمــول بهــا بالنســبة إلــى رؤســاء المنشــآت 
والمؤسسات العمومیة .

عــالوة علــى جرایــة التقاعــد المخولــة لهــم ، تســند لرؤســاء البلــدیات المتقاعــدین -5الفصــل
دینـار )700(ام قـدرها سـبعمائةـــین بمهامهم كامل الوقت ، منحة جملیـة شـهریة خوالقائم

غیــر خاضــعة للحجــز بعنــوان أنظمــة الضــمان اإلجتمــاعي وخاضــعة للضــریبة  علــى دخــل 
األشخاص الطبیعیین .

ـــازات  ـــدیات المتقاعـــدون والمباشـــرون لمهـــامهم كامـــل الوقـــت باإلمتی یتمتـــع رؤســـاء البل
مــن هــذا األمــر ، وتكــون هــذه اإلمتیــازات العینیــة 4یهــا بالفصــل العینیــة المنصــوص عل

خاضعة فحسب للحجز بعنوان الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین .
فـــي صـــورة التمتـــع بمســـكن وظیفـــي ، یخصـــم مـــن مقـــدار المنحـــة الجملیـــة المبلـــغ المخـــول 

هذا األمر. من 2بعنوان السكن المبین بالجدول الوارد بالفقرة الثانیة من الفصل 
یواصـــل رؤســـاء البلـــدیات القـــائمون بمهـــامهم كامـــل الوقـــت التمتـــع بالمنحـــة -6الفصـــل 

مــن هـــذا األمــر مـــدة 4و3و2الجملیــة واإلمتیــازات العینیـــة المنصــوص علیهـــا بالفصــول 
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الشهرین الموالیین النتهـاء مهـامهم وذلـك مهمـا كانـت مـدة مباشـرتهم لهـا . وال یجـوز خـالل 
ع بــین المنحــة الجملیــة واإلمتیــازات العینیــة وكــل مرتــب أو أجــر أو منحــة هــذه المــدة الجمــ

بعنوان ممارسة وظیفة عمومیة. 
تعتبر المدة المشار إلیها بالفقرة األولى من هذا الفصل مدة مباشرة فعلیة.

مـــن القـــانون 95والفقــرة الثانیـــة مـــن الفصــل 94مـــع مراعـــاة أحكــام الفصـــل -7الفصــل
ـــدیات  ـــل 2والفصــــل األساســـي للبل مـــن هـــذا األمـــر ، تحـــدد المقادیــــر الســـنویة لمنــــح التمثی

المخولـــة  لرؤســاء البلــدیات والمســاعدین األول والمســاعدین وكــواهي الرؤســاء وفــق معــدل 
مــوارد العنــوان األول للمیزانیــة المنجــزة خــالل الســنوات الــثالث األخیــرة وذلــك طبقــا لبیانــات 

الجدول التالي :

وان األول معدل موارد العن
للمیزانیة المنجزة خالل 
السنوات الثالث األخیرة

المقدار السنوي 
المخول لرئیس 

البلدیة

المقدار السنوي 
المخول للمساعد 

األول

المقدار السنوي 
المخول لكواهي 

الرئیس

المقدار السنوي 
المخول 
للمساعدین

ناردی720دینار840دینار960د1.200أربعة مالیین دینار فأكثر

یســــــاوي أو یتجــــــاوز ملیـــــــوني 
دینــــــار ودون أربعــــــة مالیــــــین 

دینار 
دینار654دینار763دینار872د1.090

یفــــوق خمســــمائة ألــــف دینــــار 
دینار576دینار672دینار768د960ودون الملیوني دینار 

یتراوح بین مائة ألف دینار 
دینار432دینار504دینار576د720وخمس مائة ألف دینار 

دینار144دینار168دینار192د240دون مائة ألف دینار 

وتصرف هذه المنح عند نهایة كل سنة.
مـــن هـــذا األمـــر 7تخضـــع مـــنح التمثیـــل المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل -8الفصـــل 

للحجـــز بعنـــوان الضـــریبة علـــى دخـــل األشـــخاص الطبیعیـــین وال تخضـــع للحجـــز بعنـــوان  
ضمان اإلجتماعي  .المساهمة في أنظمة ال
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من هذا األمر وبـین كـل 7وال یمكن الجمع بین منح التمثیل المنصوص علیها بالفصل 
منحة أخرى عن القیام بالمهام المرتبطة بالوظائف البلدیة.

وزیــر الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة ووزیــر المالیــة مكلفــان، كــل فیمــا یخصــه، -9الفصــل 
ائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.بتنفیذ هذا األمر الذي ینشر بالر 
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وظائف الدوائر البلدية وطرق تسييرها
یتعلـق بضـبط وظـائف الـدوائر 2000مـاي 2مـؤرخ فـي 2000لسـنة 911أمر عـدد 

أفریــل 2مــؤرخ فــي 2007لســنة 735البلدیــة و طــرق تســییرها، مــنقح بــاألمر عــدد 
2007.

وفـق التشـریع الجـاري بـه یتـولى،البلدیـة كاهیـة رئـیس یسیر الـدائرة )1(جدید)(-1الفصل 
العمل، ممارسة المشموالت التالیة:

جمیع الصالحیات المتصلة بالحالة المدنیة،-
التعریف باإلمضاء،-
اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل،-
تسلیم رخص الدفن.-

من رئیس البلدیة، یتولى كاهیة الرئیس في الدائرة البلدیة بتفویض)1(مكرر)(-1الفصل 
مــن القــانون األساســي للبلــدیات 75ممارسـة جانــب مــن الســلط المنصــوص علیهـا بالفصــل 

.أعالهإلیهالمشار1975ماي 14والمؤرخ في 1975لسنة 33الصادر بالقانون عدد 
كاهیة الرئیس بالدائرة البلدیـة حـق امضـائه إلى) یفوض رئیس البلدیة 1((ثالثا)-1الفصل 

ئق المتصلة ب:على الوثا
إدارة الممتلكات ورعایة الحقوق التي یتكون منها الملك البلدي والمحافظة علیها،-
بتات األشغال البلدیة،-
اإلجراءات التحفظیة أو األعمال القاطعة لسقوط الحق،-
تســـییر أعـــوان الـــدائرة البلدیـــة واســـنادهم األعـــداد المهنیـــة واعـــداد منحـــة االنتـــاج والعطـــل -

بإجراء فحوص للمراقبة الطبیة بشأنهم عند االقتضاء،واإلذن
التدابیر المتعلقة بالطرقات البلدیة المشمولة ضمن الحدود الترابیة للدائرة.-

یتولى كاهیة الرئیس في الدائرة البلدیة تحت سلطة رئیس البلدیة::)1((رابعا)-1الفصل

لسنة 735خامسا بمقتضى األمر عدد األولرابعا،األولثالثا،األولمكرر،األولالفصول وٕاضافةاألولتم تنقیح الفصل -1
.2007أفریل 2مؤرخ في 2007

1
1
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تنفیذ القوانین والتراتیب،-
لقة باألمن العام،تنفیذ التدابیر المتع-
إعداد ومراجعة القائمات اإلنتخابیة،-
العنایة بالمحفوظات،-
درس مطالب رخص البناء ومحاضر معاینة تطابق األشغال،-
مراقبة البناء،-
المراقبات الصحیة للمحالت والبضائع واقتراح التـدابیر ٕاجراءمراقبة الموازین والمكاییل و -

الالزمة في شأنها،
مطالب اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي،درس -
إجراء ما یلزم لتكفین الموتى ودفنهم،-
صیانة المقابر والمحافظة على حرمتها،-
تنظیم التظاهرات الثقافیة والشبابیة.-

یتـــولى كاهیـــة الـــرئیس بالـــدائرة البلدیـــة، عـــالوة علـــى المشـــموالت :)1()(خامســـا-1الفصـــل 
األول و الفصول األول ( مكـرر) واألول (ثالثـا) واألول (رابعـا) المنصوص علیها بالفصل 

من هذا األمر، القیام بما یلي:
إبــداء الــرأي بشــأن ترقیــة أعــوان الــدائرة البلدیــة و ترســیمهم و نقلــتهم و اقتــراح العقوبــات -

التأدیبیة،
إرشاد المواطنین و توجیههم،-
متابعة إنجاز األشغال البلدیة،-
إنجاز البرنامج السنوي للنظافة و العنایة بالبیئة بواسطة فریق قار للصـیانة السهر على-

تابع للدائرة البلدیة أو بالتنسیق مع رئیس البلدیة الذي یتولى إعالمه برزنامة تـدخل الفریـق 
البلدي للصیانة.

متابعة نشاط الجمعیات العاملة بالدائرة البلدیة و التي تتمتع بمنح من البلدیة،-

لسنة 735خامسا بمقتضى األمر عدد األولرابعا،األولثالثا،األولمكرر،األولالفصول وٕاضافةاألولتم تنقیح الفصل -1
.2007أفریل 2مؤرخ في 2007

1
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اقتــراح إبــرام عقــود الشــراكة مــع ممثلــي الجمعیــات و لجــان األحیــاء، خاصــة فــي مجــال -
النظافة و العنایة بالبیئة و متابعة تنفیذها.

للــدائرة لجنــة استشــاریة تــدعى مجلــس الــدائرة تتركــب مــن مستشــارین بلــدیین ال -2الفصــل 
مشاركة في أعمال یقل عددهم عن الخمسة یعینهم رئیس البلدیة خصیصا لذلك و یدعى لل

ــدائرة یقــع تعییــنهم مــن  ــاقتراح مــن طــرف رئــیسهــذه اللجنــة عــدد مــن متســاكني ال البلدیــة ب
كاهیة الرئیس و یتم تعویضهم بنفس الصیغة.

كمــا یــدعى للمشــاركة فــي أشــغال مجلــس الــدائرة موظفــو الــدائرة البلدیــة و أعــوان الدولــة و 
المؤسسات العمومیة 

ید برأیه بحكم نشاطه أو معارفه.و كذلك كل شخص یمكنه أن یف
و ابــداء الــرأي خاصــة فــي مــا یتعلــق بالمواضــیع الــدائرة درسیتــولى مجلــس -3الفصــل 
التالیة:

المشـــاریع المزمـــع إنجازهـــا بمنطقـــة الـــدائرة مـــن طـــرف الدولـــة أو البلدیـــة أو المؤسســـات -
العمومیة.

مشروع مثال التهیئة العمرانیة لمنطقة الدائرة.-
المساعدات المزمع إسنادها الى مختلف الجمعیات و المعوزین بمنطقة الدائرة.توزیع-
المواضیع التي تهم منطقة الدائرة المدرجة بجدول أعمال المجلس البلدي قبل انعقاده.-
اقتراح البرنامج السنوي للنظافة و العنایة بالبیئة لمنطقة الدائرة.-

برنامج االستثمارات البلدیة بالدائرة.كما یساهم في إعداد میزانیة البلدیة و
مجلــس الــدائرة وجوبــا مــرة كــل شــهر علــى األقــل و كلمــا دعــت الحاجــة یجتمــع-4الفصــل 

لذلك بدعوة من كاهیة الرئیس.
رئــیس إلــىیتــولى كاهیــة الــرئیس ضــبط جــدول أعمــال مجلــس الــدائرة و یوجــه نســخة منــه 

لمجلس.أعضاء مجلس الدائرة قبل انعقاد اإلىالبلدیة و 
یسهر كاهیة الرئیس على حفظ النظام بالجلسة و یتولى متصرف الدائرة المنصوص علیـه 

بالفصل السادس من هذا االمر كتابة مجلس الدائرة.
تــدون محاضــر جلســات مجلــس الــدائرة فــي دفتــر یعــد خصیصــا لــذلك و یوقــع -5الفصــل 

وجوبا من طرف كاهیة الرئیس و متصرف الدائرة.
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رئیس توجیـــه تقـــاریر و محاضـــر جلســـات مجلـــس الـــدائرة لـــرئیس المجلـــس یتـــولى كاهیـــة الـــ
البلدي خالل الثمانیة أیام التي تلي تاریخ انعقادها.

یساعد كاهیة الرئیس في تسییر شؤون الدائرة متصرف الدائرة.-6الفصل 
یدیر متصرف الدائرة نشاط المصالح االداریة و الفنیة للدائرة.

كذلك مختلف اصناف الموظفین و العملة الى سلطة ومراقبة و یخضع متصرف الدائرة و 
كاهیة الرئیس.

فـي المـؤرخ2007لسـنة 735ألغیت أحكام هذا الفصل بمقتضى االمر عدد -7الفصل 
.2007أفریل 2
1993جویلیــة 9المــؤرخ فــي 1993لســنة 1477عــدد األمــرأحكـامألغیــت -8لفصــل ا

و طرق تسییرها.المتعلق بضبط وظائف الدوائر البلدیة
وزیــر الداخلیــة و التنمیــة المحلیــة مكلــف بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي ینشــر بالرائــد -9الفصــل 

الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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رئيس البلدية وكيفية حملـهمواصفـات ومكونات وشـاح

بضبط مواصفات یتعلق 2006دیسمبر 12مؤرخ في 2006لسنة 3247أمر عدد 
وشاح رئیس البلدیة وكیفیة حمله ومكونات

یحمـــــل رئـــــیس البلدیـــــة فـــــي المناســـــبات الرســـــمیة وشـــــاحا وفـــــق المواصـــــفات -1الفصـــــل 
والمكونات وكیفیة الحمل التي یضبطها هذا األمر.

یكــون الوشــاح مــن قمــاش حریــري ویحــدد طولــه بمتــرین وعرضــه بثالثــة عشــر -2الفصــل
مـن اللـون األحمـر و الثـاني اصـقین، أحـدهمسنتمترا ویتكـون مـن شـریطین متسـاویین ومتال

من اللون األبیض ومن نفس المواصفات الفنیة للوني علم الجمهوریة التونسیة.

یتم حمل الوشاح على الكتف األیمن ویكون اللون األحمر یمین اللون األبیض -3الفصل
ة ویوثـــق طرفـــا الوشـــاح علـــى مســـتوى الخصـــر األیســـر بواســـطة صـــفیحة مـــن البرنـــز دائریـــ

یساوي قطرها خمسین ملیمترا وتحتوي على طغراء الجمهوریة.

وزیــر الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة مكلــف بتنفیــذ هــذا األمــر ینشــر بالرائــد الرســمي -4الفصــل
للجمهوریة التونسیة.
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اختيار أعضاء المجلس البلدي لألطفـال  

أفریل 4ربیة والتكوین مؤرخ في قرار من وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر الت
یتعلق بضبط مقاییس وصیغ اختیار أعضاء المجلس البلدي لألطفال2007

یضبط هذا القرار مقاییس وصیغ اختیار أعضاء المجلس البلدي لألطفال.-1الفصل
یــتم اختیــار أعضــاء المجــالس البلدیــة لألطفــال مــن بــین تالمیــذ المنطقــة البلدیــة -2الفصــل

وفقا للمقاییس التالیة: من الجنسین 
أن یكونوا حاملین للجنسیة التونسیة، -
سـنة علـى األكثـر فـي تـاریخ 13سـنوات علـى األقـل و10أن یكونوا بالغین من العمر -

اختیارهم، 
أن یكونوا من المتفوقین في دراستهم، -
بالمؤسسـات أن یكونوا من بین الناشطین فـي نـوادي األطفـال أو نـوادي التنشـیط الثقـافي -

التربویة.
تتـــولى اإلدارة الجهویـــة للـــوزارة المكلفـــة بالتربیـــة، بطلـــب مـــن المجـــالس البلدیـــة -3الفصـــل

بالجهــة، اقتــراح قائمــة اســمیة تتضــمن ضــعف العــدد المطلــوب مــن التالمیــذ مــن الجنســین، 
مــن هــذا القــرار وعرضــها علــى 2الــذین یســتجیبون للمقــاییس المنصــوص علیهــا بالفصــل 

ة، والي الجه
یتولى الوالي التثبت مـن اسـتجابة التالمیـذ المقتـرحین للمقـاییس المنصـوص علیهـا بالفصـل 

ـــوب لعضـــویة المجلـــس البلـــدي 2 مـــن هـــذا القـــرار وٕاعـــداد قائمـــة نهائیـــة فـــي العـــدد المطل
لألطفال بالتناصف بین التالمیذ من الجنسین.

لتعـویض األعضــاء، یـتم اختیــار أعضـاء المجلــس البلـدي لألطفـال المرشــحین-4الفصـل
ــم یعــودوا قــادرین لســبب مــن األســباب علــى ممارســة مهــامهم بــالمجلس وفــق نفــس  ــذین ل ال

من هذا القرار.3اإلجراءات المبنیة بالفصل 
ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.-5الفصل



61

الحـالـة  
المدنيـة
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ةـة المدنيـم الحالـظيـتن

المتعلق بتنظیم الحالة 1957المؤرخ فى غرة أوت 1957لسنة 3القانون عدد
المدنیة كما وقع تنقیحه واتمامه بالنصوص الالحقة.

:ضبط هذا القانونی-الفصل األول
·الشروط التي یقع التصریح بمقتضاها الوالدات والوفیات-1
·طالقتحریر عقود الزواج وترسیمها وكذلك ترسیم أحكام ال-2

ةـامــام عــالباب األول : أحك
تمنح صفة ضابط للحالة المدنیـة لرؤسـاء البلـدیات والـوالة والمعتمـدین )1((جدید)-2الفصل

·األولین والمعتمدین والعمد
·ویقع تحدید مرجع النظر الترابي لكل صنف بأمر

مـا یصـرح ال یجوز لضابط الحالـة المدنیـة التنصـیص بالرسـوم التـي یتلقاهـا إال-3الفصل
أو األشخاص الحاضرون لدیـه ویحجـر علیـه الترسـیمات التـي تخصـه شخصـیا كطـرفبه

·شاهد
یلــزم علــى الشــهود المســتند لشــهادتهم برســوم الحالــة المدنیــة أن یكونــوا قــد )2(-4الفصــل
وال فــرق فــي ذلــك بــین أم الســنة علــى األقــل ســواء كــانوا مــن أقــارب المصــرح 18بلغــوا 

·قع اختیارهم من طرف من یهمهم األمرالذكر واألنثى وی
· یتلــو ضــابط الحالــة المدنیــة نــص الرســوم علــى المــاثلین لدیــه وعلــى الشــهود -5الفصــل

·وینص على القیام بهذا اإلجراء بالرسوم
ویــنص بالرســوم علــى الســنة والیــوم والســاعة التــي یقــع فیهــا تلقــي الرســوم واســم -6الفصــل

اب وحرفـــة ومقـــر جمیـــع األشـــخاص الـــذین یقـــع ذكـــرهم ضـــابط الحالـــة المدنیـــة وأســـماء وألقـــ
بالرسوم

1976فیفري 4المؤرخ في 1976لسنة 32كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
المتعلق بتوحید سن الرشد المدني26/7/2010المؤرخ في 2010لسنة 39نقیحه بالقانون عدد كما وقع ت-2



63

ـوالدةالنتـواریـخ وأمـاك
·األب واألم برسـوم الوالدة-أ 

·المتوفي في رسوم الوفیات-ب 
( األشـخاص المـذكورین تعـین بـذكر السـنة سـن یقع ذكرها عنـد مـا تكـون معروفـة وٕاال فـإن

·)مثلما یقع بالنسبة لسن المصرح
·ما یتعلق بالشهود فإنه یقتصر على التنصیص على كونهم رشداءاما فی

أو یالحـظ الرسـوم،ویوقع ضابط الحالـة المدنیـة والمـاثلون لدیـه والشـهود علـى -7الفصل
·على السبب الذي یحول دون امضاء الحاضرین والشهودبها

اصلیینتدرج رسوم الحالة المدنیة في دفترین -8الفصل
ویرســم علــى كــل مــن الــورقتین األولــى واألخیــرة عــدد رتبــي ویمضــي) 1((جدیــد)-9الفصــل

الدفترینحاكم الناحیة على كل ورقة من أوراق 
تكتب الرسوم على التوالي بالدفاتر بدون ترك أي بیـاض وتخصـص صـفحة -10الفصل

المســتعملة وتقــع المصــادقة واإلمضــاء علــى التشــطیب واإلخــراج بــنفس الكیفیــة.لكــل رســم
·وال یكتب شيء باختصار وال یرسم أي تاریخ باألرقام.ألصل الرسمبالنسبة
العمل بهـا فـي مـوفى كـل سـنة ویـودع أحـد الـدفترین فـي ىتختم الدفاتر وینه-11الفصل

·تابة المحكمة االبتدائیة واآلخر بخزینة البلدیة أو الوالیة أو المعتمدیةكشهر بحر
مضــافة لرســم الحالــة المدنیــة تــودع كتابــة إن األوراق التــي یجــب أن تبقــى -12الفصــل

المحكمــة المــذكورة مــع الــدفتر المشــار إلیــه بعــد اإلمضــاء مــن طــرف مــن أدلــى بهــا ومــن 
·طرف ضابط الحالة المدنیة

اآلتي فـإن لكـل شـخص أن 14عدا االستثناء المنصوص علیه بالفصل ما-13الفصل
· تمنین علیها یتسلم نسخة من الرسوم المقیدة بالدفاتر من طرف المؤ 

ــم تــاریخ تســلیمها ومحــالة بإمضــاء  وتعتمــد النســخ المطابقــة للــدفاتر والمتضــّمنة بلســان القل
·وختم السلطة التي سلمتها وال یمكن الطعن فیها إال بالقیام بالزور

1959سبتمبر 28المؤرخ في 1959لسنة 120كما وقع تنقیحه بالقانون عدد 1-
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باإلمضـاءات وٕاذا دعت الحالـة إلـى اإلدالء بهـا لـدى السـلط األجنبیـة فإنـه یجـب التعریـف
ذلكم یوجد اتفاق دولي یخالف الموجودة بها ما ل

ویمكن تسلیم مضامین منها تحتوي عالوة على بیان الدائرة التـي حـرر فیهـا الرسـم النسـخة 
الحرفیــة لهــذا الرســم ومــا ضــمن بــه مــن مالحظــات والترســیمات المنصــوص علیهــا بــالطرة 

مـا یتعلـق باستثناء ما یتعلق بالوثـائق المـدلى بهـا لـدى ضـابط الحالـة المدنیـة المحـرر لهـا و 
·بالشهود وتعتمد هذه المضامین الى أن یقع القیام بالزور

عــدا وكیــل الدولــة وصــاحب الرســم وأصــوله وفروعــه وزوجــه بشــرط أن ال مــا-14الفصــل
یكــون مفارقــا أو مطلقــا وولیــه أو نائبــه القــانوني ان كــان صــغیرا أو محجــورا علیــه فإنــه ال 

الدة غیـر رسـم والدتـه إال بـاذن یسـلم لـه یمكن ألحد أن یتحصل على نسخة مطابقة لرسم و 
وٕاذا كـان هــذا · مجانـا علــى طلـب كتــابي مـن حــاكم الناحیـة الــذي بدائرتـه وقــع تلقـي الرســم 

ـــة المدنیـــة أو كومیســـار  الطالـــب ال یمكـــن لـــه أوال یقـــدر علـــى اإلمضـــاء فـــإن ضـــابط الحال
محـــرر البـــولیس یالحظـــان هـــذا العجـــز ویشـــهد هـــذا األخیـــر فـــي نفـــس الوقـــت بـــأن الطلـــب

وفي صـورة االمتنـاع مـن ذلـك فـإن المطلـب یحـال · األمر بسـعي من الشخص الذي یهمه
·على رئیس المحكمة االبتدائیة الذي یحكم في ذلك بحكم استعجالي

ـــدفاتر أن یســـلموا لجمیـــع الطـــالبین المعینـــین أعـــاله مضـــامین ال  وعلـــى المـــؤتمنین علـــى ال
لمكــــان الــــذي وقعــــت بــــه الــــوالدة وجــــنس الطفــــل تشــــمل إال بیــــان الســــنة والیــــوم والســــاعة وا

واألســـماء التـــي ســـمي بهـــا واســـم ولقـــب وحرفـــة وعنـــوان األب واألم المضـــمنة برســـم الـــوالدة 
·والمالحظات المنصوص علیها بالطرة

فــي جمیــع الصــور التــي یلــزم فیهــا المالحظــة علــى رســم مــن رســوم الحالــة -15الفصــل
وجوبا ویتولى ضابط الحالة المدنیـة الـذي حـرر أو المدنیة بطرة رسم الترسیم فإن ذلك یقع 

رسم الرسم الواجب المالحظة علیه وضـع هـذه المالحظـة فـي ظـرف خمسـة أیـام بالـدفترین 
فــإذا كــان الــدفتر الثــاني بكتابــة المحكمــة فإنــه یوجــه اعالمــا إلــى وكیــل الدولــة · اللــذین بیــده

یـره أو ترسـیمه بـدائرة أخـرى فـإن بدائرته فإذا كان الرسم الواجب المالحظـة بطرتـه وقـع تحر 
االعالم یوّجـه فـي ظـرف خمسـة أیـام إلـى ضـابط الحالـة المدنیـة الـذي یهمـه األمـر ویتـولى 

·هذا األخیر اعالم وكیل الدولة إن كان الدفتر الثاني موجودا بكتابة المحكمة
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یعتمـــد كـــل رســـم مـــن رســـوم الحالـــة المدنیـــة المتعلـــق بالتونســـیین وباألجانـــب -16الفصـــل
·خارج الجمهوریة التونسیة إذا وقع تحریره طبق التراتیب المعمول بها بذلك البلدالمحرر

ویجــب ترســیم الرســوم التــي تهــم التونســیین بــدفاتر الحالــة المدنیــة للعــام الجــاري التــي بیـــد 
باختصـار علـى الترابـي ویالحـظأعوان السلك الدیبلوماسـي او القناصـل ذوي االختصـاص 

ــدفاتر فــي تــاریخ هــذا الترســیم بطــرة  صــورة انقطــاع العالئــق الدیبلوماســیة أو الرســم وفــيال
اغالق المركز الدیبلوماسي أو القنصلي المختص ترابیا وأصبح الترسیم غیر ممكن حسب 

فـــإن الرســـم یـــودع بصـــفة اســـتثنائیة بكتابـــة الدولـــة للشـــؤون الشـــروط المبّینـــة بـــالفقرة اعـــاله
وبمجــرد مــا تســمح الظــروف بــذلك تتــولى كتابــة الخارجیــة التــي یمكــن أن تســلم نســخة منــه

المتقدمةالدولة ترسیم هذا الرسم حسب الشروط 
تحریـر كـل رسـم یتعلـق بالحالـة المدنیـة للتونسـیین بـالبالد األجنبیـة طبـق یقع-17الفصل

قناصــل الــبالد التونســیة المعتمــدین وأالقــوانین التونســیة مــن طــرف األعــوان الدیبلوماســیین
ان ویوّجه نظیر من دفـاتر الحالـة المدنیـة التـي بیـد هـؤالء األعـوان فـي نهایـة كـل بتلك البلد

مضامینعام إلى بلدیة تونس التي تتولى حفظها وتسّلم منها 
یقــع تتبــع كــل مخالفــة للفصــول الســابقة مــن طــرف المــوظفین المــذكورین بهــا -18الفصــل

·تتجاوز عشرة آالف فرنكویعاقب علیها بخطیة ال االبتدائیة بالجهةالمحكمةلدى
ــدفاتر مســؤوال مــدنیا علــى التغییــرات التــي تحــدث ىكــل مــؤتمن علــیكــون-19الفصــل ال

.بتلك الدفاتر وله حق القیام ان اقتضى الحال على مرتكبي التغییرات
كـل تغییـر وكـل تـدلیس فـي رسـوم الحالـة المدنیـة وكـل ترسـیم لهـذه یسـتوجب-20الفصل

غیر الدفاتر المعّدة لذلك غرم الضرر لمـن یهّمـه األمـر عـالوة علـى الرسوم بورقة منفردة وب
الجنائیةالعقوبات المنصوص علیها بالمجلة 

علــى وكیــل الدولــة لــدى المحكمــة االبتدائیــة بالجهــة ان یراقــب حالــة الــدفاتر -21الفصــل
مخالفــاتلعنــد إیــداعها كتابــة المحكمــة وان یحــرر فــي ذلــك تقریــرا مختصــرا یتعــّرض فیــه ل

والجــنح المرتكبــة مــن طــرف ضــباط الحالــة المدنیــة ویطلــب فیــه تســلیط العقوبــات بالخطیــة 
علیهم
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الثانيالباب 
في رسوم الوالدات

یقــع اعــالم ضــابط الحالــة المدنیــة بالمكــان بــالوالدات خــالل العشــرة أیــام التــي -22الفصــل
الوضعتلي 

األجــل القــانوني فإنــه ال یمكــن یقــع اإلعــالم بــالوالدة فــي إذا لــم-)1((جدیــد)-23الفصــل
لضــابط الحالــة المدنیــة تضــمینها بــدفاتره اال بمقتضــى إذن صــادر عــن المحكمــة االبتدائیــة 

فإذا كـان مكـان ·بالجهة التي ولد بها المولود وینص على ذلك باختصار بطرة رسم الوالدة
.الطالبتها مقر التي بدائر الوالدة مجهوال فإن الدعوى تكون من أنظار المحكمة االبتدائیة

عمــد الكــذب تویعاقــب بالســجن لمــدة عــام وبخطیــة قــدرها مائتــان وأربعــون دینــارا كــل مــن ی
.الوالدةبقصد الحصول على حكم بثبوت 

یعلم بوالدة الطفل والده أو األطبـاء والقوابـل أو غیـرهم مـن األشـخاص الـذین -24الفصل
مـن طـرف الشـخص اإلعـالمیقـع م حملهـا خـارج مسـكنها فـإذا وضـعت األ· شهدوا الوضع 

·الذي وقعت الوالدة بمحّله إن أمكن ذلك ویحرر رسم الوالدة حاال
مـن 22یعاقب كل شخص حضر الوالدة ولم یعلم بذلك حسبما قرره الفصل -25الفصل

الســجن لمــدة ســتة أشــهر وبخطیــة قــدرها ثالثــة آالف فرنــك أو بإحــدى هــاتین بهــذا األمــر 
المقـررة بـالفقرةمـن المجلـة الجنائیـة علـى المخالفـات 53لفصـل وتطبق أحكـام ا.العقوبتین

·أعاله
ویــــنص برســـم الــــوالدة علـــى الیــــوم والســـاعة ومكــــان الـــوالدة وجــــنس المولــــود -26الفصـــل

وكـــذلك حرفتهمـــا و األمتختـــار لـــه واســـم ولقـــب ومكـــان وتـــاریخ والدة األبواألســـماء التـــي
·ذلكومسكنهما وجنسیتهما والمعلم ان اقتضى الحال 

ویحجــر علــى المــؤتمنین علــى دفــاتر الحالــة المدنیــة التنصــیص فــي النســخ علــى كــون
المولــود مــن ( أب أو أم مجهولــة ) أو علــى عــدم تســمیته وال علــى أیــة مالحظــة مــن هــذا 

م الحالـة المدنیــة و وال یجـوز أیضـا التنصـیص علـى هــذه المالحظـات بالـدفاتر وبرسـ.القبیـل
·وعند ترسیمها

1980أفریل 3المؤرخ في 1980لسنة 16كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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ــة المدنیــة مــع وع-27الفصــل لــى كــل شــخص عثــر علــى مولــود أن یســلمه لضــابط الحال
الثیـاب واألدبـاش التــي وجـدت معــه وأن یصـرح بـالظروف والزمــان والمكـان التــي عثـر فیهــا 

ن سـن الولـد حسـب مـعلى الولد ویحرر تقریر مفصـل فـي ذلـك یـنص فیـه زیـادة عمـا ذكـر 
ویعلـم ضـابط · تر االـدفبالتقریـر ویضّمن هـذا · الظاهر وجنسه واألسماء التي سیسمى بها 

بذلك.الحالة المدنیة حاال وكیل الدولة 
وفــي صــورة الــوالدة أثنــاء ســفر بحــري یحــرر رســم الــوالدة فــي ظــرف األربعــة -28الفصــل

والعشــرین ســاعة الموالیــة للوضــع طبــق تصــریح األب إن كــان علــى مــتن البــاخرة أو طبــق 
.بین نوتیتهاتصریحات شاهد من بین ضباط الباخرة وٕاال من 

الباخرة بإحـدى المـوانئ یحـرر الرسـم طبـق نفـس األحكـام ان إرساءالوالدة أثناء وٕان وقعت
ــــالبالد األجنبیــــة  ــــك ب ــــاء وكــــان ذل ــــم یوجــــد بالمین أعــــوانتعــــذر االتصــــال بالیابســــة أو إن ل

هــذا الرســم حــرروی.قنصــلیون تونســّیون لهــم صــفة ضــباط للحالــة المدنیــةوأیبلوماســّیون د
صاحبهان بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر األخرى من طرف على مت

ویــنص علــى الظــروف المبّینــة أعــاله والتــي تــم طبقهــا تحریــر الرســم ویضــمن الرســم بســجل 
.نوتیة الباخرة

علـى الضـابط الـذي تـولى تحریـر الرسـم ان یسـّلم عنـد وصـول البـاخرة یجـب-29الفصل
ع أجهزتهــا نظیــرین مــن كــل رســم مــن رســوم الــوالدة ألول مینــاء ألي ســبب غیــر ســبب نــز 

ـــة  ـــاخرة إلـــى مكتـــب الســـلطة البحری ـــد إنالمحـــررة علـــى مـــتن الب كـــان المینـــاء تونســـیا أو بی
ـــاء مكتـــب للترســـیم أو  ـــم یوجـــد بـــذلك المین ـــا وٕاذا ل القنصـــل التونســـي ان كـــان المینـــاء أجنبی

الباخرةقنصلیة یؤجل التسلیم إلى أقرب مرفأ ترسي فیه 
إحـــدى النســـختین المـــودعتین إلـــى كاتـــب الدولـــة للبحریـــة الـــذي یوجههـــا بـــدوره إلـــى وتوجـــه

ضابط الحالة المدنیة الذي بمنطقته آخر مسكن لوالد الطفل أو أمـه إن كـان األب مجهـوال 
·تراحتى یرسم بالدف

الترســیم یقـــع فــإن تعــّذرت معرفــة آخـــر محــل للســكنى أو كـــان خــارج التــراب التونســـي فــإن
البحریةبمكتب السلطة بخزینة القنصلیة أومودعةالنسخة الثانیة بتونس وتبقى

ویــنص علــى التوجیهــات واإلیــداعات عمــال بأحكــام هــذا الفصــل مــن طــرف أعــوان الســلطة 
·البحریة والقناصل بطرة الرسوم األصلیة
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الرســم أن یســلم عنــد وصــول البــاخرة إلــى تحریــر وعلــى الضــابط الــذي تــولى -30الفصــل
رســوم الــوالدات رســم مــني تنــزع بــه أجهزتهــا مــع ســجل النوتیــة نســخة مــن كــلالمینــاء الــذ

السـابق ویقـعالمحررة على متن الباخرة والتي لم یقع إیداع نسخة منها طبق أحكام الفصل 
البحریةهذا اإلیداع بمكتب السلطة 

وتوّجـــه النســــخة المودوعــــة هكــــذا إلــــى كاتــــب الدولــــة للبحریــــة الــــذي یوجههــــا بــــدوره حســــب 
أعالهتضیات الفصل مق

الثالثالباب 
في عقود الزواج وفي ترسیمها

یبـرم عقـد الـزواج بـالبالد التونسـیة أمـام عـدلین أو أمـام ضـابط الحالـة المدنیـة -31الفصل
·بمحضر شاهدین من أهل الثقة

القنصـلیین التونسـیین أو وأویبرم عقد زواج التونسیین بالخارج أمام األعوان الدیبلوماسیین 
فیهام العقد طبق قوانین البالد التي یتم یبر 

:علىینص عقد الزواج -32الفصل
أســـماء ولقـــب وحرفـــة وســـن وتـــاریخ ومكـــان الـــوالدة ومـــوطن ومحـــل اإلقامـــة وجنســـیة -1

الزوجین،
أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسیة الوالدین،-2
جیة،تصریح الشاهدین بكون كل واحد من الزوجین في حل من الروابط الزو -3
الــذي نشــأ أســماء ولقــب الــزوج الســابق لكــل مــن الــزوجین مــع تــاریخ الوفــاة أو الطــالق-4

الزواج،عنه انفصام عقد 
القانون.إذا اقتضى الحال الرضى أو اإلذن اللذین اشترطهما -5

·على المهروالتنصیص 
یجــب علــى العــدول أن یوجهــوا فــي ظــرف شــهر مــن تــاریخ تحریــر )1((جدیــد)-33الفصــل

ال الملحـق بهـذا القـانون ـعقد إلى ضابط الحالة المدنیة بمنطقتهم اعالم زواج مطابق للمثـال

1958جـویلیة 4المـــؤرخ في 1958لسنة 71كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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وتعاقـب كـل مخالفـة ألحكـام الفقـرة األمـرقبل أن یسلموا نسخة من عقد الزواج لمن یهمهم 
.السابقة بخطیة مقدارها عشرة آالف فرنك

ى اإلعـــالم بـــالزواج یرســـم ضـــابط الحالـــة المدنیـــة بمكـــان تحریـــر العقـــد محتـــو -34الفصـــل
باإلعالمبالدفتر المعد لذلك بمجرد اتصاله 

·ویعلم بالزواج ضابط الحالة المدنیة بمكان والدة كل من الزوجین
علــى ضــابط الحالــة المدنیــة بمكــان والدة كــل مــن الــزوجین أن یالحــظ علــى -35الفصــل

الزوجینعقد الزواج برسم والدة كل من 
أعاله باطال ویعاقب   31زواج المبرم خالفا ألحكام الفصل یعتبر ال)1((جدید)-36الفصل

·الزوجان زیادة على ذلك بالسجن مدة ثالثة أشهر
واحـد فـي الجریمـة وٕاذا وقعت تتبعات جزائیة بمقتضى أحكام الفقرة السابقة یقع البت بحكـم

.وٕابطال الزواج
ل زواجهمــا یعاقبـــان وٕاذا اســتأنف أو اســتمر الزوجـــان علــى المعاشـــرة رغــم التصــریح بإبطـــا

مــن المجلــة الجنائیــة علــى المخالفــات 53وال ینطبــق الفصــل · بالســجن مــدة ســتة أشــهر 
الفصلالمقررة بهذا 

ال ینجــــر عــــن الــــزواج المصــــرح بإبطالــــه بمقتضــــى أحكــــام )1(مكرر(جدیــــد)-36الفصــــل
:الفصل السابق إال النتائج اآلتیة

النسب،ثبوت )1
تدئ هذه العدة من تاریخ صدور الحكم،وجوب العدة على الزوجة وتب)2
·موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة)3

یجب ترسیم كل عقد زواج للتونسیین حرر بالخارج طبق قوانین البلد المحرر -37الفصل
وذلــك فــي ظــرف الثالثـــة .الرســم بــدفتر الــزواج للقنصــلیة التونســیة األقــرب مــن غیرهــابــه

االلتـزام بخطیـة لهـذاي من الزوجین وتعاقـب كـل مخالفـةأشهر التي تلي تاریخ تحریره بسع
قدرها عشرة آالف فرنك.

1964فیفــري 20المـــؤرخ في 1964لسنة 2كما وقع تنقیحه بالمرسوم عدد -1
1
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ــالبالد التونســیة طبــق القــوانین التونســیة اســتنادا -38الفصــل یحــرر عقــد زواج األجانــب ب
ویمكن ألجنبیین من جنسیة · على بینة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانیة عقد الزواج 

وفــي · لدیبلوماســیین والقناصــل الممثلــین لــبالدهم بتــونس واحـــدة ان یتزوجــا أمــام األعــوان ا
مدنیة الذي بمنطقته انعقد الهذه الصورة یعلم العون الدیبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة

·الزواج
یرســم ضــابط الحالــة المدنیــة عقــد الــزواج بــدفتر معــد لــذلك فــي الصــور التــي -39الفصــل

السابقتعرض لها الفصل 
ترسیم األحكام التي تصدرفي الرابع:الباب 

بالطالق أو تعلن بطالنه
یجب أن ترسم األحكام الصادرة بالطالق أو ببطالن الزواج والتي -)1((جدید)-40الفصل

اتصــل بهــا القضــاء بــدفاتر الحالــة المدنیــة بالمكــان الــذي رســم فیــه عقــد الــزواج ویكــون
الزوجینالترسیم بطرة عقد الزواج ورسم والدة كل من 

یــــتم الترســــیم المشــــار إلیــــه بالفصــــل الســــابق بســــعي مــــن كاتــــب -)2((جدیــــد)-14الفصــــل
المحكمة التـي أصـدرت الحكـم األخیـر فـي النـزاع بعـد اسـتنفاد طـرق الطعـن ولهـذا الغـرض

یوّجـــه كاتـــب المحكمـــة نـــص الحكـــم أو القـــرار إلـــى ضـــابط الحالـــة المدنیـــة المعنـــي 
هــا وٕاال یعاقــب الكاتــب بخطیــة فــي ظــرف عشــرة أیــام مــن تــاریخ اتصــال القضــاء ببــاألمر 

.ذلكقدرها عشرة دنانیر ویبعث له ضابط الحالة المدنیة وصال في 
وتجرى آجال الطعن في األحكام والقرارات الصادرة في مادة الطالق أو بطالن الزواج في 
ظـرف شــهر مــن تــاریخ الحكــم أو القــرار وذلــك بالنسـبة إلــى جمیــع مــا اشــتمل علیــه بمــا فــي 

.الغرامةذلك 
القرارویقدم طلب الطعن من كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو 

بـــالطالق خـــارج الـــبالد التونســـیة یقـــع ترســـیمه بســـعي ممـــن مصـــدر الحكـــإذا -42الفصـــل
.الزواجیهّمهم األمر بدفاتر الحالة المدنیة للمكان الذي وقع فیه ترسیم 

رسوم الوفاةالخامس:الباب 

( 1958جویلیة4فيالمؤرخ1958لسنة71عددبالقانونتنقیحهوقعكما-1
( 1962أوت30فيالمؤرخ1962لسنة20عددبالمرسومتنقیحهوقعكما-2
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عـــالم بالوفـــاة ثالثـــة أیـــام وٕاذا لـــم یقـــع اإلعـــالم بالوفـــاة فـــي أجـــل اإل)1((جدیـــد)-43الفصـــل
األجــل القــانوني فإنــه ال یمكــن لضــابط الحالــة المدنیــة تضــمینها بــدفاتره إال بمقتضــى إذن 

ذلــك باختصــارصــادر عــن المحكمــة االبتدائیــة التــي بــدائرتها حصــلت الوفــاة ویــنص علــى 
أنظـار المحكمـة إن الـدعوى تكـون مـنفـإذا كـان مكـان الوفـاة مجهـوال فـ.بطـرة رسـم الوفـاة

·االبتدائیة التي یوجد بدائرتها مقر الطالب
عمـــد تویعاقـــب بالســـجن مـــدة عـــام وبخطیـــة قـــدرها مائتـــان وأربعـــون دینـــارا كـــل مـــن ی

.الكذب بقصد الحصول على حكم بثبوت الوفاة
عـت فیهـا یحرر رسم الوفاة ضابط الحالـة المدنیـة بالمنطقـة التـي وق)2()(جدید-44الفصل

ـــه المدنیـــة  ـــه عـــن حالت ـــك طبـــق تصـــریح مـــن قریـــب الهالـــك أو مـــن شـــخص لدی ـــاة وذل الوف
اإلمكانإرشادات صحیحة تامة بقدر 

ویوّجــه ضــابط الحالــة المدنیــة إلــى وكیــل الجمهوریــة أو حــاكم الناحیــة مضــمونین مــن رســم 
ثـم یقـیم حجـة الوفاة الذي حرره ویجرى الحاكم عند اتصاله بذلك بحثا بقصد معرفة الورثـة 

الوفاة
وٕاذا اشـــتمل المخلـــف علـــى عقـــار أو عـــدة عقـــارات مســـجلة فإنـــه یقـــع توجیـــه حجـــة الوفـــاة 

الملكیةومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكیة العقاریة بقصد الترسیم برسم أو رسوم 
المدنیةوال یقع دفن بدون رخصة على ورق مطلق وبدون مصاریف یسلمها ضابط الحالة 

.
كــل شــخص یــدفن نفــرا تــوفى وذلــك بــدون أن یقــّدم للســلطة التــي لهــا النظــر -45لالفصــ

ضـابط قبـل التـرخیص لـه مـنوالتصریح المنصوص علیه بالفصل األول من هذا األمر
الحالــة المدنیــة یعاقــب بالســجن مــن ســتة أیــام إلــى ســتة أشــهر وبخطیــة قــدرها ثالثــة آالف 

·فرنك أو بإحدى العقوبتین فقط
بهــذا علیهــا مــن المجلــة الجنائیــة علــى المخالفــات المنصــوص 53حكــام الفصــل وتنطبــق أ

.الفصل

1980أفریل  3فيالمؤرخ1980لسنة16عددبالقانونتنقیحهوقعكما-1
1964فیفري 21المـــؤرخ في 1964لسنة 5كما وقع تنقیحه بالمرسوم عدد -2
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إذا وقعـــت وفــاة بغیـــر البلدیــة التـــي یســكن بهـــا المتــوفي فـــإن ضــابط الحالـــة -46الفصــل
الـذي یحـرر رسـم الوفـاة یوّجـه فـي أقصـر أجـل ممكـن إلـى ضـابط الحالـة المدنیـة المدنیـة

·سم یقع ترسیمها حاال بالدفاتربآخر مقر الهالك نسخة من ذلك الر 
وٕاذا وقعــت وفیــات بالمستشــفیات أو التشــكیالت الصــحیة فــإن مــدیریها أو المتصــرفین فــي 
شــؤونها ینبغــي علــیهم ابــالغ اإلعــالم بهــا فــي األربــع والعشــرین ســاعة إلــى ضــابط الحالــة 

ه أعــاله حســب التصــریحات المقدمــة لــ44یحــرر رســم الوفــاة طبقــا للفصــل وهــذاالمدنیــة
.علیهواإلرشادات الواردة 

تبه التصریحاالمؤسسات تسّجل ویوضع دفتر بتلك المستشفیات والتشكیالت الصحیة أو
.واإلرشادات

برســم الوفــاة علــى الیــوم والســاعة والمكــان الواقعــة فیهــا الوفــاة وعلــى ویــنص-47الفصــل
ى اســــمي أبویــــه اســــم المتــــوفي ولقبــــه وتــــاریخ ومكــــان والدتــــه وحرفتــــه ومقــــره وجنســــیته وعلــــ

ولقبیهمــا ومقرهمــا وجنســیتهما وعلــى اســم الــزوج ولقبــه إذا كــان الهالــك متزوجــا أو أرمــال أو 
وحرفتــه ومقــره ودرجــة قرابتــه للمتـــوفي ان ولقبــهوســنه مطلقــا وعلــى اســم القــائم بالتصــریح

·وینص على وفاة الهالك بطرة رسم والدتهالمعلومات.أمكن ذلك وبقدر ما یستفاد من 
وجــدت عالئــم أو دالئــل علــى حــدوث مــوت نــاتج عــن عنــف أو علــى فــإذا-48الفصــل

ظروف أخرى تثیـر الشـك فإنـه ال یمكـن الـدفن إال بعـد أن یحـرر ضـابط الشـرطة بمسـاعدة 
تقریرا یضمن به وصف حالة الجثة والظروف المتعلقة بها واإلرشادات التي امكنـه طبیب

ه ومكـان والدتـه ومقـره وینبغـي علـى ضـابط تلقیها فـي شـأن اسـم المیـت ولقبـه وعمـره وحرفتـ
بمكــان الوفـــاة جمیــع اإلرشـــادات المدنیـــة الشــرطة أن یوجـــه فــي الحـــال إلــى ضـــابط الحالــة 

رسم الوفاةالمضّمنة بتقریره التي یحرر بمقتضاها 
رسـم الوفـاة إلـى زمیلـه بمقـر الهالـك مـنویوّجه ضـابط الحالـة المدنیـة نسـخة-49الفصل

·فا ویقع تضمین ذلك الرسم بالدفاترإذا كان مقره معرو 
ربع والعشـرین سـاعة مـن تنفیـذ األعلى كتاب الدوائر الجنائیة أن یوجهوا في -50الفصل

األحكــام باالعــدام إلــى ضــابط الحالــة المدنیــة بالمكــان الــذي وقــع فیــه اعــدام المحكــوم علیــه 
.الوفاةوالتي بمقتضاها یحرر رسم47جمیع اإلرشادات المنصوص علیها بالفصل 
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وفي صورة حدوث وفاة بالسجن فإن الحراس یعلمون به حاال ضـابط الحالـة -51الفصل
الوفاةالمدنیة الذي یحرر رسم 

فـي صـورة تنفیـذ بالسـجن أوجمیـع صـور حـدوث مـوت نـاتج عـن عنـف فـي-52الفصل
الحكــم باإلعــدام فإنــه ال یــنص بالــدفاتر علــى هــذه الظــروف بــل تحــرر رســوم الوفــاة طبــق 

.فقط47الصیغة المنصوص علیها بالفصل 
وفي صورة حدوث وفـاة أثنـاء سـفر بحـري فإنـه یحـّرر رسـم الوفـاة فـي ظـرف -53الفصل

وحسـب الصـیغ 28األربع والعشرین ساعة الموالیـة مـن طـرف الضـباط المعینـین بالفصـل 
علیهـا المنصوص علیها به ویقع إیداع الرسوم والنسخ وٕاحالتهـا طبـق البیانـات المنصـوص 

30و 29بالفصلین 
ذلك المقـر ویضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنیة بآخر مقر للهالك وبالحاضرة إذا كان

مجهوال
إذا فقد تونسي سواء بالبالد التونسیة أو خارجها في ظروف من شأنها جعل -54الفصل

:طرفمنحیاته في خطر ولم یعاین مدته فإنه یقع تحریر تقریر في فقدانه وذلك 
كاتــب الدولــة للــدفاع الــوطني بالنســبة لعســاكر جیــوش البــر والجــو والمــدنیین المفقــودین ) 1

الحرب،من جراء 
كاتب الدولة المكلف بالبحریة بالنسبة لبحارة الدولة،) 2
كاتــب الدولــة المكّلــف بالبحریــة التجاریــة بالنســبة لبحــارة التجــارة والمســافرین المفقــودین ) 3

بحري،الأثناء السفر 
بالطائرات،كاتب الدولة المكلف بالطیران بالنسبة لمن ُفقدوا ) 4
، التونسـیةكاتب الدولة للداخلیة بالنسبة لجمیع المفقودین غیر ما ذكر إذا فقدوا بالبالد) 5

·وكاتب الدولة للشؤون الخارجیة إذا فقدوا خارجها
كطامـة طبیعیــة أو وذلـك یكـون خصوصــا فـي صــورة یحـدث فیهــا الفقـدان علــى إثـر حــادث

عملیة حربیة أو حادث سكة حدید أو نكبة بحریـة أو جویـة أو حریـق أو انفجـار أو حـادث 
ــم یتیّســر العثــور علــى ضــحایاه أو علــى بعضــهم أو ضــیاع أو تــدمیر  جمــاعي أو فــردي ل

أو تــدمیر كامــل لمركـز أو مؤسســة أو بنایــة للنقـلكامـل لمركــب أو طـائرة أو وســیلة أخــرى
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بحارة مركب أو بعض عملة المؤسسة أو جمـع مـن المسـافرین بـالبحر أو أو ضیاع بعض 
السكانالبر أو بعض 

وتنطبـق األحكـام السـالفة علـى األجانـب المفقــودین بـالبالد التونسـیة أو أثنـاء نقـل بحــري أو 
تونسیةجوي على متن مركب أو طائرة 

یس قلــم االدعــاء وتحــال التقــاریر المنصــوص علیهــا بالفصــل قبلــه علــى رئــ-55الفصــل
العــام لــدى دائــرة االســتئناف الواقــع فــي منطقتهــا الفقــدان إن كــان ذلــك بــالبالد التونســیة أو

المفقـود أو على رئیس قلم االدعاء العام لدى دائرة االستئناف بالمنطقة التي بها آخر مقـر
د المركـب إقامته أو على رئیس قلـم االدعـاء العـام لـدى دائـرة االسـتئناف التـي بهـا مینـاء قیـ

المفقودأو الطائرة اللذین كانا یقالن 
ــة العــام -56الفصــل ــة المخــتص مــن وكیــل الدول ــة التقریــر یطلــب كاتــب الدول وعنــد إحال

الوفاةالقیام وجوبا بطلب الحكم بثبوت 
ولمــن یهّمهـــم األمـــر أیضـــا القیــام بطلـــب الحكـــم بالوفـــاة ویحــال الطلـــب علـــى كاتـــب الدولـــة 

تاریخهـــا ة قلـــم االدعـــاء العـــام والمجلـــس یصـــّرح بالوفـــاة ویعـــین المخـــتص إلعالمـــه بواســـط
ـــا لهـــذا الفصـــل والقـــرارات والمضـــامین واألعمـــال ـــي تقتضـــیها اإلجـــراءات المفتوحـــة طبق الت

وٕاذا فقــد .والنســخ المجــردة والنســخ التنفیذیــة التــي یقــع تســلیمها معفــاة مــن الطــابع والتســجیل
مشترك.یمكن أن یصدر بثبوتها حكم واحد افراد عدیدون اثناء حادث واحد فإن وفاتهم

حكـم بثبـوت الوفـاة یضـمن فـي تاریخـه بـدفاتر الحالـة المدنیـة بـآخر مقـر كـل-57الفصل
مجهوالالهالك أو بدفاتر بلدیة تونس إذا كان فقده 

·وینص على الحكم وعلى ترسیمه بطرة الدفاتر في تاریخ الوفاة
ترســم بــدفاتر الحالــة المدنیــة بمكــان الفقــدان 56األحكــام المشــتركة الصــادرة طبــق الفصــل 

وتحـــال المضـــامین الفردیـــة علـــى ضـــابط الحالـــة المدنیـــة .وٕاال بالمكـــان الواقـــع منـــه الســـفر
األمر وعلى كاتب الدولة المختص ویمكن تسلیم نسخ إلى من یهّمهم 46المعین بالفصل 

یـر الـذین لهـم طلـب إصـالحها الوفاة تقوم مقام رسـوم الحالـة المدنیـة ویحـاج بهـا الغوأحكام
·فقط

إذا ظهــر للوجــود مــن حكــم بموتــه بعــد الحكــم فإنــه یســمح لــه بإثبــات وجــوده -58الفصــل
ویســترجع مكاســبه حســب الحالــة التــي توجــد علیهــا وكــذلك .وطلــب إبطــال الحكــم المــذكور
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نص ثمن ما وقع التفویت فیه والمكاسب المشتراة برؤوس األموال والمداخیل الراجعـة لـه ویـ
·على إبطال حكم الوفاة بطرة تضمینه

الحالة المدنیة المتعلقة بالجنودفي رسومالسادس:الباب 
والبحارة في بعض الصور الخاصة

یقــع تحریــر رســوم الحالــة المدنیــة المتعلقــة بــالجنود والبحــارة التــابعین للدولــة -59الفصــل
المتعـّرض لهـا یة وفـي الظـروفغیر أنـه یسـمح خـارج الـبالد التونسـ.طبق األبواب السابقة

:اآلتیةطرف السلط بهاته الفقرة بتلقي رسوم الحالة المدنیة في جمیع الحاالت من
·ةفي التشكیالت الحربیة المجّندة من طرف قائد التشكیل)1
العسكریةالعامة أو هیئات أركان الحرب من طرف موظفي اإلدارة القیاداتفي )2
لـه بـالنظر عسكري بالنسبة للمـوظفین العسـكریین الـراجعینمن طرف رئیس المرسى ال)3

والمساجین
فـي التشـكیالت أو المؤسسـات الصـحیة التابعـة للجـیش مـن طـرف مـن یـدیر شـؤونها )4

وبالبالد التونسیة وفي صورة وقوع تجنید أو حصار یمكن للسلط المذكورة أعاله أن تحـرر 
ل سـیر المصـالح البلدیـة تعطـال تامـا مـن ویكـون ذلـك فقـط عنـد تعطـ.رسوم الحالـة المدنیـة

·جراء ظروف ناتجة عن حالة الحرب
ویمكن لهذه السلطات أن تحرر مع نفس االحترازات رسوم الحالة المدنیة لألشخاص غیـر 

·العسكریین الذین یكونون داخل القالع والحصون المضروب علیها الحصار
حالــة المدنیــة بمجــّرد اســتئناف یوّجــه الضــابط الــذي حــرر رســما مــن رســوم ال-60الفصــل

ترســیمها المواصــالت وبأســرع مــا یمكــن نســخة لكاتــب الدولــة للــدفاع الــوطني  الــذي یتــولى
بالنســـبة للـــوالدات بـــدفاتر الحالـــة المدنیـــة بـــآخر مقـــر لـــألب أو لـــألم إن كـــان األب مجهـــوال

هالـك بالنسـبة وبدفاتر الحالـة المدنیـة بـآخر مقـر للـزوج بالنسـبة لعقـود الـزواج وبـآخر مقـر ال
تونسمقر مجهوال یقع الترسیم ببلدیة آخر فإذا كان .للوفیات
المدنیة:دفتر للحالة یعد-61الفصل

فــي كــل فرقــة عســكریة أو فــي كــل تشــكیلة حربیــة مجّنــدة بالنســبة لألشــخاص المرســمة -1
الحربیةالفرق أو سجالت الفرق التي شاركت في تكوین التشكیلة أسماؤهم بسجالت
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فــي كـل مركـز مــن مراكـز القیـادة العامــة أو أركـان الحـرب بالنســبة للرسـوم المتعلقــة -2
لهاباألشخاص الواقع استخدامهم بتلك المراكز التابعین 

الموضـوعین تحـت امـرة العسـكریینفـي مراكـز المرسـى العسـكري بالنسـبة للمـوظفین -3
·رئیس المرسى وكذلك بالنسبة للمسجونین

أو مؤسسـة صـحیة تابعـة للجـیش بالنسـبة لألشـخاص الـذین هـم فـي فـي كـل تشـكیلة -4
.حالة معالجة أو المستخدمین بها

:طرفللدفاتر أعداد رتبیة ویوقع علیها من وتعطى-62الفصل
المجندةرئیس أركان الحرب فیما یخص الفرق )1
·فیما یخص الفرق التي ال تنتمي إلى أیة أركان حربالرئیسالضابط )2
·طبیب رئیس المستشفى أو الطبیب رئیس الفرقة الصحیةال)3

السابعالباب 
الحالة المدنیةرسومفي إصالح

رئـیس المحكمـة االبتدائیـة بالمنطقـة التـي حـرر فیهـا الرسـم أو نائبــه )1((جدیـد)-63الفصـل
·هو الذي یأذن بإصالح رسم الحالة المدنیة

علیهمن إطالعه وٕاذا لم یصدر الطلب من وكیل الجمهوریة فال بد
أو فـي ویقع طلب إصالح رسـوم الحالـة المدنیـة المحـررة أثنـاء رحلـة بحریـة أو فـي الخـارج

الجیش من رئیس المحكمة االبتدائیة بالمنطقة التي وقع فیها الترسیم أو نائبه وینطبـق هـذا 
·من هذا القانون46على رسوم الوفیات التي نص على ترسیمها بالفصل 

وم الحالـة المدنیـة المحـررة أو المرسـمة مـن طـرف األعـوان الدیبلوماسـیین رسـإصالحویقع 
·والقناصل بإذن صادر عن رئیس المحكمة االبتدائیة بتونس أو نائبه

يـلتــاة ـس المحكمـــأحكــام ثبــوت الــوالدة أو الوفــاة مــن نفــإصــالحكمــا یقــع النظــر فــي طلــب 
الوفاةبالوالدة أو صرحت

ى الغیر باألحكام القاضیة باإلصالح. وال یمكن بحال أن یحتج عل

1986سبتمبر 1المـــؤرخ في 1986لسنة 88كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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ویعاقــب بالســجن مــدة عــام وبخطیــة قــدرها مــا ئتــان وأربعــون دینــار ا كــل مــن یتعمــد الكــذب 
بقصد الحصول على حكم یقضي بإصالح رسم من رسوم الحالة المدنیة.

توجه أحكام وقرارات اإلصالح حاال من طـرف وكیـل الجمهوریـة )1((جدید )-64الفصل 
ا حالـــة المدنیـــة بالمنطقـــة التـــي رســـم فیهـــا الرســـم المصـــلح ویقـــع ترســـیم نصوصـــهلضـــابط ال

الرسم المصلح. بالدفتر ویالحظ على ذلك بطرة

0198أفریل 3المـــؤرخ في 0198لسنة 16كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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الشهادة الطبية السابقة للزواج

المتعلـــق بالشـــهادة 1964نـــوفمبر 3المـــؤرخ فـــي 1964لســـنة 46القـــانون عـــدد 
·الطبیة السابقة للزواج

ط الحالــة المدنیــة أو العــدول الــذین وقــع اختیــارهم لتحریــر الضــبال یمكــن -الفصــل األول
عقود الزواج أن یقوموا بإبرام الزواج إال بعد أن یتسلموا من كال الشخصین العـازمین علـى 
الزواج شهادة طبیة ال یزید تاریخها على الشهرین تثبت أن المعني بـاألمر قـد وقـع فحصـه 

.رىقصد الزواج بدون أن تذكر بها إشارة أخ
ویكــون تســلیم الشــهادة الطبیــة المنصــوص علیهــا أعــاله اجباریــا فــي الحــاالت التــي ســیقع 
ضبطها بقـرار مشـترك مـن كـاتبي الدولـة للداخلیـة وللصـحة العمومیـة والشـؤون االجتماعیـة 

حال ما تتوفر الشروط الفنیة لذلك
لیـه یجـب أن توّجـه بصـفة خاصـة عنایـة الطبیـب اثنـاء الفحـص المنصـوص ع-2الفصل

علـــى بالفصـــل الســـابق إلـــى اإلصـــابات المعدیـــة واالضـــطرابات العصـــبیة ونتـــائج اإلدمـــان 
الزهــري المشـروبات الكحولیــة وغیرهــا مــن األمــراض الخطـرة وخاصــة مــرض الســل ومــرض

وللذریةبالنسبة للقرین 
ینبغي أن ال یسلم الطبیب الشهادة المنصوص علیها بالفصل األول أعـاله إال -3الفصل
:نتیجةالطالع على بعد ا

عامفحص طبي )1
·فحص الرئتین باألشعة وتصویرها إذا اقتضى الحال ذلك)2
·فحص الدم)3

·ویجب على الطبیب أن یطلع المعني باألمر على مالحظاته ویبّین له مدى أهمیتها
ن هـذا الـزواج غیــر مرغـوب فیـه وأن یؤجــل أن تبـّین لــه إویمكنـه أن یـرفض تســلیم الشـهادة 

سلیم هذه الشهادة إلى أن یزول خطر العدوى من المریض أو تصیر حالته الصحیة غیر ت
·مضرة لذریته
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یمكن للفحص المنصوص علیه أعاله أن یقـع حسـب اختیـار المعنیـین بـاألمر -4الفصل
أو بمخـــابر التحلـــیالت الطبیـــة المقبولـــة لهـــذا الغـــرض مـــن طـــرف كتابـــة إمـــا لـــدى األطبـــاء

یة والشؤون اإلجتماعیة وٕاما بالمستشفیات العمومیة .العمومللصحة الدولة
ــــیالت وكــــذلك تســــلیم الشــــهادة الطبیــــة مجانیــــا إذا وقــــع القیــــام بهــــا  ویكــــون الفحــــص والتحل

بالمستشفیات.
للحاكم في الحاالت االستثنائیة إعفاء الشخصـین العـازمین علـى الـزواج یمكن-5الفصل

الطبیةأو احدهما من تقدیم الشهادة 
تطلــب الشــهادة مــن كــال الشخصــین العــازمین علــى الــزواج إذا كــان احــدهما فــي حالــة وال

·احتضار
یقع ضبط مثال للشهادة الطبیة السابقة للزواج بقرار من كاتب الدولـة للصـحة-6الفصل

.العمومیة والشؤون االجتماعیة
ام الفصـــل تتبـــع ضـــباط الحالـــة المدنیـــة والعـــدول الـــذین ال یمتثلـــون ألحكـــیقـــع-7الفصـــل

قــدرها األول مــن هــذا القــانون أمــام المحكمــة االبتدائیــة ذات النظــر ترابیــا ویعــاقبون بخطیــة 
·دینارمائة

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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على كامل ترابالشهادة الطبية السابقة للزواجتعميم  
الجمهورية

یتعلق بتعمیم 1995جویلیة 28ن وزیر الداخلیة والصحة العمومیة مؤرخ في قرار م
·الجمهوریةالشهادة الطبیة السابقة للزواج على كامل تراب

یكون تسلیم الشهادة الطبیة السابقة للزواج اجباریا إلى ضباط الحالة - الفصل األول
·اج وذلك بكامل الجمهوریةالمدنیة أو العدول الذین وقع اختیارهم لتحریر عقود الزو 

30مثلما تممه القرار المؤرخ في 1965جوان 24ألغى القرار المؤرخ في - 2الفصل
.1981جوان 
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لألطفـال مجهولي النسبإسنـاد اللقـب العائلـي

یتعلـق بإسـناد لقـب عـائلي 1998أكتوبر28مؤرخ في 1998لسنة 75قانون عدد 
2003لسـنة 51و مجهولي النسب كما تم تنقیحـه بالقـانون عـدد لألطفال المهملین أ

2003جویلیة 7مؤرخ في 

على األم الحاضنة البنها القاصر ومجهول النسب أن تسند إلیه (جدید)-األول الفصل
اسما ولقبها العائلي أو أن تطلب اإلذن بذلك طبق أحكام القانون المتعلق بتنظیم الحالة 

في أجل ال یتجاوز ستة أشهر من تاریخ الوضع أن تطلب من رئیس المدنیة. كما علیها 
المحكمة االبتدائیة المختصة أو نائبه أن یسند إلیه إسم أب واسم جّد ولقبا عائلیا یكون 

في هذه الحالة وجوبا لقب األم .
ویقــدم المطلــب إلــى رئــیس المحكمــة االبتدائیــة التــي وقــع بــدائرتها تحریــر رســم الــوالدة. 

ــــونس وٕاذا كــــا ــــى رئــــیس المحكمــــة االبتدائیــــة بت ــــب إل ــــوالدة بالخــــارج یقــــدم المطل ن مكــــان ال
العاصمة شریطـة أن تكون األم تونسیة الجنسیة.

وعلــى ضــابط الحالــة المدنیــة أن یعلــم وكیــل الجمهوریــة المخــتص بعــد انقضــاء األجــل 
م والدة من القانون المتعلـق بتنظـیم الحالـة المدنیـة بخلـو رسـ22المنصوص علیه بالفصل 

الطفــل مــن اســم أب واســم جــّد ولقــب عــائلي لــألب وجنســیته. وعلــى وكیــل الجمهوریــة بعــد 
انقضـاء األجـل المشـار إلیـه بـالفقرة األولـى مـن هـذا الفصـل أن یطلـب مـن رئـیس المحكمــة 
اإلبتدائیة اإلذن بإتمام الرسم بأن یسند إلى الطفـل مجهـول النسـب اسـم أب واسـم جـّد ولقبـا 

هذه الحالة وجوبا لقب األم عائلیا یكون في
إذا لـم یطلـب أحـد مـن أهـل األطفـال المهملـین أو مجهـولي النسـب إســناد (جدیـد)-2الفصـل

عناصــر الهویــة إلــیهم فــي ظــرف ســتة أشــهر بعــد قبــولهم مــن الســلطة المختصــة، یجــب علــى 
ن یســند اســما  الــولي العمــومي المعــّرف بالقــانون المتعلــق بالوالیــة العمومیــة والكفالــة والتبنــي ، أ

ــة المدنیــة ، كمــا علیــه أن یطلــب مــن  إلــى مجهــولي النســب وفــق أحكــام القــانون المــنظم للحال
رئیس المحكمة االبتدائیة المختصة أن یسند إلـى كـل طفـل مهمـل أو مجهـول النسـب اسـم أب 
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بـا واسم جّد ولقبا عائلیا واسم أم واسـم أب ولقبـا عائلیـا لهـا . ویكـون اللقـب العـائلي للطفـل وجو 
اللقب المسند إلى األب.

وبقطــع النظــر عــن اآلجــال الــواردة بمجلــة المرافعــات المدنیــة والتجاریــة یخــول للغیــر الــذي 
لحقه ضرر فادح ومباشر سواء من جراء إسناد كامل عناصر الهویة عدا اإلسـم أو مـن جـّراء 

ـــیس إســـناد بعضـــها إلـــى مجهـــول النســـب طبـــق أحكـــام هـــذا القـــانون ، أن یرفـــع األمـــر إلـــى  رئ
المحكمــة اإلبتدائیــة المختصــة لطلــب التشــطیب علــى مــا أســند إلیــه مــن أســماء أو ألقــاب وفــق 
إجــراءات الرجــوع فــي األذون علــى  العــرائض وذلــك فــي أجــل ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ حصــول 
العلـم لـه بهـا . ویمكـن لوكیـل الجمهوریـة فـي نفـس تلـك اآلجـال وحسـب نفـس اإلجـراءات طلــب 

مكرر من هذا القانون.4ادر خالفا ألحكام الفصل الرجوع في اإلذن الص
وفي صورة االستجابة للطلب یتولى رئیس المحكمة اإلبتدائیة المختصـة اإلذن بالتشـطیب 

على االسم أو اللقب الذي ثبت حصول ضرر للغیر منـه ، ویسـند وجوبـا عناصـر هویـة بدیلـة  
لتك التي وقع اإلذن بالتشطیب علیها .

لكــل شــخص تجــاوز ســنه الثمانیــة عشــر عامــا أن یطلــب مــن رئــیس -)1(جدیــد)(3الفصــل
المحكمــة اإلبتدائیــة المختصــة أن یســند إلیــه اســما ولقبــا عائلیــا واســم أب واســم ّجــد واســم أم 
واســم أبیهــا ولقبهــا العــائلي أو بعــض هــذه العناصــر إن كــان خالیــا مــن ذلــك. ویكــون اللقــب 

د إلیه والدته لقبها العائلي.العائلي للطالب وجوبا لقب األب إن لم تسن
یمكن للمعني باألمر أو لألب أو لألم أو للنیابة العمومیة رفع األمر إلى -مكرر3الفصل

المحكمـــة اإلبتدائیـــة المختصـــة لطلـــب إســـناد لقـــب األب إلـــى مجهـــول النســـب الـــذي یثبـــت 
ـــ ك بـــاإلقرار أو بشـــهادة الشـــهود أو بواســـطة التحلیـــل الجینـــي أن هـــذا الشـــخص هـــو أب ذل

·الطفل
كمــا یمكــن للمعنــي بــاألمر أو لــألب أو لــألم أو للنیابــة العمومیــة رفــع األمــر إلــى المحكمــة 
اإلبتدائیة المختصة لطلب عرض األم على التحلیل الجیني إلثبات أنهـا أم المعنـي بـاألمر 

مجهول النسب. 

المتعلق بتوحید سن الرشد المدني26/7/2010المؤرخ في 2010لسنة 39كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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تحلیــل وتبــت المحكمــة فــي الــدعوى عنــد عــدم اإلذعــان إلــى اإلذن الصــادر عنهــا بــإجراء ال
الجیني باالعتماد على ما یتوفر لدیها من قرائن متعددة ومتظافرة وقویة ومنضبطة.

ویخّول للطفل الذي تثبت بنوتـه الحـق فـي النفقـة والرعایـة مـن والیـة وحضـانة إلـى أن یبلـغ 
سن الرشد أو بعده في الحاالت المنصوص علیها بالقانون.

والغیر طیلة المدة القانونیة فـي كـل مـا یتعلـق وتبقى مسؤولیة األب واألم قائمة نحو الطفل 
بأحكام المسؤولیة وفق ما یقتضیه القانون. 

من هذا القانون عند ثبوت األمومة.5وتنطبق أحكام الفصل 
3یجــب أن یتضــمن الحكــم الصــادر عــن المحكمــة علــى معنــى الفصــل –ثالثــا 3الفصــل

أو كلیهمــا ولقــب كــل واحــد منهمــا مكــرر مــن هــذا القــانون اإلذن بــإدراج اســم األب أو األم
واسمي أبویهما وجنسیتهما وحرفتهما وعنوانهما بدفاتر الحالة المدنیة بمكان ترسیم الوالدة. 
وتوجه النیابة العمومیة الحكم الصادر طبق هذا الفصل والذي اتصل به القضاء حاال إلى 

ضابط الحالة المدنیة بالمنطقة التي رسمت فیها الوالدة.
ــة المدنیــة ویحجــر علــي وعلــى ضــ ــة المدنیــة ترســیم مضــمون الحكــم بــدفاتر الحال ابط الحال

التنصـــیص بالنســـخ المســـلمة علـــى أي مالحظـــة مدرجـــة بطـــرة الرســـم تطبیقـــا ألحكـــام هـــذا 
القانون. ویوجه وصال في تنفیذ الحكم إلى النیابة العمومیة.

ظرف شهر من تاریخ وتجري آجال الطعن في األحكام الصادرة بناء على هذا الفصل في 
صدورها. ویقدم مطلب الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.

مـــن القـــانون المـــنظم للحالـــة المدنیـــة 26مـــع مراعـــاة أحكـــام الفصـــل -( جدیـــد)4الفصـــل
یحجر على المؤتمنین على دفاتر الحالة المدنیة التنصیص بمضمون الـوالدة علـى مـا مـن 

لهویة المسندة إلى مجهولي النسب أو المهملین. شأنه الكشف عن حقیقة عناصر ا
ویمكــن لصــاحب رســم الــوالدة عنــد بلوغــه ســن الثالثــة عشــر أن یطلــب مــن رئــیس المحكمــة 
المختصــة وفــق الصــیغ القانونیــة اإلذن لــه بــاإلطالع علــى حقیقــة هویتــه إذا وجــدت أســباب 

لدرجـة األولـى بعـد وجیهة قانونا. كما یخول طلب ذلك مـن أحـد فـروع المعنـي بـاألمر مـن ا
وفاته.
المـؤرخ 1959لسـنة 53یقـع إسـناد األلقـاب طبـق أحكـام القـانون عـدد -مكـرر4الفصل

القاضي بأن یكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا.1959ماي 26في 
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ــــة مصــــدر هویــــة  ــــادة الغیــــر حــــول حقیق ــــاب مــــن شــــأنها إف ویحجــــر إطــــالق أســــماء أو ألق
ســتعمال أســماء وألقــاب المشــاهیر واألعــالم مــن األشــخاص مجهــولي النســب، كمــا یحّجــر ا

األحیاء واألموات كعناصر لهویتهم. 
وتراعــى عنــد إســناد األســماء أو األلقــاب خصوصــیة المنطقــة التــي یــتم بهــا الترســیم وعــدم 

إحداث التباس مع األسماء واأللقاب الشائعة بها. 
تــه عناصــر ویجــب أن یتضــمن كــل حكــم یترتــب عنــه فقــدان الشــخص ألحــد عناصــر هوی

هویة بدیلة وفق أحكام الفقرتین المتقدمتین.
ـــا  ـــه عناصـــر هویـــة تطبیق ویـــنص برســـم والدة مجهـــول النســـب أو المهمـــل الـــذي أســـندت إل

مــــن هــــذا القــــانون علــــى أن األب واألم التــــي لــــم 3و2ألحكــــام الفصــــل األول والفصــــلین 
نسیي الجنسیة.تصرح بالوالدة تونسیا الجنسیة. كم یعتبر جده لألب وجده لألم تو 

ـــ 14تنطبـــق القواعـــد الخاصـــة بموانـــع الـــزواج المنصـــوص علیهـــا بالفصـــول -5فصلـال
مــن مجلــة األحــوال الشخصــیة، متــى تــم إثبــات األبــوة ، علــى  األطفــال 17و16و15و

المهملین أو مجهولي النسب الذین أسندت لهم ألقاب  بموجب هذا القانون.  
ون مفعول رجعي على الوضـعیات السـابقة لتـاریخ نفـاذه یكون ألحكام هذا القان–6الفصل

على أن النفقة ال تسـتحق إال مـن تـاریخ جریـان العمـل بهـذا القـانون. ویلغـى العمـل بأحكـام 
المتعلق بالسـند لقـب عـائلي 1985أوت 11المؤرخ في 1985لسنة 81القانون عدد 

لألطفال مجهولي النسب أو المهملین.  

بين اللقب األصلي واللقب المسند  شهادة تطابق
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یتعلــق بإحــداث شــهادة 2001مــارس 29مــؤرخ فــي 2001لســنة 31قــانون عــدد 
تطابق بین اللقب األصلي واللقب المسند 

أحــدثت شــهادة تطــابق بــین اللقــب األصــلي واللقــب المســند تثبــت انطبــاق -ل ألوللفصــا
اللقبین على شخص واحد.

االسـم الثالثــي للمعنــي بــاألمر ولقبـه األصــلي وتــاریخ ومكــان وتتضـمن هــذه الشــهادة وجوبــا
والدته وعدد رسم والدته وكذلك اللقب المسند إلیه مع ذكر المرجع الذي تم بمقتضاه إسـناد 
اللقب، كما تتضمن اإلشهاد بأن اللقبین المنصوص علیهما ینطبقان على شخص واحد. 

ویضبط نموذج الشهادة بقرار من وزیر العدل. 
یسلم شهادة التطابق المنصوص علیها بالفصل األول من هذا القـانون قاضـي –2لفصلا

الناحیة الموجود بدائرته ضابط الحالة المدنیة الذي أقام رسم والدة الشخص المعني.
یقدم مطلـب الحصـول علـى شـهادة التطـابق المـذكورة علـى ورق عـادي مرفوقـا –3الفصل

ة المختصة.بمؤیداته إلى كتابة محكمة الناحی
وللتونســیین المقیمــین بالخــارج أن یقــدموا المطلــب الرامــي إلــى الحصــول علــى تلــك الشــهادة 
ألعـــوان الممثلیـــات الدیبلوماســـیة أو القنصـــلیة لتـــونس بالخـــارج الكائنـــة بـــأقرب مكـــان لمقـــر 

إقامتهم ، ویتولى األعوان المذكورون إحالتها إلى قاضي الناحیة المختص .
ادة التطـابق قـوة اإلثبـات الممنوحـة للمضـامین المسـتخرجة مـن رسـم تكـون لشـه-4الفصل

الحالة المدنیة.

اإلشتراك في األمال ك بين الزوجين

یتعلـق بنظـام اإلشـتراك 1998نـوفمبر 9المـؤرخ فـي 1998لسـنة 91القانون عدد 
في األمالك بین الزوجین .
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العنوان األول أحـكام عامة
شتراك في األمالك هو نظام إختیاري یجوز للزوجین إختیاره عنـد نظام اإل–الفصل األول 

إبــرام عقــد الــزواج أو بتــاریخ الحــق ، وهــو یهــدف إلــى جعــل عقــار أو جملــة مــن العقــارات 
ملكا مشتركا بین الزوجین متى كانت من متعلقات العائلة .

هما یخضـعان إذ صرح الزوجان بأنهما یختاران نظام االشتراك في األمالك فإن-2الفصل
إلــى أحكــام هــذا القــانون، إال أنــه یحــق لهمــا اإلتفــاق علــى توســیع نطــاق االشــتراك بشــرط 

التنصیص على ذلك صراحة بالعقد.
الیمكــن أن یــؤدي اختیــار نظــام االشــتراك فــي األمــالك إلــى المســاس بقواعــد -3الفصــل
اإلرث.
.وجةالیدخل المهر في األمالك المشتركة ویبقى خاصا بالز –4الفصل
ال یصـح التوكیـل علـى الـزواج إال إذا تضـمن صـراحة رأي الموكـل فـي مسـألة -5الفصل

االشتراك من عدمه.
یتوقف اختیار الزوج القاصر لنظـام االشـتراك فـي األمـالك علـى موافقـة الـولي -6الفصل

ضـي. واألم، وٕاذا امتنع الولي واألم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع األمـر للقا
وٕاذا كــان إذن القاضــي الزمــا إلبــرام عقــد الــزواج، فــإن اختیــار نظــام االشــتراك فــي األمــالك 

یتوقف بدوره على إذنه إن امتنع الولي واألم عن الموافقة على ذلك اإلختیار.
یجــب علــى المــأمور العمــومي المكلــف بتحریــر عقــد الــزواج أن یــذكر الطــرفین -7الفصــل

ني من هذا القانون وأن ینص على جوابهما بالعقد.بأحكام الفصلین األول والثا
وعلــى المــأمور العمــومي المحــرر للحجــة توجیــه مضــمون منهــا إلــى ضــابط الحالــة المدنیــة 
بمكـان والدة كــل مــن الــزوجین فــي أجــل عشـرة أیــام مــن تحریرهــا، وعلــى هــذا األخیــر إدراج 

ذلك بدفاتره.
ن فـي نظـام األمـالك الزوجیـة بمثابـة ویعتبر الزواج المبرم دون تنصیص علـى رأي الـزوجی

لنظام التفرقة في األمالك. اختیار
متى كان االتفاق على االشـتراك فـي األمـالك الحقـا إلبـرام عقـد الـزواج، فإنـه –8الفصل 

یتعین أن یكون بحجة رسمیة.
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وعلى المأمور العمومي المحرر للحجـة القیـام بمقتضـیات الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل السـابع 
هذا القانون.من

تســـلط خطیـــة قـــدرها مائـــة دینـــار علـــى المـــأمور العمـــومي الـــذي ال یقـــوم بمـــا -9الفصـــل
إقتضــته الفقرتــان األولــى والثانیــة مــن الفصــل الســابع والفقــرة الثانیــة مــن الفصــل الثــامن مــن 

هذا القانون.
العنوان الثاني

في ما یشمله اإلشتراك في األمالك
المشتركةفي األمالك : البـاب األول

تعتبر مشتركة بین الزوجین العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعـد إبـرام عقـد -10الفصل
اإلشتراك ما لم تؤل ملكیتها إلى أحدها بوجه اإلرث أو الهبـة أو الوصـیة، بشـرط أن تكـون 
مخصصــة الســـتعمال العائلـــة أو لمصـــلحتها ســواء كـــان االســـتعمال مســـتمرا أو موســـمیا أو 

عرضیا.
تعد مشتركة بالتبعیة توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبعیتها.كما 

وال تعد كذلك العقارات المعدة الستعمال مهني بحت.
وفي صورة االتفـاق علـى االشـتراك بمقتضـى عقـد الحـق لعقـد الـزواج، یمكـن للـزوجین، إن 

ایـة مـن تـاریخ صرحا بذلك في العقد، اعتبار االشتراك شامال للعقارات التي تم اكتسـابها بد
عقد الزواج.

كما یمكنهما اإلتفاق على جعل االشتراك شـامال لجمیـع عقاراتهمـا، بمـا فیهـا تلـك المكتسـبة 
ملكیتها قبل الزواج وتلك المتأتیة ملكیتها من هبة أو إرث أو وصیة. 

تعــد عقــارات مخصصــة الســتعمال العائلــة أو لمصــلحتها العقــارات المكتســبة –11الفصــل
والتي تكـون لهـا صـبغة سـكنیة، كتلـك الموجـودة بمنـاطق سـكنیة أو المقتنـاة مـن بعد الزواج

ـــة بقـــروض ســـكنیة، أو  ـــاریین مختصـــین فـــي إقامـــة محـــالت الســـكنى أو الممول ـــاعثین عق ب
العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي یثبـت انـه وقـع 

استغاللها فعال لسكنى العائلة.
إثبات خالف ذلك بجمیع الوسائل.ویمكن 
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أو أمـواال مشـتركة لتحسـین عقـار خـاص لإذا استعمل أحد الزوجین مـدا خیـ–12الفصل
به أو للزیادة فیه، فإن ذلك العقار یصبح مشتركا بحكم القانون متى تساوت أو فاقت قیمة 

أمــا إذا كانــت الزیــادات والتحســینات القیمــة األصــلیة لــذلك العقــار عنــد قیــام نظــام اإلشــتراك 
ـــار یبقـــى خاصـــا  ـــار، فـــإن العق قیمـــة الزیـــادات والتحســـینات أقـــل مـــن القیمـــة األصـــلیة للعق

بصاحبه، یصبح المالك مدینا بما أخذه 
في الدیون المحمولة: الباب الثاني

على المشترك
تعــــد مشــــتركة الــــدیون واألعبــــاء المترتبــــة عــــن اكتســــاب ملكیــــة المشــــترك أو -13الفصــــل

ارته أو االنتفاع به أو التفویت فیه.استغالله أو إد
وتعد مشتركة بین الزوجین الدیون المرتبطة بملكیة العقار طبق التشریع المعمول به.

وال تعـــد الـــدیون الموثقـــة بـــرهن علـــى المشـــترك مشـــتركة بـــین الـــزوجین إال إذا تـــوفرت فیهـــا 
هذا ا لقانون. شروط الفقرتین أعاله وشروط الفقرتین أعاله وشروط العنوان الرابع من

العنوان الثالث
في اإلشهارات القانونیة

ـــة -14الفصـــل ـــى ضـــابط الحال إذا مـــا اختـــار الزوجـــان نظـــام االشـــتراك فـــي األمـــالك فعل
المدنیة أن ینص على ذلك بدفاتره و بجمیع المضامین و النسخ المستخرجة منها.

، فعلــى ضــابط الحالــة وٕاذا تضــمن اتفــاق الــزوجین شــرطا مخالفــا لمــا ورد بــه هــذا القــانون
المدنیة التنصیص على مجمل ذلك.       

وتســلط العقوبــة الــواردة بالفصــل التاســع مــن هــذا القــانون علــى ضــابط الحالــة المدنیــة الــذي 
الیقـــوم بالتنصیصـــات المـــذكورة بقطـــع النظـــر عـــن تســـلیط العقوبـــات األشـــد الـــواردة بقـــوانین 

أخرى.
على عقار، وبعد إتمـام الموجبـات القانونیـة، على كل من إكتسب حقا عینیا -15الفصل

أن یدلي، صحبة طلب ترسیم حقه العیني أو تسجیله، بمضمون مـن دفـاتر الحالـة المدنیـة 
یخصــه، ویــنص حــافظ الملكیــة العقاریــة بــدفاتره وبالشــهائد التــي یســلمها علــى كــون المعنــي 

باألمر اختار نظام االشتراك في األمالك أو لم یختره.
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بالعقد أن الزوجین أو من حرر العقد لفائدتـه قـررا تخصـیص ذلـك العقـار لسـكنى وٕاذا جاء 
العائلــة أو اســتعمالها، فعلــى حــافظ الملكیــة العقاریــة التنصــیص علــى ذلــك بــدفاتره وبشــهائد 

الملكیة التي یسلمها لطالبیها.
اإلدالء وٕاذا تضمن العقد اتفاقا على أحد النظم االختیاریة لالشـتراك، فعلـى طالـب الترسـیم

بنسخة قانونیة من عقد الزواج أو عقد اإلشتراك. 
وعلى حافظ الملكیة العقاریة التنصیص على مضمون ذلك االتفاق   بدفاتره.

العنوان الرابع
في إدارة األمالك المشتركة والتصرف فیها

ـــة إلـــى -16الفصـــل ـــع األعمـــال الرامی ـــزوجین القیـــام بجمی حفـــظ یجـــوز لكـــل واحـــد مـــن ال
واإلنتفـــاع بهـــا،  والقیـــام بجمیـــع األعمـــال النافعـــة التحســـینیة، المشـــتركة وٕادارتهـــا األمـــالك 

مادیة كانت أم قانونیة.
غیر أنه یجوز لكل واحد منهما أن یستصـدر حكمـا إسـتعجالیا قاضـیا برفـع یـد قرینـه مؤقتـا 

عن اإلدارة متى أثبت سوء تصرفه أو تبدیده.
یحاسب قرینه على ما قام به .ولیس على الزوج القائم بتلك األعمال أن

الیصح التفویت في المشـترك وال إنشـاء الحقـوق العینیـة علیـه وال كـراؤه للغیـر -17الفصل
لمــدة تفــوق الثالثــة أعــوام وال تجدیــد كرائــه بمــا یجعــل مجمــل مــدة الكــراء  یتجــاوز الثالثــة 

أعوام إال برضا كال الزوجین .
تعـذر علیـه معهـا التصـریح بإرادتـه، أو إذا ثبـت غیر أنه متى كان أحد الزوجین في حالة ی

سوء تصرفه أو تبدیده، فإنه یمكن لقرینـه استصـدار حكـم اسـتعجالي لـإلذن لـه بـإجراء أحـد 
األعمال المذكورة بالفقرة األولى أعاله أو بعضها    دون توقف على رضاه.

وال یصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إال برضا كال الزوجین.
الخامس العنوان

في األمالكانتهاء االشتراكفي
ینتهي اإلشتراك:–18الفصل

بوفاة أحد الزوجین،-
بالطالق،-
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بفقدان أحدهما -
بتفریق أمالكهما قضائیا،-
باإلتفاق.-

تظل حالة اإلشتراك قائمة حتى تتم تصفیة األمالك المشتركة.-19الفصل
مالك المشتركة أو أدارها بشكل مـن شـأنه إذا ما تصرف أحد الزوجین في األ-20الفصل

أن یعـــرض مصـــالح قرینـــه أو مصـــالح العائلـــة إلـــى التلـــف، فللـــزوج اآلخـــر أن یطلـــب مـــن 
المحكمة الحكم بإنهاء حالة اإلشتراك.

یجــوز للــزوجین أن یتفقــا علــى تغییــر نظــام أمالكهمــا بعــد مــرور عــامین علــى -21الفصــل
ذلـك حجـة رســمیة. وال یعـارض الغیـر بــذلك األقـل مـن تـاریخ إقامتــه، ویجـب أن تحـرر فــي

اإلتفــاق إال بعــد الحصــول علــى مصــادقة رئــیس المحكمــة اإلبتدائیــة لمقــر إقامــة الــزوجین 
من إدراج بدفاتر الحالـة المدنیـة للـزوجین وترسـیم ةعلیه والقیام باإلشهارات القانونیة الالزم

من هذا ا لقانون. 15و7بإدارة الملكیة العقاریة على النحو المبین بالفصلین 
متــى وقــع مــا مــن شــأنه أن ینهــي حالــة اإلشــتراك عــدا صــورة اإلتفــاق، فعلــى –22الفصــل

الزوج الباقي على قید الحیاة أو الساعي في إنهـاء حالـة اإلشـتراك أن یطلـب مـن المحكمـة 
تكلیف مصف المشترك ویتـولى المصـفي ضـبط قائمـة فـي األمـالك المشـتركة وفـي الـدیون 

بها.المتعلقة 
لیس لدائني أحد الزوجین القیام لطلب إنهاء االشتراك وٕاذا قام أحـد الـزوجین –23الفصل

بدعوى في قسـمة المشـترك، فللـدائنین التـداخل فـي تلـك الـدعوى لطلـب حفـظ حقـوقهم، كمـا 
یمكنهم اإلعتراض على الحكم الصـادر فیهـا طبـق الشـروط واإلجـراءات المنصـوص علیهـا 

نیة والتجاریة.بمجلة المرافعات المد
ویمكن للزوجین إبرام إتفاقات على تصفیة المشترك أثناء نشر الدعوى.

ویخضع ذلك اإلتفاق إلى مصادقة المحكمة.وللدائنین طلب تعدیله مراعاة لحقوقهم.
130إلـى 116تخضـع قسـمة المشـترك وتصـفیته إلـى أحكـام الفصـول مـن -24الفصل

لف مع أحكام هذا القانون.من مجلة الحقوق العینیة في ما ال یتخا
تقـــع قســـمة المشـــترك مناصـــفة بـــین الـــزوجین وذلـــك بعـــد خـــالص الـــدیون أو –25الفصـــل

تـــأمین مـــا یلـــزم لخالصـــها وٕاذا تعـــذرت قســـمته عینـــا، إجتهـــدت المحكمـــة فـــي إســـناده ألحـــد 
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الــزوجین أو لورثتــه مراعــاة لوضــعه أو وضــعهم علــى أن یــدفع مــن أســند لــه المشــترك فیــه 
ا،  وٕاال التجأت إلى تصفیقه للبیع.تعویضا نقدی

إذا تجــاوزت الــدیون قیمــة المشــترك فعلــى كــل واحــد مــن الــزوجین أن یســاهم –26الفصــل
في خالص ما بقي غیر خالص منها على نسبة إستحقاقه في المشترك.

غیــر أنــه إذا كــان أحــد الــزوجین قــد تســبب فــي نشــوء جملــة الــدین أو بعضــه بتقصــیره أو 
احبه الرجوع علیه بما ال یلزمه.بتدلیس منه، فلص

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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ضباط الحالة  مرجـع النظـر الترابـي لبعـض أصناف من
المدنية

یتعلق بتحدید مرجع 1986جانفي 22مؤرخ في 1986لسنة 132أمر عدد 
ي لبعض أصناف من ضباط الحالة المدنیة.النظر التراب

ـــانون المشـــار إلیـــه أعـــاله عـــدد 2تطبیقـــا ألحكـــام الفصـــل –1الفصـــل  لســـنة 3مـــن الق
یمــارس المعتمــد ورئــیس البلدیــة مهامهمــا كضــابطي 1957المــؤرخ فــي غــرة أوت 1957

الحالة المدنیة في حدود مرجع النظر الترابي المضبوط بهذا األمر. 
ى المعتمـــد ممارســـة مهامـــه كضـــابط الحالـــة المدنیـــة بالمعتمدیـــة التـــي ال یتـــول-2الفصـــل 

توجد بها بلدیة.
یقوم رئیس البلدیة بمهامه كضابط الحالة المدنیة بكامـل تـراب المعتمدیـة التـي -3الفصل 

توجد بها بلدیة واحدة.
ـــدیات یقومـــون -4الفصـــل  فـــي صـــورة وجـــد أكثـــر مـــن بلدیـــة بالمعتمدیـــة فـــان رؤســـاء البل

هــامهم كضــباط الحالــة المدنیــة كــل فــي منطقتــه. ویمتــد هــذا االختصــاص إلــى المنــاطق بم
غیـــر البلدیــــة بالمعتمدیـــة حســــب تقســـیم یضــــبط بقـــرار مــــن الـــوالي یراعــــي الوحـــدة الترابیــــة 

للعمادات وقربها من البلدیة المعنیة.
) یمكــن لكــل ضــابط للحالـة المدنیــة اســتخراج مضــامین مــن رســوم 1((مكــرر)-4الفصــل 

حالــة مدنیــة محفوظــة بــدفاتر ممســوكة مــن طــرف ضــباط حالــة مدنیــة آخــرین. وٕامضــائها 
وتسلیمها إلى طالبیها وذلك باعتماد قاعدة البیانات اإلعالمیة الخاصة بالحالة المدنیة.   

الوزیر األول، وزیر الداخلیة والوالة والمعتمـدون ورؤسـاء البلـدیات مكلفـون كـل –5الفصل
هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة فیما یخصه بتنفیذ 

1999جون 21المؤرخ في 1999لسنة 1382كما تمت إضافته باألمر عدد -1
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توحيد وثائق الحالة المدنية

1985سـبتمبر 27قرار من وزیر العدل وكاتب الدولة لدى وزیـر الداخلیـة مـؤرخ فـي 
)1(یتعلق بتوحید وثائق الحالة المدنیة .

باط الحالـــة المدنیـــة تـــم توحیـــد وثـــائق الحالـــة المدنیـــة المســـلمة مـــن طـــرف ضـــ-1الفصـــل 
.والرسوم المحفوظة لدیهم طبقا للنماذج الملحقة لهذا القرار

على ضباط الحالـة المدنیـة أال یسـتعملوا إال الوثـائق المطابقـة للنمـاذج المشـار -2الفصل 
.1986إلیها بالفصل السابق ابتداء من غرة جانفي 

ص التنقیح على تحویر الوثیقتین المتعلقتین برسم ون1999ماي 7نقح بموجب قرار من وزیر العدل ووزیر الداخلیة مؤرخ في -1
الزواج وعقد الزواج طبق النموذجین الملحقین بالقرار.
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یتعلق بإتمام القـرار 2011جویلیة 23دل مؤرخ في قرار من وزیر الداخلیة ووزیر الع
.المتعلق بتوحید وثائق الحالة المدنیة1985سبتمبر 27المؤرخ في 

تمــت إضــافة نمــوذج لوثیقــة مضــمون مــن رســم زواج بالصــیغتین العربیــة -الفصــل األول
لـــق المتع1985ســـبتمبر 27والفرنســـیة إلـــى قائمـــة النمـــاذج الملحقـــة بـــالقرار المـــؤرخ فـــي 

.بتوحید وثائق الحالة المدنیة المشار إلیه أعاله، طبقا للملحق المرافق لهذا القرار

علـــى ضـــباط الحالـــة المدنیـــة أن ال یســـتعملوا إال الوثـــائق المطابقـــة للنمـــوذج -2الفصـــل 
.المشار إلیه بالفصل األول من هذا القرار بدایة من تاریخ دخوله حیز التنفیذ

.لقــــــــــــرار بالرائــــــــــــد الرســــــــــــمي للجمهوریــــــــــــة التونســــــــــــیةینشــــــــــــر هــــــــــــذا ا-3الفصــــــــــــل
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اإلطــار  
البلــدي
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الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات
یتعلـــق بضـــبط الخطـــط 1989مـــاي 30مـــؤرخ فـــي 1989لســـنة 572أمـــر عـــدد 

بالبلدیات كما تم إتمامه بالنصوص الالحقةالوظیفیة الممكن إحداثها 
:البلدیاتیمكن إحداث الخطط الوظیفیة التالیة في -)1( جدید)(الفصل األول 

·كاتب عام من الدرجة السادسة*:عامبالنسبة لخطة كاتب -
·كاتب عام من الدرجة الخامسة*
·كاتب عام من الدرجة الرابعة*
·كاتب عام من الدرجة الثالثـة*
·كاتب عام من الدرجة الثانیـة*
·ىـكاتب عام من الدرجة األول*

مدیر عام*:األخرىبالنسبة للخطط -
مدیر*
كاهیة مدیر*
رئیس مصلحة*
متصرف دائرة برتبة وٕامتیازات رئیس مصلحة*
متصرف دائرة*
·رئیس قسم الحالة المدنیة*

درجــة أحــدثت درجــة إســتثنائیة لخطتــي كاتــب عــام بلدیــة مــن ال–)2مكــرر)((األولالفصــل
الثالثة وكاهیة مدیر.

یمكن أن تسند هذه الدرجة لألعوان الذین باشروا مهام كاتب عام بلدیـة مـن الدرجـة الثالثـة 
أو كاهیة مدیر لمدة ال تقل عن خمس سنوات.

2000أوت 24المؤرخ في 2000لسنة 1886كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
2000ماي 2المؤرخ في 2000لسنة 912كما تم إتمامه باألمر عدد -2
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وتســــند الدرجــــة اإلســــتثنائیة لخطتــــي كاتــــب عــــام بلدیــــة مــــن الدرجــــة الثالثــــة وكاهیــــة مــــدیر 
خلیة.بمقتضى أمر بإقتراح من وزیر الدا

یمكن تعیین أعوان بخطة مكلف بمأموریـة بالبلـدیات لیشـغلوا خطـة كاتـب عـام -2الفصل
وبالنســبة لبلدیــة تــونس فإنــه یمكــن عــالوة علــى ذلــك تعیــین أعــوان فــي خطــة مكلــف بلدیــة

بمأموریــــة لیشــــغلوا إحــــدى الخطــــط الوظیفیــــة المنصــــوص علیهــــا بالفصــــل األول مــــن هــــذا 
·األمر

هــذا ویؤخــذ أموریــة بالبلدیــة بقــرار بلــدي یضــبط عــدد الخطــط یقــع إحــداث خطــة مكلــف بم
القـــرار بعـــد مداولـــة المجلـــس البلـــدي فیهـــا ویخضـــع للمصـــادقة المشـــتركة لكـــل مـــن وزیـــري 

والمالیةالداخلیة والتخطیط 
المتعلـــق 1980مـــاي 8المـــؤرخ فـــي 1980لســـنة 526تنســـحب أحكـــام األمـــر عـــدد 

فــي الــدواوین الوزاریـــة علــى المكلفــین بمأموریـــة بالنظــام المنطبــق علــى المكلفـــین بمأموریــة
·بالبلدیات باستثناء ما یتعارض واألحكام الواردة بالفقرة السابقة من هذا الفصل

تضــبط بقــرار مشــترك مــن وزیــري الداخلیــة والتخطــیط والمالیــة وینشــر بالرائــد -3الفصــل
ــــة الرســــمي للجمهوریــــة التونســــیة أنــــواع الخطــــط الوظیفیــــة الممكــــن إحــــداثه ــــي كــــل بلدی ا ف

·والمقاییس المعتمدة في ضبطها
ــة المجلــس -4الفصــل تحــّدد قــرارات بلدیــة عــدد األعــوان وتؤخــذ هــذه القــرارات بعــد مداول

المعنیةالبلدي فیها وتخضع لمصادقة سلطة اإلشراف التي تصادق على میزانیة البلدیة 
ــد-5الفصــل منصــوص علیهــا بخطــطیتعــین أن تتــوفر فــي األعــوان المكلفــین -)1)((جدی

الشروط التالیة إضافة إلى أّنه یجب أن تكون هذه ( جدید ) من هذا األمر الفصل األول ب
:المعنیةالخطة الوظیفیة منصوصا علیها بالقرار المنظم إلدارة البلدیة 

الشروط المطلوبةالخطط الوظیفیة

2000أوت 24المؤرخ في 2000لسنة 8618كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
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خاصــة مماثلــة لــهمتصــرف عــام أو مهنــدس عــام أو رتبــة-كاتب عام من الدرجة السادسة-
·أقدمیة سنتین في هذه الرتبة

كاتب عام من الدرجة الخامسة باشر مهامه مدة سـنتین-
·بصفة رسمیة

بصفة رسمیةسنتینباشر مهامه مدة مدیر-
الرابعـة باشـر مهامـه مـدة سـنتینالدرجـةعـام مـن كاتـب-

·رسمیةبصفة
أو مهندس رئیس أو رتبة خاصة مماثلةیسرئمتصرف-عام من الدرجة الرابعة ومدیركاتب-

·ثالث سنوات في هذه الرتبةأقدمیةله
هامـهمالثالثة أو كاهیة مدیر باشـرالدرجةعام من كاتب-

رسمیةمدة ثالث سنوات بصفة 
أو مهندس أول أو رتبة خاصة مماثلةمستشارمتصرف-الدرجة الثالثة وكاهیة مدیرمنعام كاتب-

الرتبةبع سنوات في هذه أر أقدمیةله
الثانیـــة أو رئـــیس مصـــلحة باشـــرالدرجـــةعـــام مـــن كاتـــب-

·سنوات بصفة رسمیةعمدة أربمهامه
الدرجــــــة الثانیــــــة ورئــــــیس مــــــنعــــــام كاتــــــب-

مصلحة
رتبــة خاصــة مماثلــة لــهأوأو مهنــدس األشــغال متصــرف-

·خمس سنوات في هذه الرتبةأقدمیة
.األشغال أو رتبة خاصة مماثلةمهندسأو تصرفمالدرجة األولىمنعام كاتب-
ــــــرةمتصــــــرف- ــــــازات رئــــــیس دائ برتبــــــة وٕامتی

مصلحة 
لــــهاألشــــغال أو رتبــــة خاصــــة مماثلــــةمهنــــدسأو متصــــرف

الرتبةخمس سنوات في هذه أقدمیة
لـهمسـاعد أو رتبـة خاصـة مماثلـةمهندسملحق إدارة أو -دائرةمتصرف-

تبةالر سنوات في هذه 3أقدمیة 
·تصرف له أقدمیة أربع سنوات في هذه الرتبةكاتب-قسم الحالة المدنیةرئیس-

·في هذه الرتبةسنتینإدارة له أقدمیة ملحق-

مـــا عـــدى متصـــرفي الـــدوائر والكتـــاب العـــامین مـــن الدرجـــة األولـــى ورؤســـاء أقســـام الحالـــة 
التسـمیة بكافـة الخطـط الوظیفیـة ، فـإنتقـع تسـمیتهم بقـرار مـن وزیـر الداخلیـةالمدنیة الـذین
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األخرى بما في ذلك خطة متصرف دائرة برتبة وٕامتیازات رئیس مصـلحة تـتم بـأمر بـاقتراح 
من وزیر الداخلیة.

یحــتفظ األعــوان المكلفــون بخطــط وظیفیــة بصــفة رســمیة بــاإلدارات البلدیــة فــي-6الفصــل 
بالفصـل علیهـا نصـوص تاریخ صدور هذا األمر بوظائفهم بصرف النظر عـن الشـروط الم

·الخامس من هذا األمر ویقع انهاؤها بنفس الصیغة التي تمت تسمیتهم بها
:یليتصبح تسمیة الكتاب العامین المباشرین حالیا كما -7الفصل

·كاتب عام من الدرجة السادسةاألول:كاتب عام من الصنــف -
·الثةكاتب عام من الدرجة الثــالثاني:كاتب عام من الصنف -
·كاتب عام من الدرجة الثانــیةالثالث:كاتب عام من الصنف -

كاتب عام من الصنف الرابع لـه رتبـة متصـرف أو رتبـة مهنـدس األشـغال أو -
·عام من الدرجة األولىكاتباألقل: رتبة خاصة مماثلة على 

األمــران المشــار ألغیــت جمیــع األحكــام الســابقة المخالفــة لهــذا األمــر وخاصــة-8الفصــل
1060وعـــدد 1974أفریـــل 27المـــؤرخ فـــي 1974لســـنة 513إلیهمـــا أعـــاله عـــدد 

1984سبتمبر 14المؤرخ في 1984لسنة 
وزیــرا الداخلیــة والمالیــة مكلفــان كــل فیمــا یخصــه بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي ینشــر -9الفصــل

التونسیةبالرائد الرسمي للجمهوریة 
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لممكن إحداثها في كل بلديةالخطط الوظيفية ا
ــي  ــة مــؤرخ ف ــة والتخطــیط والمالی ــري الداخلی ــرار مــن وزی ــق 1989ســبتمبر 19ق یتعل

ة كمــا تــم تنقیحــه بــالقرار بضــبط أنــواع الخطــط الوظیفیــة الممكــن إحــداثها فــي كــل بلدیــ
2000أوت 26المؤرخ في 

ـــد )الفصـــل األول  ـــة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــ-( جدی ل األول تضـــبط الخطـــط الوظیفی
أوت24المــؤرخ فــي 2000لســنة 1886مــن األمــر المشــار إلیــه أعــاله عــدد (جدیــد ) 
1989مــاي 30المــؤرخ فــي 1989لســنة 572والمتعلــق بتنقــیح األمــر عــدد 2000

بلدیـــة باعتبـــار تقـــدیرات مقابیضـــها مـــن العنـــوان األول لموازینهـــا كـــل والممكـــن إحـــداثها فـــي 
:یليالثالثة األخیرة كما 

دل المداخیل من العنوان مع
الثالثة األخیرةاألول للموازین

الخطط الوظیفیة

كاتب عام من الدرجة السادسةیفوق عشرین ملیون دینارأوال
أو كاتب عام من الدرجة الخامسة

مدیر عام
مدیر

كاهیة مدیر
رئیس مصلحة

متصــــرف دائــــرة برتبــــة وٕامتیــــازات رئــــیس 
مصلحة 

رئیس قسم الحالة المدنیة
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ــــــــار ثانیا ــــــــوني دین ــــــــین ملی ــــــــراوح ب یت
وعشرین ملیون دینار

كاتب عام من الدرجة الخامسة
أو كاتب عام من الدرجة الرابعة

مدیر
كاهیة مدیر

رئیس مصلحة
متصــــرف دائــــرة برتبــــة وٕامتیــــازات رئــــیس 

مصلحة
رئیس قسم الحالة المدنیة 

ــــــــــــوق ثالثا ــــــــــــار 500.000یف دین
ودون الملیوني دینار

ن الدرجة الرابعةكاتب عام م
أو كاتب عام من الدرجة الثالثة
أو كاتب عام من الدرجة الثانیة

كاهیة مدیر
رئیس مصلحة

رئیس قسم الحالة المدنیة
دینار 150.000یتراوح بین رابعا

دینار500.000و
كاتب عام من الدرجة الثالثة

أو كاتب عام من الدرجة الثانیة
ولىأو كاتب عام من الدرجة األ

رئیس مصلحة
رئیس قسم الحالة المدنیة

كاتب عام من الدرجة الثانیةدینار 150.000دون خامسا
أو كاتب عام من الدرجة األولى

رئیس قسم الحالة المدنیة

تحــدد قــرارات بلدیــة عــدد كــل خطــة وظیفیــة ســیقع احــداثها فــي حــدود الخطــط -2الفصــل
ط المضــبوطة والمنصــوص علیهــا بالفصــل األول أعــاله مــع مراعــاة خطــة الكاتــب والشــرو 

·العام التي ال یجوز إحداث خطة وظیفیة أعلى منها بالبلدیة المعنیة
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تعـــرض هـــذه القـــرارات بعـــد مداولـــة المجلـــس البلـــدي علـــى مصـــادقة وزیـــر الداخلیـــة ووزیـــر 
·التخطیط والمالیة

في البلدیة المرخص لهـا بـأمر فـي إحـداث دوائـر وال یمكن إحداث خطة متصرف دائرة إال
فــي مناطقهــا وال یمكــن إحــداث خطــة رئــیس قســم للحالــة المدنیــة بالبلدیــة التــي أحــدثت بهــا 

·خطة رئیس مصلحة الحالة المدنیة إال إذا أحدثت بها دوائر
ـــواع 1974مـــاي 17ألغـــي العمـــل بـــالقرار المـــؤرخ فـــي -3الفصـــل ـــق بضـــبط أن المتعل

·فیة الممكن إحداثها في كل بلدیة المشار إلیه أعالهالخطط الوظی
·رؤساء البلدیات مكلفون كل فیما یخصه بتنفیذ هذا القرار-4الفصل
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أصناف الخطط الممكن لكل بلدية إحداثها بقـانون إطارها
یتعلـق بضـبط 1989نـوفمبر 3قرار من وزیري الداخلیة والتخطیط والمالیة مـؤرخ فـي 

·كن لكل بلدیة إحداثها بقانون إطارهاأصناف الخطط المم
أصناف الخطط الممكن لكل بلدیة إحداثها بقانون إطارها

لســنة 313المشــار إلیــه أعــاله عــدد مــن األمــر2و 1طبقــا للفصــلین -الفصــل األول
فإن الخطـط اإلداریـة والفنیـة الممكـن إحـداثها بكـل 1973جوان 23المؤرخ في 1973

مقابیضــها مــن العنــوان األول لموازینهــا الــثالث األخیــرة قــد ضــبطت بلدیــة باعتبــار تقــدیرات 
:یليكما 

معدل تقدیرات مقابیضها مـن العنـوان
األول للموازین الثالثة األخیرة

الخطط الفنیةالخطط اإلداریة

متصرف عامأكثر من ملیوني دینارأوال:
رئیسمتصرف
مستشارمتصرف
متصرف

إدارةملحق
مدیریةملحق
تصرفكاتب

إدارةمستكتب
مدیریةكاتب
راقن
استقبالعون
الموازیةاإلداریةالرتبوكل

عاممهندس 
مهندس رئیس
مهندس أول

مهندس فرعي
مهندس األشغال
مهندس مساعد

مساعد تقني
عون تقني

الفنیـــة األخـــرىوكـــل الرتـــب 
الموازیة
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ـــــــین ثانیـــــــا: ـــــــراوح ب ـــــــار150یت ـــــــف دین أل
وملیوني دینار

رئیسمتصرف
مستشارمتصرف
متصرف

إدارةملحق
مدیریةملحق
تصرفكاتب
مدیریة كاتب

إدارةمستكتب
راقن
استقبالعون
اإلداریة األخرى الموازیةالرتبوكل

مهندس رئیس
مهندس أول

مهندس فرعي
مهندس األشغال
مهندس مساعد

مساعد تقني
عون تقني

الفنیـــــــة األخـــــــرىوكـــــــل الرتـــــــب 
الموازیة

متصرفألف دینار150ا: دون ثالث
إدارةملحق
مدیریةملحق
تصرفكاتب
مدیریة كاتب

إدارةمستكتب
راقن

عون استقبال
وكل الرتب اإلداریة األخرى الموازیة

مهندس األشغال
مهندس مساعد

مساعد تقني
عون تقني

الفنیـــــــة األخـــــــرىوكـــــــل الرتـــــــب 
الموازیة

ة سـیقع إحـداثها فـي حـدود الخطـط والشـروط تحـدد قـرارات بلدیـة عـدد كـل خطـ-2الفصل
·المضبوطة والمنصوص علیها بالفصل األول أعاله

وتعرض هذه القرارات بعد مداولة المجلس البلدي على مصـادقة سـلطة اإلشـراف التـي 
·تصادق على میزانیة البلدیة المعنیة

ط المتعلــق بضــبط الخطــ1974مــاي 17ألغــي العمــل بــالقرار المــؤرخ فــي -3الفصــل
·الممكن لكل بلدیة إحداثها بقانون إطارها المشار إلیه أعاله

·رؤساء البلدیات مكلفون كل فیما یخصه بتنفیذ هذا القرار-4الفصل
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اتـــوان البلديـان أعـسكإ

یتعلـق بضـبط نظـام اسـكان 1989مـاي 30مـؤرخ فـي 1989لسـنة 574أمر عـدد 
البلدیاتأعوان 

نى إلى األعوان البلـدیین المكلفـین بإحـدى الخطـط الوظیفیـة تسند منحة سك-الفصل األول
لســنة 572التالیــة المنصــوص علیهــا بالفصــل األول مــن األمــر المشــار إلیــه أعــاله عــدد 

:وضبط مقدارها كما یلي1989ماي 30المؤرخ في 1989

المبـلغ الـشـهرينـوع الخـطة
كاتب عام من الدرجة السادسة

ة الخامســة ومــدیر كاتــب عــام مــن الدرجــ
عام

ومدیركاتب عام من الدرجة الرابعة 
كاتب عام من الدرجة الثالثة
كاتب عام من الدرجة الثانیة
كاتب عام من الدرجة األولى

متصرف دائرة

د75
د60
د45
د30
د28
د25
د20

ســـمیتهم بمقتضـــى أمـــر ) یتمتـــع كـــواهي المـــدیرین الـــذین تمـــت ت1)((مكـــرر–األولالفصـــل
دینــارا كمـــا یتمتــع الكتـــاب العــامون مـــن 35بالدرجــة اإلســتثنائیة بمنحـــة ســكن بمبلـــغ قــدره 

ـــة الـــذین تمـــت تســـمیتهم بمقتضـــى أمـــر بالدرجـــة اإلســـتثنائیة بمنحـــة الســـكنى  الدرجـــة الثالث
دنانیر.5المخولة للكتاب العامین من الدرجة الثالثة مع زیادة قدرها 

2000ماي 2المؤرخ في 2000لسنة 914كما تم إتمامه باألمر عدد -1



106

بلدیــة أن تضــع علــى ذمــة أعوانهــا المكلفــین بإحــدى الخطــط الوظیفیــة یمكــن لل-2الفصــل
المنصــوص علیهــا بالفصــل األول مــن هــذا األمــر مســكنا تابعــا للبلدیــة مقابــل تخلیــه علــى 
منحة السكن على أن یكون هذا المسـكن خالیـا مـن كـل أثـاث وال تتحمـل البلدیـة مصـاریف 

والماءالهاتف والغاز والكهرباء 

ـــدیات الـــذین تـــدعوهم طبیعـــة عملهـــم تضـــبط-3الفصـــل أصـــناف األعـــوان العـــاملین بالبل
للسكنى مجانا في المحـالت التـي یقومـون فیهـا بعملهـم بقـرار مـن وزیـر الداخلیـة بنـاء علـى 

.البلدياقتراح من رئیس البلدیة المعنیة ورأي المجلس 

لسـنة 516عدد ألغیت جمیع األحكام المخالفة لهذا األمر المشار إلیه أعاله-4الفصل
.1974أفریل 27المؤرخ في 1974

وزیرا الداخلیة والتخطیط والمالیة مكلفان كل فیما یخصه بتنفیذ هذا األمر - 5الفصل
·ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیةالذي
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ترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين  
التابعيين للبلديات

ــق بترســیم أعــوان 2011أفریــل 26مــؤرخ فــي 2011لســنة 36مرســوم عــدد  یتعل
ــــــــــــــدیات ــــــــــــــوقتیین التــــــــــــــابعین للبل .النظافــــــــــــــة العرضــــــــــــــیین والمتعاقــــــــــــــدین وال

ـ یرســم أعــوان النظافــة العرضــیون والمتعاقــدون والوقتیــون التــابعون للبلــدیات الفصــل األول
.وذلك بصفة استثنائیة

.2011ة من أول فیفري ـ یجري العمل بهذا المرسوم بدای2الفصل 

ـ الوزیر األول ووزیر الداخلیة ووزیر المالیة مكلفون كل فیما یخصه، بتنفیذ هذا 3الفصل 
ـــــــــــــــــــــة التونســـــــــــــــــــــیة ـــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــمي للجمهوری ـــــــــــــــــــــذي ینشـــــــــــــــــــــر بالرائ .المرســـــــــــــــــــــوم ال
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تأهيـل اإلدارة  
البلدية والعالقة  
بالمواطن والعمل  

التطوعي
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اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها
ــق بضــبط اإلطــار العــام 1993مــاي 3مــؤرخ فــي 1993لســنة 982عــدد أمــر  یتعل

للعالقة بین اإلدارة والمتعاملین معها كما تم تنقیحه بالنصوص الالحقة. 
تضــــبط أحكــــام هــــذا األمــــر اإلطــــار العــــام للعالقــــة بــــین اإلدارة )1((جدیــــد):الفصــــل األول

والمتعاملین معها في مجال: 
صادیة في إطار كراس شروط.ممارسة األنشطة االقت-
الشهادة اإلداریة والتصریح على الشرف -
المطالب المقدمة للحصول على خدمة إداریة -

البـاب األول
ممارسة األنشطة اإلقتصادیة في إطار كراس شروط

یمكــن تنظـیم األنشــطة االقتصـادیة فـي إطــار كـراس شــروط مـا لــم تـنص أحكــام -2الفصـل
لى خالف ذلك.قانونیة أو ترتیبیة ع

یضبط كراس الشروط خاصة: -3الفصل
المقتضیات الالزمة والوسائل الضروریة قصد ممارسة النشاط المعني.-
المصالح اإلداریة التي یجب إعالمها بالشروع في الممارسة الفعلیة للنشاط المعني.-
التدابیر التي یتم اتخاذها في حالة مخالفة مقتضیات كراس الشروط. -

نشــر كــراس الشــروط بالرائــد الرســمي للجمهوریــة التونســیة بمقتضــى قــرار مــن الــوزیر ویــتم
المعني.

البـاب الثاني
الشهائد اإلداریة والتصریح على الشرف

تعتبر الشهادة اإلداریة أو ما یقوم مقامها مهما كانت التسمیة معاینة لواقع معین. -4الفصل
ما لإلدارة من معطیات أو ما یعاینه أعوانهـا وفقـا ویتم إعداد الشهادة اإلداریة على أساس 

للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل.  

2007ماي21المؤرخ في 2007لسنة 1259كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
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الشـــهادات ، قائمـــة1994دیســـمبر 31تضـــبط بـــأمر، فـــي أجـــل أقصـــاه یـــوم –5الفصـــل
اإلداریـة التــي یجـوز لمصــالح الدولــة والجماعـات المحلیــة والمؤسسـات العمومیــة والمنشــآت 

لمتعاملین معها.العمومیة أن تطلبها من ا
وبعـد انقضـاء هــذا األجـل ال یجـوز للمصــالح المـذكورة بـالفقرة األولــى مـن هـذا الفصــل أن 
تطلب من المتعاملین معها اإلدالء بشهادة إداریة لم یقع إحداثها بنص قـانوني أو ترتیبـي 

تم نشرة بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
لســابقة یعــرض نفســه إلــى عقوبــة تأدیبیــة وفقــا وكــل عــون عمــومي ال یحتــرم أحكــام الفقــرة ا

للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل.
یجـوز للمصـالح المـذكورة بالفصـل الخـامس مـن هـذا األمـر مطالبـة المتعـاملین –6الفصل

معها بـإدالء تصـریح كتـابي علـى الشـرف علـى مطبوعـة خاصـة ویمكـن لهـذه المصـالح أن 
الزمة في شأن ما تم التصریح به لدیها كتابیا.تقوم الحقا بالتحریات التي تراها

البـاب الثـالث
المطالب المقدمة للحصول على خدمة إداریة

یخــول لكــل شــخص یتقــدم إلــى إحــدى المصــالح الراجعــة للدولــة أو -)1()( جدیــد-7الفصــل
ــــب  الجماعــــات المحلیــــة أو المؤسســــات أو المنشــــآت العمومیــــة بتصــــریح أو ملــــف أو مطل

دمــــة إداریــــة، الحــــق فــــي تســــلم وصــــل فــــي الغــــرض شــــریطة أن تكــــون للحصــــول علــــى خ
المصلحة اإلداریة المعنیة مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة.

وفــي حالــة اعتمــاد الوســائل البریدیــة أو اإللكترونیــة إلرســال الملــف أو المطلــب للحصــول 
الوصــــل علــــى خدمــــة إداریــــة، یقــــوم الخــــتم البریــــدي أو اإلعــــالم بــــالبلوغ اإللكترونــــي مقــــام 

المنصوص علیه بالفقرة األولى من هذا الفصل.
یضبط شكل الوصل والتنصیصات الوجوبیة المضمنة به بمقتضى قرار من الوزیر المعني.

مــن هــذا األمــر أن تطلــب مــن 7ال یجــوز للمصــالح المــذكورة بالفصــل)2(مكــرر7الفصــل
ى بــنفس الــوزارة أو جدیـد مــن المتعامــل معهــا وثیقــة ســبق تقــدیمها لهــا أو ألي مصــلحة أخــر 

ـــك مـــع  ـــة أو المؤسســـة أو المنشـــأة العمومیـــة فـــي إطـــار نفـــس الخدمـــة وذل الجماعـــة المحلی

.2008فیفري 11المؤرخ في 2008لسنة 344كما تم التنقیح باألمر عدد -1
2008فیفري 11المؤرخ في 2008لسنة 344ر عدد كما تم التنقیح باألم2
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مراعـاة مـدة صـالحیة الوثیقـة المعنیـة بحسـب الـنص الخـاص الـذي ینظمهـا ومـدة اســتبقائها 
طبق التراتیب الجاري بها العمل.

األمــر أن تطلــب مــن مــن هــذا7ال یجــوز للمصــالح المــذكورة بالفصــل)1((ثالثــا)7الفصــل
المتعامل معها اإلدالء بنسخة مطابقة لألصل بالنسبة إلى الوثائق التي تنشؤها إحدى هـذه 

المصالح.
یتعین على مصالح الدولة والجماعات المحلیـة والمؤسسـات والمنشـآت ) 2(دید)ج(8الفصل

ى خدمــة العمومیــة الــرد كتابیــا بالموافقــة أو بــالرفض علــى كــل مطلــب یتعلــق بالحصــول علــ
إداریة من اختصاصها. 

غیر أن المصالح العمومیة المشار إلیها أعاله ال تكـون ملزمـة بـالرد أكثـر مـن مـرة واحـدة 
في صورة تكرر المطالب المتصلة بذات الموضوع دون موجب. 

وتضبط بمقتضى قرارات من الوزراء المعنیین القائمات المحینة للخـدمات )3(فقرة ثالثة (جدیدة)
ة المشار إلیها بالفقرة األولى من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي للجمهوریة اإلداری

التونسیة وبمواقع الواب الراجعة للهیاكل اإلداریة المعنیة. 
ـــائق  ـــى اإلجـــراءات الواجـــب إتباعهـــا والوث ـــا ضـــمن هـــذه القـــرارات عل یـــتم التنصـــیص وجوب

املین معها للحصول على الخدمات المعنیة.اإلداریة المستوجب توفیرها من قبل المتع
یتعـــین علـــى المصـــالح العمومیـــة المشـــار إلیهـــا بالفصـــل الســـابع )3()جدیـــد(-9الفصـــل

(جدیـد) مــن هــذا األمــر الــرد علــى المطالــب المقدمــة لهــا فــي آجــال الــرد المنصــوص علیهــا 
باألحكام التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل.

تشــریعیة أو الترتیبیــة الجــاري بهــا العمــل علــى أجــل محــدد للــرد إذا لــم تــنص األحكــام ال
على مطلب یتعلق بالحصول على خدمـة إداریـة، تكـون المصـالح العمومیـة المعنیـة ملزمـة 

بالرد علیه في أجل شهرین من تاریخ تلقیها للمطلب.
وفي صورة عدم الرد في األجـل المنصـوص علیـه بـالفقرتین األولـى أو الثانیـة مـن هـذا 

لفصــــل، یمكــــن لصــــاحب المطلــــب التقــــدم مــــن جدیــــد للمصــــلحة المعنیــــة بمطلــــب یتعلــــق ا

1

2007ماي 21المؤرخ في 2007لسنة 1259كما تم تنقیحه  باألمر عدد 2
2010جویلیة26المؤرخ في 2010لسنة1882كما تمت إضافته باألمر عدد 3

3



112

ـــة النقضـــاء األجـــل 7بموضـــوع طلبـــه األصـــلي وذلـــك فـــي غضـــون الســـبعة ( ) أیـــام الموالی
المنصوص علیه بالفقرتین األولى أو الثانیة من هذا الفصل. 

غضــون الواحــد وٕاذا لــم تتــول المصــالح العمومیــة المعنیــة الــرد علــى مطلبــه الجدیــد فــي
) یومــــا مــــن تــــاریخ تلقیــــه، یعتبــــر الســــكوت موافقــــة ضــــمنیة علــــى المطلــــب 21والعشــــرین (

األصلي وذلك في حاالت تضبط بمقتضى أمر.
وفــي الحــاالت األخــرى یعتبــر ســكوت المصــالح المــذكورة رفضــا ضــمنیا علــى المطلــب 

األصلي ما لم تنص أحكام تشریعیة أو ترتیبیة على خالف ذلك.
إذا تمثلــت الخدمــة المطلوبــة فــي الحصــول علــى وثیقــة مــن إحــدى )1(مكــرر)(-9الفصــل

من هذ األمر وكانت الوثیقة ضروریة للحصـول علـى خدمـة 7المصالح المذكورة بالفصل 
تســدیها مصــلحة أخــرى واكتســب طالبهــا الحــق بالموافقــة الضــمنیة، علــى المصــالح المعنیــة 

تسلیم الوثیقة المعنیة فورا.
ن یستند الرد على المطالب المقدمة للحصول على خدمة إداریة إلـى یجب أ-10الفصل

أحكام قانونیة أو ترتیبیة ساریة المفعول كلما تعلق األمر بمقررات تستوجب التعلیل.
ویضبط الوزراء المعنیون قائمات المقررات التي تستوجب التعلیل وتنشر هذه القائمـات 

تحیینها تباعا كلما لزم ذلك. بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ویتم 
كــل عــون عمــومي یتهــاون بمطلــب یتعلــق بتقــدیم خدمــة إداریــة یكــون مرتكبــا -11الفصــل

لخطأ مهني یعرضه إلى عقوبة تأدیبیة وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل.
الـوزیر األول والـوزراء وكتـاب الدولـة مكلفـون كـل فیمـا یخصـه بتنفیـذ هـذا -12-الفصل

مر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.األ

2010جویلیة26المؤرخ في 2010لسنة1882كما تمت إضافته باألمر عدد -1
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الحـاالت التـي يعتبـر سكـوت اإلدارة عنهـا موافقـة ضمنيـة
بضـبط الحـاالت التـي یتعلق2007ماي 21مؤرخ في 2007لسنة 1260أمر عدد 

ضمنیة.یعتبر سكوت اإلدارة عنها موافقة
وافقـــة الضـــمنیة المنصـــوص علیهـــا تضـــبط أحكـــام هـــذا األمـــر حـــاالت الم-الفصـــل األول

المشـار 1993مـاي 3المـؤرخ فـي1993لسـنة 982(جدید) مـن األمـر عـدد 9بالفصل 
إلیه أعاله.

یكون سكوت المصالح العمومیة عـن المطالـب المتعلقـة بخـدمات إداریـة موافقـة -2الفصل
3المـؤرخ فـي 1993لسـنة 982(جدیـد) مـن األمـر عـدد 9ضمنیة وفقـا ألحكـام الفصـل 

المشار إلیه أعاله وذلك في الحاالت المبینة بالجدول التالي:  1993ماي 

موضوع الخدمةالوزارة المعنیة
رخصة في هدم عقار .-وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة -

رخصة في اإلشغال ( استغالل بنایة )-
وكیل تجاري للمعدات السیارة . إسناد رخصة لتوسیع نشاط-وزارة التجارة والصناعات التقلیدیة -

تجدید رخصة وكیل تجاري للمعدات السیارة . -
رخصة استغالل عیادة أخصائي نفساني بالقطاع الحّر. -وزارة الصحة العمومیة -

ـــة شـــبه - ـــة طبیـــب أو طبیـــب أســـنان أو مهن رخصـــة ممارســـة مهن
طبیة من قبل األطباء وأطباء األسنان وشبه الطبیین األجانب.

وزارة الشـــــــــــــــــــؤون االجتماعیـــــــــــــــــــة -
والتضامن والتونسیین بالخارج 

المصادقة على المحالت والتجهیزات المخصصة لمصـالح طـب -
الشغل ومجامع طب الشغل.

المصــــــادقة وتجدیــــــد المصــــــادقة علــــــى عقــــــود انتــــــداب األطبــــــاء -
لتعاطي مهنة طب الشغل.

، كـــل فیمـــا یخصـــه، بتنفیـــذ هـــذا الـــوزیر األول والـــوزراء وكتـــاب الدولـــة مكلفـــون-3الفصـــل
األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة 
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صلوحية المحل وشهادة الوقـاية

بصــلوحیة المحــل یتعلــق2004أوت 11مــؤرخ فــي 2004لســنة 1876أمــر عــدد 
وشهادة الوقایة

هــا حــذفت شــهادة صــلوحیة المحــل والوقایــة مــن الحرائــق المنصــوص علی–الفصــل األول
المشار إلیه أعاله. 1996جانفي 2المؤرخ في 1996لسنة 6باألمر عدد 

علــى مســتغلي المحــالت المعــدة لممارســة أنشــطة تجاریــة أو حرفیــة الحصــول -2الفصــل 
على شهادة للوقایـة تسـلمها مصـالح الحمایـة المدنیـة وفـق شـروط وصـیغ تضـبط بقـرار مـن 

وزیر الداخلیة.
ــــتم تضــــبط الشــــروط العا-3الفصــــل  مــــة لصــــلوحیة المحــــالت بمقتضــــى كــــراس شــــروط ت

المصادقة علیه بقرار من وزیر الداخلیة. 
تنطبق الشروط المشار إلیها بالفقرة األولى من هذا الفصل على المحالت المعدة لممارسـة 
أنشطة تجاریة أو حرفیة والتي ال یخضع استغاللها إلى شروط عمرانیـة وصـحیة تضـبطها 

یبیة أو كراسات شروط. أحكام قانونیة أو ترت
وزیــر الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة مكلــف بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي ینشــر بالرائــد -4الفصــل 

الرسمي للجمهوریة التونسیة 
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شروط وصيغ تسليم شهادة الوقـاية

ــي  ــة مــؤرخ ف ــة المحلی ــة والتنمی ــر الداخلی ــرار مــن وزی ــق بضــبط 2004أوت 17ق یتعل
ة الوقایة.شروط تسلیم شهاد

أحكام عامة:الباب األول
یتعین على مسـتغلي المحـالت المعـدة لممارسـة أحـد األنشـطة التجاریـة أو –الفصل األول

الحرفیـــة وقبـــل مباشـــرة اســـتغالل تلـــك المحـــالت طلـــب الحصـــول علـــى شـــهادة الوقایـــة مـــن 
الدیوان الوطني للحمایة المدنیة وفق الشروط والصیغ المضبوطة بهذا القرار.

تثبــت شــهادة الوقایــة اتخــاذ كافــة تــدابیر الوقایــة والســالمة مــن أخطــار الحریــق -2الفصــل 
واالنفجـــار والفـــزع المســـتوجبة بالمحـــل ضـــمانا لســـالمة األشـــخاص العـــاملین بـــه والحرفـــاء 

واألجوار وسالمة الممتلكات.  
محــالت وال یمكــن أن تعفــي هــذه الشــهادة مــن الموجبــات اإلداریــة األخــرى المنطبقــة علــى ال

المعنیة والتي اقتضاها التشریع الجاري به العمل.
یتعــین علــى مســتغل المحــل طلــب الحصــول علــى شــهادة جدیــدة للوقایــة كلمــا -3الفصــل 

تعرض المحل لحریق أو انفجار أو انهیار أو لحادث ناشئ عن أشغال فنیة أو لتغییر في 
البناء أو في النشاط الممارس فیه 

الباب الثاني
ط تسلیم الشهادةفي شرو 

ال یمكن تسلیم شهادة الوقایة إال إذا توفرت الشروط التالیة: –4الفصل 
أن یكــون المحــل مرخصــا فــي بنائــه طبــق التشــریع الجــاري بــه العمــل وأن تتفــق صــبغة -

المحل مع طبیعة النشاط المرغوب ممارسته فیه، 
ابیر الوقایـة والسـالمة مـن أخطـار أن تقع االستجابة في اآلجال المحـّددة بهـذا القـرار لتـد-

الحریق واالنفجار والفزع التي توصي بها مصالح الحمایة المدنیة إثر معاینتها للمحل.
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الباب الثالث: في صیغ تسلیم الشهادة
للحصـول علـى شـهادة الوقایـة، یجـب تقـدیم ملـف إلـى اإلدارة الجهویـة للحمایـة -5الفصل 

رقة التي یرجع إلیها المحل بالنظر، یتضمن الوثائق التالیة: المدنیة المختصة ترابیا أو الف
بطاقـة إرشــادات یــتم سـحبها مــن مقــر اإلدارة الجهویـة للحمایــة المدنیــة أومـن مقــر الفرقــة -

المعنیة وفق األنموذج الملحق بهذا القرار، 
صورة مـن بطاقـة االتعریـف الوطنیـة لطالـب الشـهادة إن كـان شخصـا طبیعیـا أو للممثـل-

القانوني إن كان شخصا معنویا 
مضمون من اإلشهار القانوني بالرائـد الرسـمي للجمهوریـة التونسـیة بالنسـبة إلـى تأسـیس -

الشخص المعنوي، 
صـــورة مشـــهود بمطابقتهـــا لألصـــل مـــن رخصـــة بنـــاء المحـــل أو رخصـــة تغییـــر صـــبغة -

المحل عند االقتضاء، 
صورة من محضر تطابق األشغال، -
جه تصرف الطالب في المحل، ما یثبت و -
رسم بیاني لموقع ومداخل وأجزاء المحل أو ما یقوم مقامه. -

یسلم وصل للطالب في إیداع الملف.
ال تقبل الملفات إال إذا كانت مستوفیه للوثائق الالزمة.

تتولى مصالح الحمایة المدنیة القیام بزیارة معاینـة للمحـل فـي أجـل أسـبوع مـن -6الفصل 
قدیم ملف طلب الحصول على شهادة الوقایة.تاریخ ت

ویــتم إعــداد تقریــر فــي نتــائج المعاینــة تضــمن بــه التــدابیر التــي یتعــین اتخاذهــا للوقایــة مــن 
أخطار الحریق واالنفجار والفزع.

یجــب علــى المعنــي بــاألمر اتخــاذ تــدابیر الوقایــة والســالمة المســتوجبة فــي أجــل ال یتجــاوز 
التقریــر، ویحفــظ الطلــب إذا لــم یــتم إتخــاذ هــذه التــدابیر فــي الســتة أشــهر مــن تــاریخ تســلمه

األجل المذكور.
تسـلم مصـالح الحمایـة المدنیـة شـهادة الوقایـة لطالبهـا بنـاء علـى معاینـة مطابقـة -7الفصل

المحــل لتــدابیر الوقایــة المســتوجبة التــي یتعــین علــى مصــالح الحمایــة المدنیــة إجراؤهــا فــي 
عالمها باالستجابة لتلك التدابیر.أجل أقصاه أسبوع من تاریخ إ
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تسلم شهادة الوقایة طبقا لألنموذج الملحق بهذا القرار، وتبقى صالحة لمدة عامین، وتجّدد 
بنفس   الشروط والصیغ التي سلمت بها.

تمســـك مصـــالح الحمایـــة المدنیـــة ســـجال خاصـــا مرقمـــا ترســـم بـــه مطالـــب شـــهادات الوقایـــة 
ومآلها.
ر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیـة.ینشر هذا القرا-8الفصل 
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وإنجازها ومتابعتهامخططات تأهيل البلديات وطريقة إعدادها

یتعلــق بضــبط مخططــات تأهیــل 1998أفریــل27فــي قــرار مــن وزیــر الداخلیــة مــؤرخ 
·خاصة بالبلدیات وطریقة إعدادها وٕانجازها ومتابعتها

اصة بالبلدیات وذلـك للفتـرة المتراوحـة بـین یتم إعداد مخططات تأهیل خ-الفصل األول 
.2001دیسمبر 31و 1998غرة ماي 

·رئیس البلدیةمن یتم إعداد مخططات تأهیل خاصة بالبلدیات بمقتضى قرار -2الفصل
:ویحتوي مخطط التأهیل الخاص بالبلدیات وجوبا على العناصر التالیة

·مخطط البلدیة المتعلق باإلعالمیة-1
·ة التنظیمات الهیكلیة حسب خصوصیات وحاجیات كل بلدیةمراجع-2
إحصــاء مهــام كافــة أعــوان المصــالح وضــبط حجــم عملهــم وترشــید طــرق تــوظیفهم مــع -3

:إعدادوجوب 
·جدول توظیف األعوان وتحیینه حسب الحالة الراهنة-
جدول توظیف األعـوان حسـب مـا یجـب أن تكـون علیـه الحالـة وفقـا للحاجیـات الحقیقیـة-

·فیما یخص الموارد البشریة
األعوان بالبلدیاتوضع خطة سنویة للتكوین األساسي والتكوین المستمر ورسكلة -4
·وضع أدلة لكل األنشطة بالبلدیة-5
·وضع خطة لصیانة الوثائق وتطهیر األرشیف البلدي وتنظیمه-6
·مراجعة الخدمات البلدیة لتبسیط شروطها وتیسیر إجراءات إسدائها-7
بلـــــورة خطـــــة لتطـــــویر فضـــــاءات وقنـــــوات االتصـــــال واإلرشـــــاد واالســـــتقبال مـــــع بعـــــث -8

·المساحات المتحفیة وٕاعداد الكتاب الذهبي
·وضع خطة لدعم إستعمال اللغة العربیة في المحیط البلدي-9

·النشاطات التي یمكن تحویلها إلى القطاع الخاص-10
·محاسبة التحلیلیةالنشاطات التي یمكن إخضاعها لقواعد ال-11
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مجموعة النصوص التشریعیة والترتیبیة والمناشیر وكل التعلیمات المتعلقة بالبلـدیات -12
·وتصنیفها حسب المواد

·االستقبال في اإلدارة البلدیة-13
·الرخص والشهادات اإلداریة الخاصة بالبلدیة وشروط إسنادها-14

·مخطط التأهیل الخاص بهاتتخذ البلدیات كل اإلجراءات الالزمة إلنجاز
ـــى عناصـــر أخـــرى -3الفصـــل ـــدیات عل یمكـــن أن یحتـــوي مخطـــط التأهیـــل الخـــاص بالبل

·خاصة بكل بلدیة
1998جویلیـة 31یضبط مخطط التأهیل الخاص بالبلدیات في أجـل أقصـاه -4الفصل

.بمقتضى قرار من رئیس البلدیة بعد أخذ رأي المجلس البلدي
بلدیــة إعــداد تقریــر ســنوي حــول تقــدم إنجــاز مخطــط التأهیــل یتــولى كــل رئــیس-5الفصــل

.الخاص ببلدیته یوجه إلى الوالي في موفى شهر فیفري من كل سنة
یتولى كل والي إعداد تقریـر سـنوي حـول تقـدم إنجـاز مخطـط التأهیـل الخـاص -6الفصل

لجماعات العمومیة لعامة لبالبلدیات الراجعة له بالنظر یوجهه إلى وزارة الداخلیة ( اإلدارة ا
.) وذلك في موفى شهر مارس من كل سنةالمحلیة
·ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة-7الفصل
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فيها على  خدمات إدارية تسديها الجماعات المحلية يتعين الرد
شكايـات المواطنين  

ئمــة المســائل یتعلــق بضــبط قا1995دیســمبر 28مــؤرخ فــي قــرار مــن وزیــر الداخلیــة 
الخاصــة بخــدمات إداریــة تســدیها مصــالح وزارة الداخلیــة والجماعــات العمومیــة المحلیــة 

الرفضوالتي یتعین الرد فیها على شكایات المواطنین مع التعلیل في حاالت 

تضبط كما یلي قائمـة المقـررات المتعلقـة بخـدمات إداریـة تسـدیها مصـالح -الفصل األول 
ماعات العمومیة المحلیة والتي یتعین الرد فیها على شكایات المـواطنین وزارة الداخلیة والج

الرفضمع التعلیل في حاالت 
:األمنیةالخدمات اإلداریة ذات الصبغة *
المتعارفة بورقة الطریق،متفجرات:رخصة نقل -
رخصة خاصة لصنف من الشاحنات لنقل مواد معینة وفي أوقات محددة،-
ثث،رخصة نقل الج-
بطاقة التعریف الوطنیة،-
،3البطاقة عدد -
شهادة اإلقامة او السكنى،-
،)إصدار نشریة (دوریة إعالم-
شهادة في اإلعالم بسرقة،-
·شهادة اإلعالن عن ضیاع-
:ومصالحهاالخدمات اإلداریة المسداة من طرف الوالیة *
رخصة كاتب عمومي،-
ضي االشتراكیة،مضامین الملكیة لألرا-
شهادة حوز،-
رخصة تبغ،-
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شهادة في تلقي بینة في جنسیة،-
شهادة في بیانات حول التصرف في عقار أو عقارات،-
،)شهادة في تعاطي نشاط فالحي (بصفة أساسیة أو بصفة ثانویة-

·شهادة عدم شغل-
:جهوي)أو مجلس بلدیة الجماعات العمومیة (الخدمات اإلداریة المسداة من طرف*

·)الموافقة   النهائیة-المصادقة على عملیات تقسیم عقار(الموافقة المبدئیةقرار-
،) (جدید أو توسعة أو زیادة علومحل:قرار الترخیص في بناء -
رخصة في إشغال بنایة،-
رخصة هدم عقار،-
رخصة تغییر صبغة عقار معد للسكنى،-
رخصة إشغال الملك العمومي،-
،) للتطهیرالوطنيمناطق نظر الدیوان (خارجربط المحل بشبكة قنوات التطهیر -
رخصة كتابة على واجهة محل أو إقامة معلقة أو لوحة إشهاریة،-
)رخصة إقامة برارك (غیر المالهي-
،) حمال-دالل-مصور-(ماسح أحذیةمعین:رخصة تعاطي نشاط -
رخصة البیع بالتجول،-
،) كراسي المقاهي (على الرصیفرخصة انتصاب -
رخصة جوالن عربة مجرورة بالحیوان،-
رخصة وكیل بیع بسوق الجملة،-
رخصة فتح المقاهي والمحالت العمومیة بعد الساعات المحددة،-
رخصة موسمیة لبیع المشروبات غیر الكحولیة،-
رخصة إقامة حفلة فنیة أو فرجة أو مرقص عمومي أو حفلة عائلیة،-
رخصة الذبح خارج المسالخ واألماكن المحددة،-
جواز مرور سیارة تاكسي ،-
،) (سیارة تاكسي"عداد"رخصة جوالن السیارات المجهزة بتكسیمتر -
،) وفاة–زواج–(والدةمدنیة:مضمون حالة -
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،) وفاة-زواج–(والدةمدنیة:مضمون من رسم حالة -
استخراج الدفتر العائلي ،-
سویة وضعیة عائلة لها ألقاب مختلفة وذلك قصد توحید لقبهم العائلي،ت-
إسناد لقب عائلي لألشخاص الذین ال یحملون لقب برسم والدتهم،-
اإلذن بالدفن،-
شهادة ترسیم عقار بالزمام البلدي ،-
،)شهادة صلوحیة أرض للبناء (طبقا لمثال التهیئة-
،الحرائقة من والوقای)1(المحل شهادة صلوحیة -
محضر معاینة تطابق األشغال ،-
شهادة تؤكد حالة اإلشارات العمودیة،-
شهادة في تغییر اسم النهج،-
شهادة الطبیب البیطري إلثبات وضعیة معینة أو لحجز مواد أو إتالفها،-
·شهادة وزن-

كل فیمـا یخصـه المدیرون العامون والمدیرون والوالة ورؤساء البلدیات مكلفون -2الفصل
·بتنفیذ هذا القرار الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

المتعلق بصلوحیة المحل وشهادة الوقایة2004أوت 11المؤرخ في 2004لسنة 1876لغاؤها بمقتضى األمر عدد تم إ-1
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ـيـل التطوعــالعمـ

یتعلق بالعمل التطوعي2010ماي 21مؤرخ في 2010لسنة 26قانون عدد 
الباب األول

ةــام عامــأحك
بـالبالد التونسـیة سـواء نظـم ینطبق هذا القانون على العمل التطوعي المنفذ الفصل األول ـ

داخلها أو خارجها. كما ینطبق أیضا على العمل التطوعي المنظم بالبالد التونسیة والمنفـذ 
خارجهــا بشــرط أن یكــون المتطــوع تونســیا أو أجنبیــا مقیمــا بهــا بصــفة شــرعیة دون مســاس 

ة الدولیة المستفیدة بالقوانین أو األنظمة المتعلقة بالتطوع النافذة بالدولة األجنبیة أو المنظم
.من العمل التطوعي

یــنظم العمــل التطــوعي فــي إطــار الجمعیــات والمنظمــات التــي ال تهــدف إلــى ـ 2الفصــل 
ـــــــــــــــق الـــــــــــــــربح والمعتـــــــــــــــرف بهـــــــــــــــا طبقـــــــــــــــا للتشـــــــــــــــریع الجـــــــــــــــاري بـــــــــــــــه العمـــــــــــــــل .تحقی

تخضــع ألحكــام هــذا القــانون كافــة أشــكال العمــل التطــوعي المنجــزة فــي إطــار ـ3الفصــل 
ولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیاكل العمومیة في تنفیذ البـرامج معاضدة جهود الد

التنمویــة والتــدرب علــى إدارة الشــؤون العامــة تنفیــذا لواجــب التضــامن بــین مختلــف مكونــات 
.المجتمــــــــــــــــــــــع وتجســــــــــــــــــــــیما للتعــــــــــــــــــــــاون اإلنســــــــــــــــــــــاني وتحقیقــــــــــــــــــــــا للنفــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــام

الـدیوان الـوطني للحمایـة وال یخضع ألحكام هذا القانون العمل التطـوعي الـذي یباشـر لـدى
المدنیة الذي تنطبق علیه أحكام التشریع والتراتیب الجاري بها العمل الخاصة بهذا المجال

:یقصد على معنى هذا القانون بــ4الفصل 
ـ العمل التطوعي : كل عمل جماعي یهدف إلى تحقیق منفعة عامة ینفـذ فـي إطـار مـنظم 

ع بصورة شخصیة وتلقائیة بإنجاز مـا یوكـل إلیـه مـن وفق عقد تطوع یلتزم بمقتضاه المتطو 
نشـــاط دون أجـــر وبكامـــل األمانـــة واالنضـــباط وفـــي نطـــاق احتـــرام القـــانون وحقـــوق األفـــراد 

.وكرامتهم
ـ المتطوع : كل شخص طبیعي یمارس عمال تلقائیا دون أجر یهدف إلـى تحقیـق نفـع عـام 

في إطار منظم حسب مقتضیات هذا القانون
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ــ اإلطــار المــ نظم : كــل برنــامج یتعلــق بنشــاط جمــاعي تطــّوعي یهــدف إلــى تحقیــق منفعــة ـ
.عامة

ـــ المنظمــة : كــل شــخص معنــوي خــاص ال یهــدف إلــى الــربح یحتضــن عمــال تطوعیــا طبقــا 
ألحكام هذا القانون

ــــ عقـــد التطـــوع : اتفـــاق كتـــابي محـــدد المـــدة یـــنظم العالقـــة بـــین المتطـــوع والمنظمـــة حســـب 
.مقتضیات هذا القانون

باب الثانيال
في تكوین عالقة التطوع

یجــوز لكــل منظمــة تحتضــن عمــال تطوعیــا وفــق هــذا القــانون أن تســتعین فــي ـ5الفصــل 
.إنجــاز برامجهــا وأنشــطتها التطوعیــة بعــدد مــن المتطــوعین فــي إطــار عقــود تبرمهــا معهــم

لشـؤون وتحّرر عقود التطوع طبقا لعقد نمـوذجي یصـادق علیـه بقـرار مـن الـوزیر المكلـف با
:االجتماعیة یتضّمن وجوبا البیانات التالیة

موضوع العمل التطوعي وطرق تنفیذه،- 
ـ مدة العقد وٕامكانیة وشروط تجدیده،

ـ حقوق كل من المتطوع والمنظمة وواجبات كل منهما،
.ـ تأمین األنشطة التطوعیة

الالزمة إلنجاز العمل یبرم عقد التطوع لفترة محدودة ال تتجاوز المدة الفعلیة ـ 6الفصل 
.التطوعي المتفق علیه في حدود مدة أقصاها سنتان

ال تخضع عالقة التطوع في تكوینها وتنفیذها وٕانهائها وقطعها إلى أحكام ـ7الفصل 
.التشریع المنظم لعالقات الشغل

وال یجوز للمنظمات المعنیة بهذا القانون إبرام عقود تطوع إلنجاز خدمات كانت موضوع 
.قة شغلیة مستمرة أو محدودة المدة تم إنهاؤها بأیة طریقة كانتعال
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الباب الثالث
في حقوق المتطوع وواجباته

یجـــوز لكــل شـــخص طبیعـــي تجــاوزت ســـنه ثمانیــة عشـــر عامــا أن یبـــرم عقـــد ـ8الفصــل 
.تطوع

ویمكــن لكــل شــخص تجــاوزت ســنه ثالثــة عشــر عامــا ولــم تبلــغ ثمانیــة عشــر عامــا أن یبــرم 
ع بتــرخیص كتــابي مــن ولیــه أو وصــیه أو المقــدم علیــه أو مــن الســلطة العمومیــة عقــد تطــو 

.ذات النظر
ــم تتجــاوز ســنهم ثالثــة عشــر عامــا القیــام بأعمــال ـ9الفصــل  ال یجــوز لألطفــال الــذین ل

تطوعیــة إال فــي إطــار أنشــطة تربویــة منظمــة تهــدف إلــى تعویــدهم علــى العمــل التطــوعي 
.لدیهموتساهم في إرساء قیم التضامن 

ویجب أن تمارس هذه األنشطة تحـت إدارة ومراقبـة إطـارات متخصصـة ترجـع بـالنظر إلـى 
الهیاكل والمؤسسات التربویة أو المنظمات التي تعنى بشـؤون الطفولـة بعـد تـرخیص كتـابي 

.مـــــن ولـــــي الطفـــــل أو وصـــــیه أو المقـــــدم علیـــــه أو مـــــن الســـــلطة العمومیـــــة ذات النظـــــر
أن تراعـي عنـد تنفیـذ النشـاط التطـوعي تناسـب األعمـال یجـب علـى المنظمـة ـ10الفصل 

الموكولة لكل متطوع مع مؤهالته وقدراته الفكریة والبدنیة وأن تجنبه قدر اإلمكان التعرض 
.إلى أي ضرر

وعلــى المنظمــة أن تبــذل عنایــة خاصــة باألطفــال وأن تمتنــع خاصــة عــن تكلــیفهم بأعمــال 
.لـــــــــــــــــــــى دراســـــــــــــــــــــتهمتضـــــــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــــــحتهم ونمـــــــــــــــــــــّوهم أو تمـــــــــــــــــــــّس بمـــــــــــــــــــــواظبتهم ع

تلتــــزم كــــل منظمــــة تحتضــــن عمــــال تطوعیــــا یكتســــي خطــــورة علــــى صــــحة ـ11الفصــــل 
المشـــاركین فیـــه أو یتطلـــب مهـــارات خاصـــة إلنجـــازه، بـــأن تخضـــع المتطـــوعین المتعاقـــدین 
معهـــا إلـــى برنـــامج للتأهیـــل والتـــدریب علـــى إنجـــاز هـــذا العمـــل وعلـــى حـــذق اســـتخدام كافـــة 

.هالوسائل والمعدات الالزمة لتنفیذ
تنطبــــق مقتضــــیات التشــــریع الجــــاري بــــه العمــــل المتعلــــق بــــالتعویض عــــن ـ12الفصــــل 

األضــرار الحاصــلة بســبب حــوادث الشــغل واألمــراض المهنیــة علــى المتطــوعین الخاضــعین 
.ألحكام هذا القانون
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ـــالمتطوعین المتعاقـــدین معهـــا وتســـجیلهم لـــدى مصـــالح  ویتعـــین علـــى المنظمـــة التصـــریح ب
ـــوان نظـــام التعـــویض عـــن الصـــندوق الـــوطني للضـــ مان االجتمـــاعي ودفـــع االشـــتراكات بعن

األضـــرار الحاصـــلة بســـبب حــــوادث الشـــغل واألمـــراض المهنیــــة طبقـــا للنســـب المضــــبوطة 
.بالتشریع والتراتیب الجاري بها العمل

یجـوز للمتطـوع اسـترجاع المصـاریف التـي دفعهـا علـى نفقتـه فـي إطـار تنفیـذ ـ13الفصل 
یتجـــاوز الســـقف الشـــهري لتلـــك المصـــاریف ثلثـــي األجـــر األدنـــى عقـــد التطـــوع علـــى أن ال

الشــهري المضــمون لمختلــف المهــن فــي القطاعــات غیــر الفالحیــة الخاضــعة لمجلــة الشــغل 
.المحدد بالتراتیب الجاري بها العمل

تضع المنظمة على ذمة المتطوع كافة الوسائل والمعدات الالزمة لتنفیذ عقـد ـ14الفصل 
مـــن ســـندات النقـــل والغـــذاء واللبـــاس المالئـــم والســـكن إن اقتضـــت مهمـــة التطـــوع. وتمّكنـــه

.التطوع ذلك
ـــام األعیـــاد والعطـــل الرســـمیة المحـــددة بالتشـــریع ـ15الفصـــل  ینتفـــع المتطـــوع بالراحـــة أی

الجـــاري بـــه العمـــل عنـــدما ال یقتضـــي برنـــامج العمـــل التطـــوعي تكلیفـــه بأعمـــال فـــي تلــــك 
.لراحـــــــــــة فـــــــــــي غیرهـــــــــــا مـــــــــــن األیـــــــــــامالمناســـــــــــبات لكـــــــــــن مـــــــــــع مراعـــــــــــاة حقـــــــــــه فـــــــــــي ا

تســند المنظمــة عنــد نهایــة عقــد التطــوع شــهادة للمتطــوع تتضــمن نــوع العمــل ـ16الفصــل 
.التطوعي الذي أنجزه ومدته والتدریب الذي استفاد منه والمهارة أو الخبرة التي اكتسبها

.ویمكــــن للمنظمــــة أن تســــند للمتطــــوع مكافــــأة مالیــــة یحــــدد ســــقفها وطریقــــة صــــرفها بــــأمر
یلتـــزم المتطـــوع بإنجـــاز العمـــل التطـــوعي بكامـــل األمانـــة والنزاهـــة وفـــق مـــا ـ17الفصـــل 

تقتضیه قواعد العمل داخل المنظمة ومبادؤهـا وأهـدافها. وعلیـه أن ینجـز األعمـال المناطـة 
إلیـه فـي كنــف احتـرام النظـام العــام وغیـره مـن المتطــوعین المشـاركین معـه فــي نفـس العمــل 

ـــع بشـــكل خـــاص عـــ ـــع علیهـــا وأن یمتن ـــي اطل ـــات الشخصـــیة الت ن إفشـــاء األســـرار والمعطی
.بمناسبة العمل الذي أنجزه

الباب الرابع
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في نهایة عالقة التطوع
تنتهي عالقة التطوع بانتهاء العمل التطوعي أو بحلول أجل نهایة مدة ـ18الفصل 

.العقد
المدة التعاقدیة بشرط ولطرفي عقد التطوع حق إنهاء العالقة بینهما قبل حلول نهایة 

التنبیه المسبق على الطرف المقابل قبل خمسة عشر یوما على األقل من نهایة هذه المدة 
.وذلك بأیة وسیلة تترك أثرا كتابیا

الباب الخامس
في التنسیق الوطني والتعاون الدولي

خاصــة تعمــل الدولــة والجماعــات المحلیــة والمؤسســات والهیاكــل العمومیــة والـ19الفصــل 
علــى حفــز مبــادرات المنظمــات الرامیــة إلــى احتضــان بــرامج أنشــطة تطوعیــة وتقــدیم الــدعم 

.األدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزم لتنفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج
تضــــبط العالقــــة بــــین الدولــــة والجماعــــات المحلیــــة والمؤسســــات العمومیــــة ـ20الفصــــل 

ن المنظمـة المعنیـة والمنظمات الخاضعة ألحكام هذا القانون بمقتضى عقود بـرامج تبـرم بـی
.والـــــــــوزارة أو الجماعــــــــــة المحلیـــــــــة أو المؤسســــــــــة العمومیــــــــــة المعنیـــــــــة بنشــــــــــاط التطــــــــــوع
.وتضــــــــــبط عقــــــــــود البــــــــــرامج طبقــــــــــا لعقــــــــــد بــــــــــرامج نمــــــــــوذجي مصــــــــــادق علیــــــــــه بــــــــــأمر

لكـل منظمـة خاضــعة ألحكـام هــذا القـانون أن تطـور عالقــات تبـادل وتعــاون ـ21الفصـل 
.ن األجنبیةوشراكة مع نظیراتها بتونس أو بالبلدا

لكــل مــواطن تونســي یفــوق ســنه ثمــاني عشــرة ســنة الحــق فــي المشــاركة فــي ـ22الفصــل 
أعمال تطوع تنظم بالخارج. ولـه أن ینخـرط لـدى الوكالـة التونسـیة للتعـاون الفنـي بمقتضـى 

.مطلب یودع لدیها
وتتــولى الوكالــة فــي هــذه الحالــة ضــبط قائمــة المتطــوعین بالتنســیق مــع كــل منظمــة تشــرف 

ـــوفر الضـــمانات األساســـیة المقدمـــة لفائـــدة ع ـــك ت ـــي وتراعـــي فـــي ذل ـــامج تطـــوع دول ـــى برن ل
:المتطوعین من بینها

ـ التأمین ضد الحوادث واألمراض المهنیة،
ـ التكفل بمصاریف العالج واألدویة بالخارج أو بتونس،
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ـ التكفل بمصاریف النقل والعودة إلى التراب الوطني،
.مة للمتطوعینـ الحوافز المالیة المقد

.ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة
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النفـاذ إلي الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية
یتعلـق بالنفـاذ إلـى الوثـائق 2011مـاي 26مـؤرخ فـي 2011لسـنة 41مرسوم عدد 

2011لســنة 54وٕاتمامــه بالمرســوم عــدد كمــا تــم تنقیحــه اإلداریــة للهیاكــل العمومیــة
.2011جوان 11المؤرخ في 

یضبط هذا المرسوم المبادئ والقواعـد المنظمـة للنفـاذ إلـى الوثـائق اإلداریـة : الفصل األول
.للهیاكل العمومیة

:یقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ:2الفصل 
ــــة ل- ــــة والجهوی ــــة : مصــــالح اإلدارة المركزی لدولــــة والجماعــــات المحلیــــة الهیاكــــل العمومی

والمؤسسات والمنشآت العمومیة،
الوثــائق اإلداریــة : الوثــائق التــي تنشــئها الهیاكــل العمومیــة أو تتحصــل علیهــا فــي إطــار -

.مباشــــــرتها للمرفــــــق العــــــام وذلــــــك مهمــــــا كــــــان تــــــاریخ هــــــذه الوثــــــائق وشــــــكلها ووعاؤهـــــــا
الوثـائق اإلداریـة كمـا تــم لكـل شـخص طبیعـي أو معنـوي الحـق فــي النفـاذ إلـى :3الفصـل 

من هذا المرسوم سواء كان ذلـك بإفشـائها بمبـادرة مـن الهیكـل العمـومي 2تعریفها بالفصل 
ـــي مـــع مراعـــاة االســـتثناءات المنصـــوص علیهـــا بهـــذا  أو عنـــد الطلـــب مـــن الشـــخص المعن

.المرسوم
فة مع مراعـاة أحكـام هـذا المرسـوم یتعـین علـى الهیكـل العمـومي أن ینشـر بصـ:4الفصل 
:منتظمة

كل معلومة حول تنظیمه الهیكلي، وظائفه وسیاساته،-
القرارات والسیاسات التي تهم العموم،-
اإلجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة،-
قائمة اسمیة في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إلیهم،-
إدراج كافــــة المعطیــــات والمعلومــــات قائمــــة اســــمیة فــــي أعوانــــه المكلفــــین بــــاإلعالم مــــع-

الالزمة المتعلقة بهم،
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ـــــوائح وأدلـــــة اإلجـــــراءات الموضـــــوعة تحـــــت تصـــــرف الهیكـــــل العمـــــومي المعنـــــي أو - الل
المستعملة من قبل أعوانه ألداء مهامهم،

الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها،-
ء ونتــائج طلبــات العــروض معطیــات حــول بــرامج الحكومــة بمــا فــي ذلــك مؤشــرات األدا-

العمومیة الهامة،
قائمة الوثائق المتوفرة لدیه إلكترونیا،-
دلیل لمساعدة المتعاملین مـع اإلدارة بخصـوص إجـراءات طلـب الحصـول علـى الوثـائق -

.اإلداریة
:علـــــــى الهیكـــــــل العمـــــــومي المخـــــــتص أن ینشـــــــر بصـــــــفة منتظمـــــــة:5الفصـــــــل 

الجتماعیـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك الحســـــابات الوطنیـــــة المعطیـــــات اإلحصـــــائیة االقتصـــــادیة وا-
والمسوحات اإلحصائیة التفصیلیة،

كــل معلومــة تتعلــق بالمالیــة العمومیــة بمــا فــي ذلــك المعطیــات المتعلقــة باالقتصــاد الكمــي -
وتلـــك المتعلقـــة بالمدیونیـــة العمومیـــة وأصـــول ودیـــون الدولـــة، والتوقعـــات والمعطیـــات حـــول 

لومة تتعلق بتقییم النفقات والتصـرف فـي المالیـة العمومیـة النفقات المتوسطة األمد وكل مع
وكذلك المعطیات التفصیلیة عن المیزانیة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،

ـــــــــــــــــة- ـــــــــــــــــرامج االجتماعی ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــول الخـــــــــــــــــدمات والب ـــــــــــــــــوفرة لدی ـــــــــــــــــات المت .المعطی
المرســوم مــن هــذا 5و4یجــب أن تكــون الوثــائق اإلداریــة المــذكورة بالفصــلین :6الفصــل 

متاحة في شكل یسهل معه النفاذ إلیها من قبل العمـوم، كمـا یتعـین تحیینهـا مـرة فـي السـنة 
.على األقل عند االقتضاء

ــــــــــــــــــــا:7الفصــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــائق كتابی ــــــــــــــــــــى الوث ــــــــــــــــــــب الحصــــــــــــــــــــول عل .یكــــــــــــــــــــون مطل
ویمكــن للهیكــل العمــومي وضــع نمــوذج مبســط للمطلــب المــذكور یقتصــر علــى اإلرشــادات 

.مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا المرســــــــــــــــــــوم8لفصــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــروریة المنصــــــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــــــا با
ویتم إیداع المطلب إما مباشرة لدى الهیكل العمومي الملـزم بتسـلیم وصـل فـي الغـرض، أو 

.عــــــــــن طریــــــــــق البریــــــــــد المضــــــــــمون الوصــــــــــول أو باســــــــــتعمال تكنولوجیــــــــــات االتصــــــــــال
یجــــب أن یتضــــمن المطلــــب اســــم ولقــــب صــــاحب المطلــــب وعنوانــــه بالنســــبة :8الفصــــل 

الجتماعیة والمقر بالنسـبة للشـخص المعنـوي، باإلضـافة إلـى للشخص الطبیعي، والتسمیة ا



131

التوضــیحات الالزمــة بخصــوص الوثــائق أو المعطیــات موضــوع الطلــب والهیكــل العمــومي 
.المعني
على األعوان المكلفـین بـاإلعالم فـي الهیكـل العمـومي مسـاعدة طالـب الخدمـة :9الفصل 

ــــــــــــد االقتضــــــــــــاء فــــــــــــي صــــــــــــورة اعتراضــــــــــــه لصــــــــــــعوبات فــــــــــــي إعــــــــــــداد  .المطلــــــــــــبعن
على الهیكل العمومي المعني الرد علـى كـل مطلـب فـي أجـل أقصـاه خمسـة :10الفصل 

.) مـــــع مراعـــــاة اآلجـــــال القانونیـــــة طبـــــق التشـــــریع الجـــــاري بـــــه العمـــــل15عشـــــر یومـــــا (
وال یكـون الهیكـل العمـومي ملزمـا بـالرد علـى نفــس الطالـب أكثـر مـن مـرة واحـدة فـي صــورة 

.وضــــــــــــــــــــــــــــوع دون موجــــــــــــــــــــــــــــبتكــــــــــــــــــــــــــــرار مطالبــــــــــــــــــــــــــــه المتصــــــــــــــــــــــــــــلة بــــــــــــــــــــــــــــذات الم
.ویكون الرفض الصریح للمطلب معلال

إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق اإلداریة تـأثیر علـى حیـاة شـخص أو علـى :11الفصل 
حریتــه فعلــى الهیكــل العمــومي المعنــي الحــرص علــى الــرد بصــفة اســتعجالیة ودون تــأخیر 

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــومي عمـــــــــــــــــــــــــــــل فعل .وذلـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــــــــــــل ال یتجـــــــــــــــــــــــــــــاوز ی
مـن هـذا المرسـوم 10دید في أجـل الـرد المنصـوص علیـه بالفصـل یمكن التم:12الفصل 

بخمسة عشر یوما، مع إعالم صاحب المطلب بذلك إذا تعلق األمر بالحصول علـى عـدة 
ــــــــــــــــــــائق أو إذا كــــــــــــــــــــان توفیرهــــــــــــــــــــا یســــــــــــــــــــتدعي استشــــــــــــــــــــارة أطــــــــــــــــــــراف أخــــــــــــــــــــرى .وث

یعتبـر عـدم رد الهیكـل العمـومي المعنـي علـى المطلـب فـي اآلجـال المـذكورة : 13الفصل 
مــن هــذا المرســوم رفضــا ضــمنیا یفــتح الحــق فــي رفــع الــدعاوى 12و11و10الفصــول ب

.اإلداریة والقضائیة
في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهیكل العمـومي المعنـي، یتعـین : 14الفصل 

على هذا األخیر وفي أجل خمسة أیام عمل فعلي من تاریخ توصله بالمطلـب، إمـا إحالتـه 
لعمــومي المخــتص أو إعــالم صــاحبه بعــدم االختصــاص. وفــي صــورة إحالــة إلــى الهیكــل ا

.المطلـــــــــــــــــــب لهیكــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــومي آخــــــــــــــــــــر، یــــــــــــــــــــتم إعــــــــــــــــــــالم صــــــــــــــــــــاحبه بــــــــــــــــــــذلك
.لكـــــل شـــــخص الحـــــق فـــــي النفـــــاذ إلـــــى الوثـــــائق اإلداریـــــة بصـــــفة مجانیـــــة: 15الفصـــــل 

وٕاذا كـــان تـــوفیر الوثـــائق المطلوبــــة یقتضـــي جملـــة مـــن المصــــاریف، یـــتم إعـــالم صــــاحب 
بضــرورة دفــع مقابــل، علــى أن ال یتجــاوز ذلــك المصــاریف الحقیقیــة التــي المطلــب مســبقا

.تحملها الهیكل العمومي المعني
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ــــــــل ــــــــك المقاب ــــــــع ذل ــــــــد دف ــــــــد تســــــــلیم مــــــــا یفی ــــــــة إال عن ــــــــائق المطلوب ــــــــتم تســــــــلیم الوث .وال ی
ــد)16الفصــل  یجــوز للهیكــل العمــومي المخــتص أن یــرفض تســلیم وثیقــة إداریــة )1((جدی

ع المتعلـــق بحمایـــة المعطیــات الشخصـــیة وحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة محمیــة بمقتضـــى التشـــری
ـــة تســـلمها الهیكـــل العمـــومي  ـــق األمـــر بوثیق واألدبیـــة أو بمقتضـــى قـــرار قضـــائي أو إذا تعل

.المعني بعنوان سري
:یجوز للهیكل العمومي أن یرفض تسلیم وثیقة قد تلحق ضررا:17الفصل 

لیة،بالعالقات بین الدول أو المنظمات الدو -
بوضع سیاسة حكومیة ناجعة أو تطویرها،-
باألمن العام أو الدفاع الوطني،-
بالكشف عن الجرائم أو الوقایة منها،-
بإیقاف المتهمین ومحاكمتهم،-
بحســــــــن ســــــــیر المرفــــــــق القضــــــــائي واحتــــــــرام مبــــــــادئ العــــــــدل واإلنصــــــــاف وبنزاهــــــــة -

إجراءات إسناد الصفقات العمومیة،
ـــــــة- ـــــــإجراءات المداول ـــــــة أو ب ـــــــادل اآلراء ووجهـــــــات النظـــــــر أو الفحـــــــص أو التجرب وتب

.المصالح التجاریة والمالیة المشروعة للهیكل العمومي المعني
:مـن هـذا المرسـوم17ال تنطبـق االسـتثناءات المنصـوص علیهـا بالفصـل :18الفصـل 

لعمـل على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مـع مراعـاة التشـریع الجـاري بـه ا-
وخاصة القانون المتعلق باألرشیف،

علـى الوثـائق الواجـب نشــرها بغایـة الكشـف عـن االنتهاكــات الفادحـة لحقـوق اإلنســان أو -
جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،

عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمایتها لوجود تهدید خطیر -
و جـــراء خطـــر حـــدوث فعـــل إجرامـــي أو ارتشـــاء أو ســـوء للصـــحة أو الســـالمة أو المحـــیط أ

.تصرف في القطاع العمومي
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في صـورة رفـض المطلـب أو خـرق أحكـام هـذا المرسـوم، یمكـن لطالـب وثیقـة إداریـة :19الفصل 
) التــي تلــي قــرار الــرفض أو 15أن یطعــن فــي ذلــك خــالل أجــل ال یتجــاوز الخمســة عشــر یومــا (

) 10الهیكــل الــذي یكــون مطالبــا بــالرد خــالل العشــرة أیــام (خــرق أحكــام هــذا المرســوم لــدى رئــیس 
.الموالیة لتاریخ طلب المراجعة

ویمكن للطالب الذي لم یرضه قرار رئیس الهیكل العمومي الطعن فیه أمام المحكمـة اإلداریـة فـي 
)یوما30أجل ال یتجاوز الثالثین یوما (

مــن هــذا 11نصــوص علیهــا بالفصــل تنظــر المحكمــة اإلداریــة اســتعجالیا فــي دعــوى الطالــب الم
.المرسوم
كـل عـون عمـومي ال یحتـرم أحكـام هـذا المرسـوم یعـرض نفسـه إلـى تتبعـات تأدیبیـة :20الفصل 

.وفقا للتشریع الجاري به العمل
یرفع كل هیكل عمومي إلـى المصـالح المختصـة بـالوزارة األولـى تقریـرا سـنویا حـول :21الفصل 

لى الوثـائق اإلداریـة الخاصـة بـه وذلـك خـالل الثالثیـة األولـى مـن السـنة األنشطة المتعلقة بالنفاذ إ
.الموالیة
: مع مراعاة الحـق فـي النفـاذ إلـى الوثـائق اإلداریـة المنصـوص ) 1((فقرة أولى جدیدة):22الفصل 

من هذا المرسوم الذي یطبق بصفة حینیـة، علـى الهیاكـل العمومیـة الـتالؤم التـام 3علیه بالفصل 
."هـــــــذا المرســـــــوم وذلـــــــك فـــــــي أجـــــــل ســـــــنتین ابتـــــــداء مـــــــن دخولـــــــه حیـــــــز التنفیـــــــذمـــــــع أحكـــــــام 

وخالل األجل المذكور بالفقرة األولى مـن هـذا الفصـل یتعـین علـى هـذه الهیاكـل أن تمـد المصـالح 
المختصة بالوزارة األولى بتقریر حول مدى تقـدم اإلجـراءات المعتمـدة لحسـن تطبیـق هـذا المرسـوم 

.لیة لكل ثالثیة معنیةوذلك في العشرة أیام الموا
.": ویتم نشر التقاریر المشار إلیها أعاله بمواقع واب الهیاكل العمومیة المعنیة)1((فقرة ثالثة)

إلــــى حــــین الــــتالؤم التــــام مــــع مقتضــــیات هــــذا المرســــوم تبقــــى األحكــــام التشــــریعیة :23الفصــــل 
.عـــــــــــــــــولوالترتیبیـــــــــــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــة بالنفـــــــــــــــــاذ إلـــــــــــــــــى الوثـــــــــــــــــائق اإلداریـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــاریة المف

.ینشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة:24الفصل 

2011جوان 11المؤرخ في 2011لسنة 54كما تم تنقیحه وٕاتمامه بالمرسوم عدد-1
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توزيع أوقـات و أيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية  
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

یتعلــق بتوزیــع أوقــات 2012ســبتمبر 14مــؤرخ فــي 2012لســنة 1710أمــر عــدد 
ـــة والجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات العمومیـــة ذات الصـــبغة وأیـــام  عمـــل أعـــوان الدول

.اإلداریة
وان األولــالعن

أحكام عامة
ـ یضـبط هـذا األمـر توزیـع أوقـات وأیـام العمـل بـاإلدارات المركزیـة والمصـالح الفصل األول

تحسـین الخارجیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصـبغة اإلداریـة، بهـدف
.األداء الفردي للعون العمومي والرفع من نجاعة العمل اإلداري

العنوان الثاني
توزیع أوقات وأیام العمل

ــــة ـ 2الفصــــل  ــــاإلدارات المركزیــــة والمصــــالح الخارجی ــــام العمــــل ب ــــع أوقــــات وأی ــــتم توزی ی
ى یـوم والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة، من یـوم اإلثنـین إلـ

) سـاعة عمـل فـي األسـبوع خـالل فتـرة التوقیـت الشـتوي 40الجمعة وذلك بحسـاب أربعـین (
) فـي األسـبوع خـالل فتـرة التوقیـت الصـیفي، وتتـوزع 31.5وواحد وثالثـین سـاعة ونصـف (

:كالتالي
فترة التوقیت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى مـوفى جـوان ویكـون التوقیـت خاللهـا مـن -

) إلــــى الســــاعة منتصــــف النهــــار وثالثــــین دقیقــــة 8.300منــــة وثالثــــین دقیقــــة (الســــاعة الثا
) إلى الساعة الخامسـة 13.30) ومن الساعة الواحدة وثالثین دقیقة بعد الزوال (12.30(

) 08.00) باسـتثناء یـوم الجمعـة مـن السـاعة الثامنــــة (17.30وثالثین دقیقة بعـد الـزوال (
) ومـن السـاعة الثانیـة وثالثـین دقیقـة بعـد الـزوال 13.00ال (إلى الساعـة الواحدة بعد الـــزو 

).17.30( إلى الساعة الخامسة وثالثین دقیقة بعد الزوال (14.30(
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فترة التوقیت الصیفي تمتد من غـرة جویلیـة إلـى مـوفى أوت ویكـون التوقیـت خاللهـا مـن -
ــــة ب07.30الســـاعة الســـابعة وثالثـــین دقیقـــة (  ) 14.00عـــد الـــزوال () إلـــى الســـاعة الثانیـــ

) إلـى السـاعة الواحـدة 07.30باستثناء یوم الجمعة مـن الساعـــة السابعـــــة وثالثـین دقیقــــة (
).13.00بعد الزوال (

مـن هـذا األمـر، 2یمكـن تغییـر أوقـات العمـل، المنصـوص علیهـا فـي الفصـل ـ3الفصل 
.في شهر رمضان بقرار من رئیس الحكومة

ء اقتراح توزیع أیام وأوقات عمل تختلف عن التوزیع الوارد بأحكـام یمكن للوزراـ4الفصل 
مــن هــذا األمــر، بالنســبة لــبعض المصــالح المركزیــة أو الخارجیــة أو المؤسســات 2الفصــل 

ـــالنظر، مـــع مراعـــاة عـــدد ســـاعات العمـــل  العمومیـــة ذات الصـــبغة اإلداریـــة الراجعـــة لهـــم ب
.المصادقة علیه بمقتضى أمرأعاله، وذلك بعد 2األسبوعیة المحددة بالفصل 

ویتعین علیهم في هـذه الحالـة، اّتخـاذ التّـدابیر الالزمـة لضـمان اسـتمراریة المرفـق العمـومي 
الخاضـع إلشــرافهم خــالل أوقــات وأیـام العمــل المقــررة، وخاصــة بالنسـبة للمصــالح التــي لهــا 

.عالقـــــــــــــــــــــــــــــــــة مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــــــــــــتعملي المرفـــــــــــــــــــــــــــــــــق العمـــــــــــــــــــــــــــــــــومي
یمـارس سـلطة التسلسـل أو اإلشـراف اإلداري اقتـراح توزیــع یمكـن للـوزیر الــذي ـ5الفصـل 

مــن هــذا األمــر لفائــدة 2ألوقــات وأیــام العمــل یختلــف عــن التوزیــع الــوارد بأحكــام الفصــل 
بعـــض األصـــناف مـــن األعـــوان، إذا تطلبـــت طبیعـــة عملهـــم ذلـــك أو كـــانوا مـــدعوین بحكـــم 

فــي إطــار القیــام بمهمــات. مهــامهم إلــى التنقــل خــارج مقــر إدارتهــم األصــلیة لفتــرات طویلــة 
وذلـــك بعـــد المصـــادقة علیـــه بمقتضـــى أمـــر، مـــع مراعـــاة عـــدد ســـاعات العمـــل األســـبوعیة 

.أعاله2المحددة بالفصل 
یتعـــین علـــى الـــوزیر أو رئـــیس الجماعـــة المحلیـــة أو المـــدیر العـــام للمؤسســـة ـ6الفصـــل 

خــارج أوقــات العمومیــة ذات الصــبغة اإلداریــة المعنــي تنظــیم حصــص اســتمرار أو تنــاوب 
مــن هــذا األمــر، بمــا فــي ذلــك یــوم 5إلــى 2وأیــام العمــل المنصــوص علیهــا بالفصــول مــن 

.السبت، بالمصالح التي لها عالقة مباشرة بالمتعاملین معها
تحدد قائمة في هذه المصـالح وأوقـات االسـتمرار أو التنـاوب بهـا بمقتضـى قـرار مـن رئـیس 

.الحكومة باقتراح من الوزیر المعني
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یمكن للعون العمـومي أن یتمتـع بمسـاحة زمنیـة مرنـة مـدتها نصـف سـاعة قبـل ـ7فصل ال
أو بعــــد توقیــــت الــــدخول، باســــتثناء العــــون الــــذي لــــه طفــــل أو أكثــــر فــــي كفالتــــه دون ســــن 
السادسـة عشــرة، الــذي یمكــن أن یتمتـع بســاعة ونصــف مرونــة فـي التوقیــت، علــى أن یقــوم 

ء في الحصة الصباحیة أو المسائیة، مـع مراعـاة بتعویض هذه المدة خالل الیوم نفسه سوا
أعاله. وال ینطبق شرط السـن 2عدد ساعات العمل األسبوعیة المنصوص علیها بالفصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذوي االحتیاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة .عل
ویقوم العون بتقدیم مطلب كتابي فـي الغـرض للتمتـع بالمرونـة فـي توقیـت العمـل، علـى أن 

المباشر. ویتعین علیه، فـي هـذه الحالـة، االلتـزام كتابیـا بصـفة یحضى طلبه بموافقة رئیسه
مسبقة ودوریة، باحترام أوقات الدخول والخروج التـي اختارهـا حسـب التوزیـع الزمنـي المـرن 

.المنصوص علیه بهذا الفصل
ویمكــن لــرئیس اإلدارة، بمقتضــى مقــرر، أن یعلــق هــذا اإلجــراء إذا نــتج عنــه اضــطراب فــي 

دارة أو تراجع في مردودیة العون العمومي أو إذا اقتضت مصلحة العمل السیر العادي لإل
.ذلك

العنوان الثالث
أحكام انتقالیة وختامیة

:ال تنطبق أحكام هذا األمر على-8الفصل 
األعوان المكلفـین بحفـظ النظـام واألمـن العـام الخاضـعین ألنظمـة أساسـیة خاصـة بهـم -

.حمایة المدنیةبما في ذلك أعوان الدیوانة وال
األعـــوان العـــاملین بالمؤسســـات العمومیـــة للتربیـــة والطفولـــة والتكـــوین والتعلـــیم العـــالي -

.والهیاكل الصحیة العمومیة
وتضــــبط الرزنامــــة الزمنیــــة إلعــــادة توزیــــع أیــــام وأوقــــات عمــــل األعــــوان المــــذكورین أعــــاله 

.بمقتضى أمر بناء على اقتراحات الوزراء المعنیین
ـــــــداء مـــــــن -9الفصـــــــل  ـــــــذ ابت ـــــــز التنفی ـــــــدخل هـــــــذا األمـــــــر حی .2012ســـــــبتمبر 17ی
الـــوزراء وكتـــاب الدولـــة ورؤســـاء الجماعـــات المحلیـــة والمـــدیرون العـــامون -10الفصـــل 

للمؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة اإلداریــة مكلفــون، كــل فیمــا یخصــه، بتنفیــذ هــذا األمــر 
.الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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المـاليـة  
المحليـة
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الميـزانيـة البلــديـة

المتعلــــق بالقــــانون 1975مــــاي 14المــــؤرخ فــــي 1975لســــنة 35القــــانون عــــدد 
كما تم تنقیحه وٕاتمامه بالنصوص الالحقة.األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة

نفقات الجماعات المحلیة ومواردها: األولالباب 
تــنص میزانیــة الجماعــات المحلیــة بالنســبة لكــل ســنة علــى جملــة )1(د)(جدیــاألولالفصــل 

ـــات هـــذه الجماعـــات ومواردهـــا  ـــأذن بهـــاونفق ـــك فـــي نطـــاق أهـــداف مخطـــط التنمیـــة ت وذل
االقتصادیة واالجتماعیـة.

والمالیة.وزیري الداخلیة من یقع ضبط صیغة المیزانیة وتبویبها بقرار 
دیسمبر مـن نفـس السـنة مـع 31جانفي وتنتهي في تبدأ السنة المالیة في أول-2الفصل

·مراعاة األحكام الخاصة الواردة بالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة
بالمعـالیم المحدثـة بمجلـة تمـول المیزانیـة االعتیادیـة للجماعـات المحلیـة)2((جدیـد)3الفصل

عـات المحلیـة بمقتضـى الجبایة المحلیـة وبكـل مـورد یقـع إحداثـه أو تخصیصـه لفائـدة الجما
التشریع الجاري به العمل. 

تشتمل نفقات میزانیة الجماعات المحلیة على نفقات التصـرف ونفقـات )2()(جدید4الفصل
فوائـد الــدین التـي تكــون العنـوان األول ونفقــات التنمیـة ونفقــات تسـدید أصــل الـدین والنفقــات 

ـــوان ال ـــة التـــي تكـــون العن ـــات الجماعـــات المســـددة مـــن اإلعتمـــادات المحال ثـــاني.وتجمع نفق
وتــوزع اإلعتمــادات المفتوحــة بكــل قســم حســب نوعیتهــا المحلیــة ضــمن أحــد عشــر قســما.

والغرض الذي أعدت له إلى فصول وفقرات وفقرات فرعیة.
وتشـــمل مـــوارد میزانیـــة الجماعـــات المحلیـــة المـــداخیل الجبائیـــة االعتیادیـــة والمـــداخیل غیـــر 

ن العنــــــوان األول والمــــــوارد الذاتیــــــة للجماعــــــات المحلیــــــة الجبائیــــــة االعتیادیــــــة التــــــي تكــــــو 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام القانون األساسي 2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65ه بالقانون األساسي عددكما تم تعویض-1
.لمیزانیة الجماعات المحلیة

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-2
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والمخصصة للتنمیة وموارد االقتراض والموارد المتأتیة من االعتمادات المحالة التي تكـون 
العنوان الثاني.

وینقسم كل صنف إلى فصـول و تجمع موارد الجماعات المحلیة ضمن اثني عشر صنفا.
أو المعلوم أو الدخل أو المحصول.فقرات وفقرات فرعیة حسب نوعیة األداء

توزع نفقات العنوان األول على األقسام التالیة: )1((جدید)5الفصل
التأجیر العمومي.األول:القسم
وسائل المصالح.الثاني:القسم
التدخل العمومي.الثالث:القسم
نفقات التصرف الطارئة وغیر الموزعة.الرابع:القسم
فوائد الدین.:الخامسالقسم

وتجمع هذه النفقات ضمن جزئین:
یخص الجزء األول نفقات التصرف ویحتوي على القسم األول والقسم الثاني والقسم الثالـث 

و القسم الرابع ویخص الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدین.
التالیة:توزع نفقات العنوان الثاني على األقسام )2((جدید)6الفصل

مباشرةاالستثمارات الالقسم السادس:
التمویل العمومي.القسم السابع:
نفقات التنمیة الطارئة وغیر الموزعة.القسم الثامن:

القسم التاسع: نفقات التنمیة المرتبطة بموارد خارجیة موظفة.
·القسم العاشر: تسدید أصل الدین 

االعتمادات المحالة. القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من 
وتجمع هذه النفقات ضمن ثالثة أجزاء:

یخــص الجــزء الثالــث نفقــات التنمیــة ویحتــوي علــى القســم الســادس والقســم الســابع والقســم 
الثامن والقسم التاسع ویخص الجزء الرابع نفقات تسدید أصل الدین ویحتوي علـى القسـم 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام القانون األساسي 2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007نة لس65كما تم تعویضه بالقانون األساسي عدد-1
لمیزانیة الجماعات المحلیة

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-2
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عتمادات المحالة ویحتوي على القسم العاشرویهم الجزء الخامس النفقات المسددة من اال
الحادي عشر.

توزع موارد العنوان األول على األصناف التالیة:  :)1((جدید)7الفصل
المعالیم على العقارات واألنشطة الصنف األول:

مـــداخیل إشـــغال الملـــك العمـــومي البلـــدي أو الجهـــوي واســـتلزام المرافـــق الصـــنف الثـــاني:
العمومیة فیه 

معالیم الموجبات اإلداریة ومعالیم مقابل إسداء خدمات.لثالث:الصنف ا
الجبائیة االعتیادیة األخرى. مداخیل الالصنف الرابع:

مداخیل الملك البلدي أو الجهوي االعتیادیة  الصنف الخامس:
المداخیل المالیة االعتیادیة.لسادس: الصنف ا

وتجمع هذه الموارد ضمن جزئین : 
األول الخــاص بالمــداخیل الجبائیــة االعتیادیــة علــى مقــابیض الصــنف األول یحتــوي الجــزء

والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع ویهم الجزء الثاني المداخیل غیر الجبائیـة 
االعتیادیة ویشمل الصنف الخامس والصنف السادس

لیة: توزع موارد العنوان الثاني على األصناف التا:)1(( جدید )8الفصل
منح التجهیز.الصنف السابع:
مدخرات وموارد مختلفة.الصنف الثامن:
موارد االقتراض الداخلي.الصنف التاسع:
موارد االقتراض الخارجي.الصنف العاشر:

الصنف الحادي عشر: موارد االقتراض الخارجي الموظفة.
الموارد المتأتیة من االعتمادات المحالة.الصنف الثاني عشر:

مع هذه الموارد ضمن ثالثة أجزاء: وتج
یحتوي الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتیة للجماعات المحلیة والمخصصة للتنمیة على 
ـــى  ـــع مـــوارد االقتـــراض ویحتـــوي عل الصـــنف الســـابع والصـــنف الثـــامن ویخـــص الجـــزء الراب

.2007دیسمبر 18في المؤرخ2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-1
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د الصـــنف التاســـع والصـــنف العاشـــر والصـــنف الحـــادي عشـــر ویهـــم الجـــزء الخـــامس المـــوار 
المتأتیة من اإلعتمادات المحالة ویشمل الصنف الثاني عشر.

: یمكن رصد اإلعتمادات بمیزانیة الجماعات المحلیة حسب برامج ومهمات.)1(9الفصل
وتشــــمل البـــــرامج االعتمــــادات المخصصـــــة لعملیــــة أو لمجموعـــــة متناســــقة مـــــن العملیـــــات 

ددة ونتائج یمكن تقییمها.الموكولة إلى رئیس الجماعة المحلیة قصد تحقیق أهداف مح
وتشــمل المهمــات مجموعــة مــن البــرامج تســاهم فــي تجســیم خطــة ذات مصــلحة وطنیــة أو 

وتحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر.جهویة أو محلیة.
تنقســـم االعتمـــادات المتعلقـــة بمصـــاریف التنمیـــة إلـــى اعتمـــادات ) 2((جدیـــد)10الفصـــل

.الدفعالبرامج واعتمادات التعهد واعتمادات 
وتشــمل اعتمــادات البـــرامج المشــاریع والبـــرامج التــي یمكـــن للجماعــة المحلیـــة الشــروع فیهـــا 

وینبغـــي أن تمكـــن هـــذه االعتمـــادات مـــن التعهـــد ·خـــالل ســـنة مـــع ضـــبط مبلغهـــا الجملـــي 
بمصاریف تتعلق بإنجاز مشروع كامل أو جزء وظیفي منه یمكن استغالله دون إضافة.

ال تلــــزم الجماعــــة المحلیــــة إال فــــي حــــدود اعتمــــادات التعهــــد غیــــر أن اعتمــــادات البــــرامج 
·المفتوحة بالمیزانیة

الصــرف لیتســنى لــه التعهــد بالمصــاریف بوتوضــع اعتمــادات التعهــد تحــت تصــرف اآلمــر
·الالزمة لتنفیذ االستثمارات المنصوص علیها بالمیزانیة

كاهـل علـى لمحمولـة وتستعمل اعتمادات الدفع إلصدار أوامر الصرف بالنسـبة للمبـالغ ا
·الجماعة المحلیة وذلك في نطاق اعتمادات التعهد المتعلقة بها

الــدفع علــى میزانیــات المجــالس واعتمــاداتوتطبــق اعتمــادات البــرامج واعتمــادات التعهــد 
2بالعــدد میزانیـات البلــدیات التــي یصـادق علیهــا حســب الشـروط الــواردة الجهویـة و علــى

·من هذا القانون16من الفصل 
التعهد نافذة المفعول بدون تحدید في المدة ویمكن نقلهـا اعتماداتتبقى )3(–11الفصل

·أن تلغى عند االقتضاءسنة إلى أخرى إلىمن 

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تمت إضافته وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-2
2007دیسمبر 18المؤرخ في2007لسنة 56كما تم تنقیحه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد -3
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لمیزانیـة ویمكـن فتحهـا مـن خالل سـنة تنفیـذ اوتلغى اعتمادات الدفع التي لم یقع استعمالها 
الموالیة.جدید بعنوان السنة 
: غیــر أنـه یــتم نقـل بقایــا اعتمـادات الــدفع بالقسـم الحــادي عشــر )1(دة)الفقـرة الثالثــة (جدیــ

وٕاعادة فتحها بعنوان السنة الموالیة وفق تبویبها األصلي.
تكون النفقات التالیة إجباریة بالنسبة للجماعات المحلیة: )2((جدید): –12الفصل

والمســـــــاهمات مصـــــــاریف التـــــــأجیر باعتبـــــــار المبـــــــالغ المخصـــــــومة بعنـــــــوان الجبایـــــــة -1
االجتماعیة.

التنظیــف واإلعتنــاء بالطرقــات واألرصــفة وشــبكة التنــویر العمــومي وقنــوات مصــاریف -2
التطهیر والمناطق الخضراء المدرجة بالملك العمومي البلدي أو الجهوي .

خالص أقساط القروض المستوجبة أصال وفائدة.-3
اكل العمومیة.خالص المستحقات المستوجبة لفائدة الخواص والهی-4
مصاریف حفظ العقود والوثائق التي یتعین علیها تحریرها أو حفظها.-5
صیانة مقر الجماعـة المحلیـة ومصـاریف تعهـد مختلـف المنشـآت والبنایـات مصاریف -6

والعقارات الراجعة لها بالنظر. 
وبصفة عامة جمیع المصاریف المحمولة على الجماعة المحلیـة بمقتضـى النصـوص -7
.تشریعیة أو الترتیبیةال

إعداد المیزانیة واإلقتراع والمصادقة علیها: الباب الثاني
قبـل نهایـة شـهر مـاي مـن كـل سـنة المحلیـة الجماعـةیتـولى رئـیس ): 3((جدید)13الفصل

إعداد مشروع المیزانیة وعرضه للـدرس مـن قبـل اللجـان وعرضـه لإلقتـراع مـن قبـل مجلـس 
دورة الثالثة من كل سنة.الجماعة المحلیة وجوبا خالل ال

وفي صـورة عـدم تـولي رئـیس البلدیـة عـرض مشـروع المیزانیـة علـى المجلـس البلـدي خـالل 
فـيالدورة الثالثة، یتـولى الـوالي التنبیـه علیـه لـدعوة المجلـس البلـدي لالنعقـاد قصـد التـداول

ل ویقــع توزیــع االعتمــادات داخــل كــمشــروع المیزانیــة فــي أجــل أقصــاه مــوفى شــهر أوت .

2007دیسمبر 18المؤرخ في2007لسنة 65كما تمت إضافتها بالقانون األساسي عدد -1
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-2
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد-3
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فصل من قبل رئیس الجماعة المحلیة على أساس االقتراحات الواردة بالمـذكرات التفسـیریة 
المصاحبة لمشروع المیزانیة.

ویحال هذا المشروع بعد ذلك على مصادقة سلطة اإلشراف المختصة في أجل ال یتجـاوز 
أكتوبر من كل سنة مصحوبا: 31

یدة.بتقریر یتضمن تحلیال لخاصیات المیزانیة الجد-
. ةبالوثائق التفسیریة الالزم-

وفي صورة عدم إحالة مشروع المیزانیة إلى سلطة اإلشراف المختصة فـي األجـل المـذكور 
ـــة مشـــروع  ـــة إلحال ـــى رئـــیس الجماعـــة المحلی ـــه عل ـــرة التنبی ـــى هـــذه األخی أعـــاله، یتعـــین عل

ــالفقرة الرابعــة مــن هــذا الفصــل خــالل ف تــرة أقصــاها المیزانیــة مــع المؤیــدات المشــار إلیهــا ب
موفى شهر نوفمبر. 

وٕاذا لــم تــتم إحالــة المشــروع فــي ذلــك األجــل، تتــولى ســلطة اإلشــراف إقــرار المیزانیــة بصــفة 
وجوبیــة. وفــي هــذه الحالــة، یقــع إقــرار میزانیــة الجماعــة المحلیــة المعنیــة اعتمــادا علــى مــا 

م النفقــــات تحقــــق فعــــال فــــي تــــاریخ المصــــادقة دون اعتبــــار المــــوارد االســــتثنائیة مــــع ترســــی
من هذا القانون.12اإلجباریة المنصوص علیها بالفصل 

): یتم ضـبط تقـدیرات نفقـات المیزانیـة علـى أسـاس المـوارد المتوقـع تحقیقهـا 1(–14الفصل
خالل سنة التنفیذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفیذ.

بالنسـبة إلـى كـل عنـوان مـن المیزانیـة )  یتم االقتراع علـى تقـدیرات النفقـات 2(–15الفصل
حسب األجزاء واألقسام والفصول.

ویــتم االقتــراع علــى تقــدیرات المــوارد بالنســبة إلــى كــل عنــوان مــن المیزانیــة حســب األجــزاء 
واألصناف.

:أسفلهاألحكام الواردةیصادق الوالي على المیزانیات البلدیة مع مراعاة ) 3(16الفصل

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تمت إضافته بالقانون األساسي عدد -1
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد -2
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65ي عدد كما وقع تنقیحه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساس-3
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لیـــة والمالیـــة علـــى المیزانیـــات البلدیـــة التـــي یســـفر حســـابها المـــالي صـــادق وزیـــرا الداخی-1
للســـنة الماضـــیة عـــن عجـــز ومـــا دام هـــذا العجـــز لـــم یقـــع تســـدیده بواســـطة المـــوارد البلدیـــة 

.االعتیادیة
یصـــــادق وزیـــــرا الداخلیـــــة والمالیـــــة علـــــى المیزانیـــــات التـــــي تســـــاوي أو تفـــــوق تقـــــدیرات -2

·بقة مبلغا یقع ضبطه بأمرمقابیضها االعتیادیة في السنة السا
الجهویة لس امجالیصادق وزیر الداخلیة على میزانیات -)1(17الفصل 
تتــــولى ســــلطة اإلشــــراف المختصــــة مناقشــــة مشــــروع المیزانیــــة بحضــــور -)1(18الفصــــل

األطراف المعنیة خالل شهر نوفمبر.
اء، علـــى االقتضـــدیتـــولى رئـــیس الجماعـــة المحلیـــة إعـــادة صـــیاغة مشـــروع المیزانیـــة، عنـــ

ضوء جلسة المناقشة وتوجیهه إلى سلطة اإلشراف في أجل أقصاه خمسـة عشـر یومـا مـن 
تاریخ جلسة المناقشة المذكورة للمصادقة.علیه.

وفــي صــورة عــدم إحالــة مشــروع المیزانیــة إلــى ســلطة اإلشــراف فــي األجــل المــذكور ووفــق 
شـــراف المختصـــة إقـــرار الصـــیغ الـــواردة بـــالفقرة الثانیـــة مـــن هـــذا الفصـــل، تتـــولى ســـلطة اإل

من هذا القانون.14المیزانیة حسب األحكام المنصوص علیها بالفصل
مــن هــذا القــانون ال یمكــن ترســیم أي مشــروع 71و 61ألحكــام الفصــلین -)2(19الفصــل
محلیـة إال بعـد عـةابمیزانیـة جمسـاوي أو تفـوق تقـدیرات انجـازه مبلغـا یضـبط بـأمرتتجهیـز

·والمالیةولیة بقرار مشترك بین وزیري الداخلیةالحصول على الموافقة األ
على وزیري الداخلیة والمالیة إعطاء رأیهما في ظرف ثالثة أشهر ابتداء من تاریخ وصول 

ــم تقــع اإلجابــة فــي ذلــك األجــل یعتبــر المشــروع مصــادقا المشــروع إلــى وزارة المالیــة وٕاذا ل
·علیه

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تمت إضافته بالقانون األساسي عدد -1
2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65تم تنقیحه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد اكم-2
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صــاریف بصــورة متوازنــة مــع مراعــاة یجــب عــرض تقــدیرات المقــابیض والم-)1(20الفصــل
األساستعهدات السنة الماضیة كما یقع االقتراع على هذه التقدیرات على نفس 

الجماعـــةوقـــع االقتـــراع علـــى میزانیـــة غیـــر متوازنـــة مـــن طـــرف مجلـــس إذا-(1)21الفصـــل
ینبغــــي إضــــافتها عنــــد االقتضــــاء فــــإن الســــلطةالنفقــــات اإلجباریــــة التــــيباعتبــــار المحلیــــة

الـــذي یتـــولى عرضـــها فـــي ظـــرف الجماعـــة المحلیـــةلمصـــادقة ترجعهـــا لـــرئیستصـــة باالمخ
·مرة ثانیةالمجلس للتفاوض في شأنهاعشرة أیام على 

وینبغـــي لهـــذا المجلـــس أن یبـــت فـــي شـــأنها فـــي أجـــل خمســـة عشـــر یومـــا وترجـــع المیزانیـــة 
ن جدیـد أو إذا لسلطة اإلشراف المختصة وفي صورة ما إذا لم یقع تقدیم میزانیة متوازنـة مـ

المجلــس عرضــها علـى قصـد لـم ترجــع فـي ظــرف شـهر ابتــداء مـن تــاریخ إرجاعهـا للــرئیس 
والمقابیض.لمصاریف ارة مجموع ـتقرر مباشالسلطة المختصةفإن للتفاوض للمرة الثانیة

عــة اللقــرار الــذي تتخــذه ســلطة اإلشــراف إلقــرار میزانیــة جمیمكــن-)2((جدیــد)22الفصــل
غیــر،مقــدارهامــنضیخفــالتالمدرجــة بهــذه المیزانیــة أو رفــض النفقــات یتضــمن محلیـة أن 

بمقتضـى هــذا القــرار الزیـادة فــي النفقــات أو إدراج نفقـات جدیــدة إال إذا كانــت یمكــنأنـه ال 
إجباریة. ویتم ذلك في حدود الموارد المتاحة للجماعة المحلیة المعنیة.

ةالمحلیــة رصــد االعتمــادات الالزمـــیتــول مجلــس الجماعــة إذا لــم -)3((جدیــد)23الفصــل
لتســـدید نفقـــة إجباریـــة أو رصـــد لهـــا مبلغـــا غیـــر كـــاف فـــإن المقـــدار الـــالزم لتأدیتهـــا یرســـم 

بالمیزانیة بمقتضى قرار من سلطة اإلشراف المختصة بالمصادقة على المیزانیة.
ار یضبط باعتبـفإن مبلغ االعتماد الالزم ،إن كان األمر یتعلق بمصروف سنوي غیر قار

معدل الثالث سنوات األخیرة. وٕان كان األمـر یتعلـق بمصـروف سـنوي قـار، فـان االعتمـاد 
یرسم بمقداره الحقیقي. مالالز 

ویقــرر المجلــس تســدید النفقــة اإلجباریــة المرســمة وجوبــا بمقتضــى هــذا الفصــل مــن المــوارد 
سطة الموارد المقـررة النفقة المعنیة بوادالذاتیة للجماعة المحلیة ویتم، عند االقتضاء، تسدی

من قبل سلطة اإلشراف المختصة حسب التشریع الجاري به العمل.
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جماعــة محلیــة بصــفة نهائیــة قبــل غــرة لــم یقــع إقــرار میزانیــة إذا)1((جدیــد)–24الفصــل
جــانفي لســـبب مـــن األســباب فإنـــه یبقـــى العمــل جاریـــا بـــالموارد والنفقــات اإلجباریـــة للعنـــوان 

مــن هــذا القــانون والمرســمة بمیزانیــة الســنة األخیــرة 12بالفصــل األول المنصــوص علیهــا 
وباالعتمادات المتوفرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمیة وبالجزء الخـامس إلـى 

أن تقع المصادقة على المیزانیة الجدیدة.
غیــر أنــه ال یجــوز التعهــد بالنفقــات وصــرفها إال فــي حــدود قســط شــهري مــن االعتمــادات 
المرسمة بمیزانیة السنة المنقضیة. وفي هذه الحالة یتم فتح االعتمادات بمقتضى قرار مـن 
رئیس الجماعة المحلیة بناء على ترخیص من قبل وزیر الداخلیة بالنسبة للمجلس الجهوي 

ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدیة.
تنفیذ المیزانیة وختمهاالثالث:الباب 

بالزیـادة أو بالنقصـان حسـب نسـق میزانیـة الال تنقـیح علـى یمكـن إدخـ)2((جدید) 25الفصل
ویمكــن .مــن هــذا القــانون13الشــروط الــواردة بالفصــل تحصــیل المــوارد وذلــك وفــق نفــس

لسلطة االشراف المختصة بالمصادقة على المیزانیة طلب التنقیح بالنقصان. 
ـــة المصـــاریف المـــأذون بـــدفعها فـــي)3(:26الفصـــل حـــدود مبلـــغ یتعـــین أن تنحصـــر جمل

المقابیض الحاصلة فعلیا. 
تحویــل اعتمــادات مــن جــزء إلــى جــزء داخــل العنــوان األول یمكــن )4(:(جدیــد)27الفصــل

وبــین الجــزء الثالــث والجــزء الرابــع داخــل العنــوان الثــاني ومــن قســم إلــى قســم داخــل كــل مــن 
هذه األجزاء. كما یمكن تحویل اعتمادات بین فصول كل قسم من نفس الجزء. 

وتــتم عملیــات تحویــل االعتمــادات المشــار إلیهــا أعــاله بنــاء علــى مداولــة مجلــس الجماعــة 
المحلیة وموافقة سلطة االشراف المختصة بالمصادقة على المیزانیة.

غیــر أنــه ال یمكــن تحویــل اعتمــادات بالنســبة للنفقــات المســددة مــن االعتمــادات المحالــة أو 
لهیكل الذي تولى إحالة االعتمادات.الممولة بموارد موظفة إال بعد موافقة ا
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وفي جمیع الحاالت، تخضع طلبات تحویل االعتمادات إلى التراتیب واالجراءا ت الجـاري 
بها العمل.

: یمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان األول تحویـل اعتمـادات مـن فقـرة إلـى فقـرة )1(28الفصل
خــل نفــس الفقــرة بقــرار مــن داخــل نفــس الفصــل ومــن فقــرة فرعیــة إلــى فقــرة فرعیــة أخــرى دا

رئــیس الجماعــة المحلیــة دون تــرخیص مســبق علــى أن یــتم حــاال إعــالم األطــراف المعنیــة 
بـــذلك، غیـــر أنـــه ال یمكـــن تحویـــل االعتمـــادات داخـــل فصـــول القســـم الخـــامس ومـــن البنـــود 

المخصصة لتسدید الدیون إال بعد موافقة سلطة اإلشراف المختصة.
نوان الثاني تحویل اعتمادات بین الفقـرات والفقـرات الفرعیـة ویمكن بالنسبة إلى نفقات الع

داخل كل فصل من الجزء الثالث بقرار من رئیس الجماعـة المحلیـة دون تـرخیص مسـبق، 
غیــر أنــه ال یمكــن إجــراء تحــویالت مــن االعتمــادات المخصصــة لتســدید أصــل الــدین ومــن 

إلشراف المختصة.االعتمادات الممولة بموارد موظفة إال بعد موافقة سلطة ا
كمـــا یمكـــن للجماعـــات المحلیـــة تحویـــل اعتمـــادات داخـــل كـــل فصـــل مـــن القســـم الحـــادي 

عشر بقرار من رئیس الجماعة المحلیة بعد موافقة الهیكل الذي تولى إحالة االعتمادات.
وفـــي جمیـــع الحـــاالت، تخضــــع طلبـــات تحویـــل االعتمــــادات إلـــى التراتیـــب واإلجــــراءات 

الجاري بها العمل.
یتم خالل سنة تنفیذ المیزانیة، عند االقتضاء، استعمال االعتمـادات )1((جدید)29صلالف

المرســمة بالقســم الرابــع مــن الجــزء األول مــن العنــوان األول والمخصصــة لنفقــات التصــرف 
الطارئة وغیر الموزعة لفتح اعتمادات ببنود األقسام األخرى من هذا العنوان وذلـك لتسـدید 

رصـد لهـا أي مبلـغ بالمیزانیـة أو تبـین أن االعتمـادات المرسـمة لهـا غیـر نفقات متأكـدة لـم ی
كافیة.

كمــا یــتم وفــق نفــس الشــروط المنصــوص علیهــا بــالفقرة األولــى مــن هــذا الفصــل اســتعمال 
االعتمـــادات المرســـمة بالقســـم الثـــامن مـــن الجـــزء الثالـــث مـــن العنـــوان الثـــاني والمخصصـــة 

لفـتح اعتمـادات ببنـود القسـمین السـادس والسـابع مـن لنفقات التنمیة الطارئة وغیر الموزعـة
هذا الجزء. 

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون عدد-1
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یتعین، في إطار اإلعتمادات المرسمة بالمیزانیة، أال تتجاوز جملة النفقات )1(30الفصل
المتعهــد بهــا خــالل الســنة بــالعنوان األول مبلــغ المقــابیض الحاصــلة فعلیــا فــي مســتوى هــذا 

العنوان وأن تنحصر جملة
محمولة على العنوان الثاني: التعهدات ال

بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتیة في حدد الموارد المتوفرة بهذا العنوان.-
بالنســبة للنفقــات الممولــة بقــروض أو بمــنح أو بمســاهمات والمدرجــة بالقســمین الســادس -

بـل الجهـة والسابع من الجزء الثالث فـي حـدود المبـالغ المتعهـد بتحویلهـا بهـذا العنـوان مـن ق
المعنیة بالتمویل.

ـــة - ـــات المدرجـــة بالقســـمین الســـادس والســـابع المشـــار إلیهمـــا أعـــاله والمتعلق بالنســـبة للنفق
بالبرنـــــامج الجهـــــوي للتنمیـــــة والنفقـــــات المحمولـــــة علـــــى الجـــــزء الخـــــامس فـــــي حـــــدود مبلـــــغ 

االعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.
الفقرة األولـــى مــن هـــذا الفصــل خطـــأ تصـــرف تعــد مخالفـــة األحكــام المنصـــوص علیهــا بـــ

یعـــرض مـــن یتـــولى ارتكابـــه مـــن بـــین آمـــري صـــرف میزانیـــات الجماعـــات المحلیـــة أو مـــن 
یفّوض لهـم مـن غیـر أعـوان هـذه الجماعـات فـي عقـد النفقـات إلـى المسـؤولیة المدنیـة التـي 
یمكـــــــن أن تقضـــــــي بهـــــــا المحـــــــاكم المختصـــــــة مـــــــن أجـــــــل الضـــــــرر الحاصـــــــل للجماعـــــــة 

ولى وزیر الداخلیة ، عند االقتضاء ، رفع تقریر في الغرض إلى الوزیر األول. المحلیة.ویت
ویتم رفع الدعوى المدنیة من قبل وزیر الداخلیة. 

ویتعرض مرتكبو المخالفة المشار إلیهـا بـالفقرة الثانیـة مـن هـذا الفصـل مـن بـین األعـوان 
طـاء المرتكبـة علـى معنـى المفّوض لهم في عقد النفقات إلـى العقوبـات المنطبقـة علـى األخ

التشریع الجاري به العمل في مجال أخطاء التصرف.
ـــــة المجهـــــزة )2(:31الفصـــــل ـــــات الجماعـــــات المحلی ـــــى آمـــــري صـــــرف میزانی یحجـــــر عل

بالمنظومة المعلوماتیة المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفیذ المیزانیة استعمال أذون 
التزود الیدویة.
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فــــوض لهــــم مــــن قبــــل آمــــري صــــرف میزانیــــات الجماعــــات ینطبــــق هــــذا التحجیــــر علــــى الم
المحلیة.

وتعد مخالفة اإلجراء المنصوص علیه بهذا الفصل خطأ تصرف علـى معنـى الفقـرة الثانیـة 
من هذا القانون.30من الفصل 

إذا تبــین مــن تنفیــذ میزانیــة الســنة األخیــرة عجــز وٕاذا الحــظ وزیــر )1((جدیــد)32الفصــل
یة أن التدابیر التي مـن شـأنها تسـویة هـذا العجـز لـم یقـع اتخاذهـا أو الداخلیة أو وزیر المال

أنها غیر كافیة فإن سلطة اإلشراف تدعو مجلس الجماعة المحلیة إلى التفاوض في شـأن 
ذلــك فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر یومــا. وٕاذا لــم یقــرر المجلــس عنــد انتهــاء ذلــك األجــل 

لداخلیة یتولیان إقرار المیزانیة.تدابیر التسویة الكافیة فإن وزیري المالیة وا
فـــي عـــة المحلیـــة فـــي دورتـــه المنعقـــدة فـــي شـــهر مـــايامجلـــس الجمینظـــر)1(:33الفصـــل

مـــن مجلـــة المحاســـبة 282الحســـاب المـــالي الـــذي یقـــع إعـــداده طبقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 
اإلشـــراف التـــي لهـــا صـــفة الموافقـــة علـــى قبـــل ســـلطةالعمومیـــة وتقـــع المصـــادقة علیـــه مـــن 

به.یة المتعلقة المیزان
المتعلـق بغلـق میزانیـة الجماعـة المحلیـة المبلـغ النهـائي یثبـت القـرار )1((جدید)34الفصل

للموارد المستخلصة وللنفقات المـأذون بـدفعها خـالل السـنة ویلغـي االعتمـادات الباقیـة دون 
ن استعمال ویرخص فـي نقـل نتیجـة السـنة إلـى الحسـابین المفتـوحین بالعملیـات الخارجـة عـ
نالمیزانیـة للجماعــة المحلیــة تحـت عنــوان المــال االحتیـاطي بالنســبة للعنــوان األول والجــزئی

الثالـــث والرابـــع مـــن العنـــوان الثـــاني والمـــال االنتقـــالي بالنســـبة للجـــزء الخـــامس مـــن العنـــوان 
الثاني. 

ـــات المبوبـــة بـــالجزئین الثالـــث والرابـــع مـــن  یمكـــن اســـتعمال المـــال االحتیـــاطي لتمویـــل النفق
لعنــوان الثــاني. كمــا یمكــن اســتعمال هــذا المــال، عنــد االقتضــاء، لتســویة العجــز الحاصــل ا

خالل سـنة أو لخـالص دیـون محمولـة علـى العنـوان األول وذلـك فـي حـدود الفـوائض غیـر 
المتأتیة من الموارد الموظفة. 

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما تم تعویضه وٕاعادة ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
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لجزء ویــتم اســتعمال الفــوائض المودعــة بحســاب المــال االنتقــالي لتمویــل النفقــات المدرجــة بــا
الخامس من العنوان الثاني وفق تبویبها األصلي.

ویعرض القرار المشار إلیه بـالفقرة األولـى مـن هـذا الفصـل علـى مصـادقة سـلطة اإلشـراف 
المختصة بالمصادقة على المیزانیة مرفوقا بنسخة من الحساب المالي.

:وخاصةجمیع األحكام المخالفة لهذا القانون ألغیت)1(35الفصل
1907نوفمبر 23حكام المتعلقة بالمیزانیة الواردة باألمر المؤرخ في األ-
المتعلق بتعیـین تـاریخ فـتح 1961ماي 28المؤرخ في 1961لسنة 12القانون عدد -

السنة المالیة ومدتها التكمیلیة بالنسبة لمیزانیات البلدیات والمنظمات الشبیهة بها
المــؤرخ 1963لســنة 54لقــانون عــدد مــن ا2و 20و19و15و12و11الفصــول -
.المتعلق بمجالس الوالیات1963دیسمبر 30في 

المصادقة على الميزانية البلدية

2007دیسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65كما أعید ترتیبه بالقانون األساسي عدد -1
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یتعلق بضبط شـروط تطبیـق 2013أوت 2مؤرخ في 2013لسنة 3235أمر عدد 
1975لســـنة 35مـــن القـــانون عـــدد 16أحكـــام الفقـــرة الفرعیـــة الثانیـــة مـــن الفصـــل 

. المتعلق بالقانون األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة1975ماي 14مؤرخ في ال

یصادق وزیر الداخلیة ووزیـر المالیـة علـى المیزانیـات البلدیـة التـي تسـاوي -الفصل األول
ــــــار  ــــــغ عشــــــرة مالیــــــین دین ــــــة للســــــنة الســــــابقة مبل أو تفــــــوق تقــــــدیرات مقابیضــــــها اإلعتیادی

.)د10.000.000(

أكتـــوبر 16المـــؤرخ فـــي 2012لســـنة 2475ألغیـــت أحكـــام األمـــر عـــدد -2الفصـــل 
المشار إلیه أعاله المتعلق بضبط شـروط تطبیـق أحكـام الفقـرة الفرعیـة الثانیـة مـن 2012
المتعلــق 1975مــاي 14المــؤرخ فــي 1975لســنة 35مــن القــانون عــدد 16الفصــل 

.بالقانون األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة

وزیر الداخلیة ووزیر المالیة مكلفان، كل فیما یخصه، بتنفیذ هذا األمر الذي -3الفصل 
.ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

ضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية
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2008مـارس 31قرار من وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیـة ووزیـر المالیـة مـؤرخ فـي 
وتبویب میزانیات الجماعات المحلیة.یتعلق بضبط صیغة 

الفصل األول:
الملحـــق لهـــذا 1تســتعمل البلـــدیات التــي یصـــادق علـــى میزانیاتهــا الـــوالي النمـــوذج عــدد -

القرار إلعداد میزانیاتها. 
تســتعمل البلــدیات التــي یصــادق علــى میزانیاتهــا وزیــر الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة ووزیــر -

ملحق لهذا القرار إلعداد میزانیاتها.ال2المالیة النموذج عدد
.الملحق لهذا القرار3تستعمل المجالس الجهویة إلعداد میزانیاتها النموذج عدد -

1975نـــوفمبر 6ألغیـــت أحكـــام قـــرار وزیـــري الداخلیـــة والمالیـــة المـــؤرخ فـــي -2الفصـــل 
المتعلق بضبط صیغة وتبویب میزانیات الجماعات المحلیة.

ء المجـالس الجهویـة ورؤسـاء البلـدیات مكلفـون، كـل فیمـا یخصـه، بتنفیـذ رؤسـا–3الفصـل 
هذا القرار. 

المال المشترك للجماعات المحلية  
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ـــانون 5و4و3الفصـــول  1975مـــاي 14المـــؤرخ فـــي 1975لســـنة 36مـــن الق
المتعلـق بضـبط المـال المشـترك للجماعـات المحلیــة كمـا تـم تنقیحـه وٕاتمامـه بالنصــوص 

حقة.الال
یضــبط منــاب الجماعــات المحلیــة مــن المــال المشــترك بـــ :)1(جدیــدة)1(الفقــرة3الفصــل

للبلدیات %86للمجالس الجهویة و%14ویوزع على أساس   82%
بالتسـاوي %25: یوزع المناب الراجـع للمجـالس الجهویـة لحـد )2((الفقرة الثانیة الجدیدة)

دد سـكان كـل جماعـة مـن هـذه الجماعـات علـى أسـاس عـ%75بین هـذه المجـالس ولحـد 
بعد طرح سكان البلدیات في منطقتها الترابیة.

: یوزع المناب الراجع للبلدیات على النحو التالي: )2((الفقرة الثالثة جدیدة)
 بالتساوي بین كل البلدیات %10لحد
 على أساس عدد سكان كل بلدیة %45لحد
 یض التـي تحصـلت علیهـا كـل بلدیـة خـالل على أساس معدل المقـاب)3(%37لحد

.ان المعلوم على العقارات المبنیةالثالث السنوات األخیرة بعنو 
 ـــثالث )3(%8لحـــد ـــي لهـــا معـــدل لل ـــدیات الت ـــى أســـاس عـــدد ســـكان البل ـــوزع عل ت

سنوات األخیرة بعنوان تثقیالت المعلوم على العقارات المبنیـة المرسـمة بالزمـام السـنوي 
وان المعلــوم علـى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو التجاریــة ومـن المقــابیض بعنــ

أو المهنیة والمعلوم على النزل ومداخیل األسـواق المسـتلزمة یقـل عـن المعـدل الـوطني 
للمقابیض بعنوان المعالیم والمداخیل المذكورة للثالث سنوات األخیرة .

2007یة لسنة من قانون المال11كما تم التنقیح بمقتضى الفصل -1
2000جوان13المؤرخ في 2000لسنة 60كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -2
2014من قانون المالیة لسنة 12كما تم التنقیح بموجب الفصل -3
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من محصول المال المشترك %18یوزع المدخر البالغ )1() الفقرة الرابعة جدیدة( 
:على النحو التالي

لبلدیة تونس،%24لحد -
للمجلس الجهوي بتونس،%3لحد -
للبلدیات مراكز الوالیات،%30لحد -
لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة،%27لحد -
ـــــات %16لحـــــد - لمتطلبـــــات ســـــلطة اإلشـــــراف المركزیـــــة فـــــي مجـــــال تلبیـــــة الحاجی

.والطارئة للجماعات المحلیةالخصوصیة 
ویمكن تخصیص جزء من المدخر وٕاضافته إلى المناب الراجع للبلدیات المنصـوص علیـه 

.بالفقرة األولى من هذا الفصل بمقتضى أمر
تلغى جمیع األحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة: –4الفصل 

.1948جوان 25من األمر المؤرخ في 58و 57الفصالن 
فیفــــري 18المــــؤرخ فــــي 1972لســــنة 49مــــن األمــــر عــــدد 11مــــن الفصــــل 6الفقـــرة 

المتعلق بضبط دائرة اقلیم تونس وصالحیاته وتركیبه وموارده.1972
ــــي 1974لســــنة 101مــــن القــــانون عــــد 79الفصــــل  1974دیســــمبر 25المــــؤرخ ف

.1975المتعلق بقانون المالیة لسنة 
.2001تداء من غرة جانفي یجري العمل بهذا القانون اب)2(-5الفصل 

2013دیسمبر 30بتاریخ 2013لسنة 54تم تنقیح الفقرة الرابعة بموجب القانون عدد كما -1
2000جوان13المؤرخ في 2000لسنة 60كما وقع تنقیحه بالقانون عدد-2
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صندوق التعاون بين الجماعات  

إحــداث صــندوق تتعلــق ب2013المالیــة لســنة مــن قــانون 15و14و13الفصــول 
التعاون بین الجماعات المحلیة

یفـتح بـدفاتر أمـین المـال العـام للـبالد التونسـیة حسـاب خـاص فـي الخزینـة -13الفصـل 
لتعــاون بـــین الجماعــات المحلیـــة" یتــولى المســـاهمة فــي تنمیـــة یطلــق علیـــه إســم "صـــندوق ا

.المـــوارد المالیـــة للجماعـــات المحلیـــة وخاصـــة منهـــا البلـــدیات الصـــغرى ومحـــدودة المـــوارد
ویتــولى الــوزیر المكلــف بالجماعــات المحلیــة اإلذن بالــدفع لمصــاریف الصــندوق. وتكتســي 

.نفقات الصندوق صبغة تقدیریة

:ق التعاون بین الجماعات المحلیة" بـیمول "صندو ـ14الفصل 
مـــردود المعلـــوم علـــى المؤسســـات ذات الصـــبغة الصـــناعیة أو التجاریـــة أو المهنیـــة -

ـــــــار بالنســـــــبة إلـــــــى كـــــــل مؤسســـــــة،100.000الـــــــذي یتجـــــــاوز خـــــــالل الســـــــنة  دین
مــردود المعلــوم المتــأتي مــن مســاهمة الجماعــات المحلّیــة فــي أشــغال تعمــیم الّتیــار -

مــــن مجلــــة 91نــــویر العمــــومي والّصــــیانة المحــــدث بمقتضــــى الفصــــل الكهربــــائي والتّ 
3المـــؤرخ فـــي 1997لســـنة 11الجبایـــة المحلیـــة الصـــادرة بمقتضـــى القـــانون عـــدد 

،1997فیفري 
المــوارد األخــرى التــي یمكــن تخصیصــها لفائــدة الصــندوق طبقــا للتشــریع الجــاري بــه -

.العمل

ن بـین الجماعـات المحلیـة" حسـب مقـاییس یـتم توزیـع مـوارد "صـندوق التعـاو ـ15الفصل 
.تضبط بأمر
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صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  

یتعلـــق بضـــبط طـــرق 2013جویلیـــة 8مـــؤرخ فــي 2013لســـنة 2797أمــر عـــدد 
.ومقاییس توزیع موارد صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة

اعــات المحلیــة علــى أربعــة یــتم توزیــع مــوارد صــندوق التعــاون بــین الجم-الفصــل األول 
أقســاط ذات ثالثــة أشــهر تصــرف بالنســبة للثالثــة أقســاط األولــى منهــا تباعــا خــالل أشــهر 
أفریـــل وجویلیـــة وأكتـــوبر مـــن ســـنة التنفیـــذ، ویـــتم صـــرف القســـط الرابـــع علـــى كامـــل المـــوارد 
المنقولـــة بالصـــندوق، خـــالل شـــهر فیفـــري مـــن الســـنة الموالیـــة، وذلـــك وفقـــا للمقـــاییس التـــي 

.طها هذا األمریضب
یوزع مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصـبغة الصـناعیة أو التجاریـة أو -2الفصل 

دینــار بالنســبة إلــى كــل مؤسســة حســب 100.000المهنیــة الــذي یتجــاوز خــالل الســنة 
:النسب التالیة

.لبلدیة تونس18%-
علـى أسـاس لبلدیات صفاقس وسوسـة وبنـزرت وبـن عـروس وحلـق الـوادي تـوزع 10%-

.المـــــــــــــوارد الذاتیـــــــــــــة القـــــــــــــارة المنجـــــــــــــزة بـــــــــــــالعنوان األول خـــــــــــــالل الســـــــــــــنة المنقضـــــــــــــیة
للبلدیات األخرى توزع على أساس معدل مواردها الذاتیـة القـارة المنجـزة بـالعنوان 67%-

:األول للسنة المنقضیة للساكن الواحد كما یلي
مواردها هذا المعدل،توزع حسب عدد السكان للبلدیات التي تساوي أو تفوق 30%*
.توزع حسب عدد السكان للبلدیات التي تقل مواردها عن هذا المعدل70%*
:للمجالس الجهویة توزع كما یلي5%-
بالتساوي بین المجلسین الجهویین بتونس والمنستیر،20%*
حسب عدد السكان للمجالس الجهویة األخرى،80%*

ان مســاهمة الجماعــات المحلیــة فــي أشــغال تعمـــیم یــوزع مــردود المعلــوم بعنــو -3الفصــل 
:التیــــــــــار الكهربــــــــــائي والتنــــــــــویر العمــــــــــومي والصــــــــــیانة كمــــــــــا یلــــــــــي



158

ملیمــــات حســــب المنــــاب الحقیقــــي الراجــــع مــــن المعلــــوم لكــــل جماعــــة محلیــــة بعنــــوان 4ـــــ 
استهالك التیار الكهربائي،

:المردود المتبقي من المعلوم في حدو-
: كما یليللمجالس الجهویة توزع 20%* 

بالتساوي بین المجلسین الجهویین بتونس والمنستیر،20%
توزع حسب عدد السكان للمجالس الجهویة األخرى والتي تقل مواردها الذاتیة القـارة 80%

المنجــزة بــالعنوان األول للســنة المنقضــیة للســاكن الواحــد عــن المعــدل المحتســب لكافــة هــذه 
المجالس،

د السكان للبلدیات التـي تقـل مواردهـا الذاتیـة القـارة المنجـزة توزع على أساس عد80%* 
.بالعنوان األول للسنة المنقضیة للساكن الواحد عن المعدل المحتسب لكافة البلدیات

تتــولى الشــركة التونســیة للكهربــاء والغــاز، علــى أســاس تصــریح شــهري حســب ـ4الفصــل 
مسـتخلص بواسـطة فـواتیر اســتهالك نمـوذج تعـده اإلدارة، تحویـل كامـل محصـول المعلـوم ال

الكهربــاء والغـــاز بعنـــوان مســـاهمة الجماعـــات المحلیـــة فـــي أشـــغال تعمـــیم التیـــار الكهربـــائي 
والتنویر العمـومي والصـیانة إلـى الحسـاب الخـاص المفتـوح للغـرض بالخزینـة، وذلـك خـالل 

.لومالثمانیة وعشرین یوما األولى الموالیة للشهر الذي تم بعنوانه استخالص المع

وزیر الداخلیة ووزیر المالیة مكلفان، كـل فیمـا یخصـه، بتنفیـذ هـذا األمـر الـذي ـ5الفصل 
.ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

ةـة المحليـالجبايمجلـة

المعلوم على العقارات المبنیةاألول:الباب 
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میدان تطبیق المعلوماألول:القسم 
:الفصل األول

- I العقــارات المبنیــة الكائنــة بالمنــاطق الراجعــة بــالنظر للجماعــات المحلیــة تخضــع
لمعلـــوم ســـنوي یســـمى المعلـــوم علـــى العقـــارات المبنیـــة باســـتثناء العقـــارات المعـــدة لتعـــاطي 

·من هذه المجلة41و35ن ـاألنشطة الخاضعة للمعالیم المشار إلیها بالفصلی
II-لموجـودة المعلوم على العقارات المبنیة یستوجب بتاریخ غرة جانفي من كل سنة ، ا

توسیعها أو اعالؤها أو في ذلك التاریخ ، كما ُیستوجب على العقارات التي یتم إنجازها أو
خـــالل الســـنة بموجـــب تغییـــر وجهـــة التـــي تصـــبح خاضـــعة للمعلـــوم علـــى العقـــارات المبنیـــة

·استعمالها وذلك ابتداء من تاریخ حصول العملیات المذكورة
یستوجب المعلوم على العقـارات المبنیـة علـى مالـك العقـار أو المنتفـع بـه وفـي -2الفصل
غیــاب مالــك أو منتفــع معــروف یســتوجب المعلــوم علــى العقــارات المبنیــة مــن طــرف صــورة 

شاغلهحائز العقار أو 
:المعلومُتعفى من -3الفصل

اإلداریــة أو الصــبغةالعقــارات المبنیــة التــي تملكهــا الدولــة أو المؤسســات العمومیــة ذات-
·الجماعات المحلیة ، ما لم تكن ُمسّوغة

·المساجد والعقارات المبنیة المخصصة للتعبد والزوایا-
العقــارات المبنیــة التــي تملكهــا الــدول األجنبیــة والُمعــدة إلیــواء المصــالح اإلداریــة التابعــة -

عتمــدین لــدى الدولــة للســفارات أو القنصــلیات أو المخصصــة لســكن الســفراء والقناصــل الم
·التونسیة ، شریطة المعاملة بالمثل

العقارات المبنیة التي تملكها المنظمات العالمیة المتمتعة بالصـفة الدیبلوماسـیة إذا كانـت -
البعثــــات معــــدة إلیــــواء المصــــالح اإلداریــــة لهــــذه المنظمــــات أو مخصصــــة لســــكن رؤســــاء

·المعتمدین لدى الدولة التونسیة
نیــة التــي تملكهــا أو تشــغلها بــدون مقابــل الجمعیــات الخیریــة واإلســعافیة أو العقــارات المب-

الجمعیـــات المعتـــرف لهــــا بصـــبغة المصــــلحة العامـــة ، علـــى أن تخصــــص هـــذه العقــــارات 
.لممارسة نشاطها
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العقارات المبنیة التي تملكها الدولة أو الجماعـات المحلیـة أو المؤسسـات العمومیـة ذات -
)1(.ي تنتقل ملكیتها في إطار عملیة إصدار صكوك إسالمیةالصبغة اإلداریة والت

أساس المعلوم ونسبهالثاني:القسم 
-4الفصل 
-I بالمائـــة مـــن الـــثمن المرجعـــي 2ُیوظـــف المعلـــوم علـــى العقـــارات المبنیـــة علـــى أســـاس

مــن هــذا IIللمتـر المربــع المبنـي لكــل صـنف مــن أصـناف العقــارات المبنیـة بــالفقرة
·في المساحة المغطاة للعقارالفصل ُتضرب 

II- یليتصّنف العقارات باعتبار المساحة المغطاة كما:
.مترا مربعا100ویشمل العقارات التي ال تتعدى مساحتها المغطاة األول:الصنف 
متـــرا مربعـــا وال 100ویشـــمل العقـــارات التـــي تفـــوق مســـاحتها المغطـــاة الثـــاني:الصـــنف 
·مترا مربعا200تتعدى 

مربعــــا وال متـــرا200ویشـــمل العقــــارات التـــي تفـــوق مســــاحتها المغطـــاة الثالـــث:الصـــنف
·مترا مربعا400تتعدى 

مترا مربعا400الصنف الرابع : ویشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 
وتعتبــــر مســــاحة مغطــــاة المســــاحة المبنیــــة الصــــالحة للســــكن دون اعتبــــار الشــــرفات غیــــر 

واألفنیةالدهالیز غیر لمهیئة للسكن المسقفة والمستودعات و 
III-ـــة علـــى أســـاس التصـــریح تضـــبط المســـاحة المغطـــاة مـــن طـــرف الجماعـــة المحلی

مــن هــذه المجلــة وعلــى أســاس المعلومــات المتــوفرة لــدیها 14المنصــوص علیــه بالفصــل 
وعند االقتضاء على أساس قیس میداني للعقـار بطلـب مـن المطالـب بـالمعلوم وفـي غیـاب 

ناصــر یقــع تصــنیف العقــار فــي أعلــى صــنف إال إذا أدلــى الُمطالــب بــالمعلوم بمــا هــذه الع
ُیخالف ذلك

IV-للمتــر یضبط بأمر كل ثالث سنوات الحد األدنى والحـد األقصـى للـثمن المرجعـي
مـن هـذا Iبـالفقرةالمربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المنصوص علیها 

·الفصل

2014من قانون المالیة لسنة 30تمت إضافة هذه المطة بمقتضى الفصل -1
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هذه الحـدود قر بقرار معلل الثمن المرجعي للمتر المربع المبني فيوللجماعة المحلیة أن ت
مـن هـذه 5مـن الفصـل IIحسـب نوعیـة الخـدمات المتـوفرة المشـار إلیهـا بـالفقرة

المجلة.
V- إذا فـاق أسـاس المعلـوم علـى العقـارات المبنیـة المحتسـب وفقـا ألحكـام الفقـرة األولـى

للتشــریع المتعلــق بحــق قــارات المســوغة الخاضـعةمـن هــذا الفصــل معــین الكـراء بالنســبة للع
·البقاء ، ُیوظف المعلوم على العقارات المبنیة على أساس معین الكراء

-5الفصل 
-I حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنیة على أسـاس مسـتوى الخـدمات المنصـوص

:علیها بالفقرة الثانیة من هذا الفصل كاآلتي
·قارات المنتفعة بخدمة أو خدمتینبالمائة بالنسبة للع8-
·بالمائة بالنسبة للعقارات المنتفعة بثالث أو أربع خدمات10-
·بالمائة بالنسبة للعقارات المنتفعة بأكثر من أربع خدمات12-
بالمائــة بالنســبة للعقــارات المنتفعــة بــأكثر مــن أربــع خــدمات وبخــدمات أخــرى غیــر 14-

الفصلن هذا مIIالخدمات المبینة بالفقرة
II- فيتتمثل الخدمات المشار إلیها بالفقرة األولى من هذا الفصل:
التنظیف ،-
وجود التنویر العمومي،-
وجود الطرقات المعبدة،-
وجود األرصفة المبلطة،-
وجود قنوات تصریف المیاه المستعملة،-
·وجود قنوات تصریف میاه األمطار-

-6الفصل 
I-2002لسـنة 101مـن القـانون عـدد 77هذه الفقرة بمقتضـى الفصـل ألغیت أحكام

.2003المتعلق بقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 17المؤرخ في 



162

II- یقع حط المعلوم على العقارات المبنیـة كلیـا مـن طـرف الجماعـات المحلیـة بالنسـبة
المنتفعــین بإعانــة مــن للمطــالبین بــالمعلوم علــى العقــارات المبنیــة مــن ذوي الــدخل المحــدود 

·الدولة أو من الجماعة المحلیة
III- ة یمــــنح الحــــط المنصــــوص علیــــه بــــالفقرIIمــــن هــــذا الفصــــل بقــــرار مــــن رئــــیس

الجماعة المحلیـة بنـاء علـى مداولـة مجلـس الجماعـة المحلیـة بعـد أخـذ رأي لجنـة المراجعـة 
·من هذه المجلة24المنصوص علیها بالفصل 

IV-تطبیق الحط بأمرُتضبط شروط وطرق·
مـن هـذه المجلـة تقـوم الجماعـات المحلیـة 6و 5و 4لغایـة تطبیـق الفصـول -7الفصل

بإحصـــاء كـــل عشـــر ســـنوات یشـــمل جمیـــع العقـــارات المبنیـــة الكائنـــة بترابهـــا بمـــا فـــي ذلـــك 
المجلةمن هذه 41و 35العقارات المستغلة في األنشطة المشار إلیها بالفصلین 

بین بـــالمعلوم بتــاریخ بــدء عملیــات اإلحصـــاء عــن طریــق معلقــات بمقـــر یقــع إعــالم المطــال
الجماعــــة المحلیــــة المعنیــــة وٕاعالنــــات بالرائــــد الرســــمي للجمهوریــــة التونســــیة وبصــــحیفتین 

األقلیومیتین على األقل وذلك قبل بدء عملیات االحصاء بخمسة عشر یوما على 
مضــمونة الوصــول مــع إعــالم یقــع إعــالم المطالــب بــالمعلوم بواســطة رســالة-8الفصــل

بواســـطة إعـــالم یمضـــى نظیـــر منـــه مـــن طـــرف المعنـــي بـــاألمر بمبلـــغ المعلـــوم بـــالبلوغ أو
عقــاره مــع ذكــر العناصــر المعتمــدة فــي ضــبطه وبآجــال تقــدیم االعتراضــات الموظــف علــى

المجلةمن هذه 24لدى لجنة المراجعة المنصوص علیها بالفصل 
مــن 14لــب بــالمعلوم كمــا تــم التصــریح بــه وفقــا للفصــل ویوجــه اإلعــالم إلــى عنــوان المطا

هذه المجلة إال إذا طلب هذا األخیر توجیه اإلعالم إلى عنوان آخر وفي غیاب ذلك یوجه 
للمعلوماإلعالم إلى عنوان العقار الخاضع 

یـــتم اإلعـــالن عـــن تـــاریخ خـــتم عملیـــات اإلحصـــاء عـــن طریـــق معلقـــات بمقـــر -9الفصـــل
عنیــــة وٕاعالنــــات بالرائــــد الرســــمي للجمهوریــــة التونســــیة وبصــــحیفتین الجماعــــة المحلیــــة الم

·یومیتین على األقل

االســتـخـالصالثالث:القسم 
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یستخلص المعلوم علـى العقـارات المبنیـة مـن طـرف قبـاض المالیـة الُمعینـین -10الفصل
ســـنوي یـــتم إعـــداده مـــن قبـــل الجماعـــة المحلیـــة ویمكـــن )1(جـــدول تحصـــیلبواســـطة لـــذلك،

مــن هــذه المجلــة 21تحیینــه خــالل الســنة بمناســبة كــل عملیــة مراقبــة مشــار إلیهــا بالفصــل 
التالیة:    اإلرشادات ویتضمن

·اسم الُمطالب بالمعلوم ولقبه وعنوانه-
·موقع العقار المبني والمعلوم السنوي-

الصــبغة التنفیذیــة بإمضــائه مــن طــرف رئــیس الجماعــة المحلیــة جــدول التحصــیلویكتســي 
شــملها تمــد الســتخالص المعلــوم علــى العقــارات المبنیــة بالنســبة لكامــل الفتــرة التــيویع

المحلیــة اإلحصــاء مــع اعتبــار التحیینــات واإلضــافات المدخلــة علیــه مــن طــرف الجماعــة
المجلة.من هذه 21طبقا ألحكام الفقرة الثانیة من الفصل 

ـــة ـــرة ثالث ــدة)(فق نســبة إلــى كــل مــدین بمقتضــى ویــتم تتبــع إســتخالص المعلــوم بال)2(جدی
نســــخة مســــتخرجة مــــن جــــدول تحصــــیل مؤشــــر علیهــــا مــــن قبــــل قــــابض المالیــــة محتســــب 

الجماعة المحلیة.
یكـــون المـــالكون علـــى الشـــیاع فـــي عقـــار خاضـــع للمعلـــوم أو الشـــركاء فیـــه -11الفصـــل

متضامنین في دفع المعلوم على العقارات المبنیة مع حفظ حق من قـام بالـدفع فـي الرجـوع 
عنهملى بقیة المالكین أو الشركاء ع

یكون الشركاء في اإلرث أو الموصى لهم متضامنین في دفـع المعلـوم علـى -12الفصل
العقـــارات المبنیـــة المســـتوجب بعنــــوان العقـــارات التـــي آلـــت إلــــیهم إثـــر الوفـــاة إال إذا أثبتــــوا 

الوصیةبالطرق القانونیة إسقاط حقهم في اإلرث أو في 
یتعـــین علـــى المطـــالبین بـــالمعلوم علـــى العقـــارات المبنیـــة اإلدالء –)1((جدیـــد)13الفصـــل

بشهادة یسلمها قابض المالیة تثبت خالص المعلوم المسـتوجب علـى المعنـي بـاألمر وذلـك 
للحصول على الخدملت و الرخص والشهادات التـالیـة: 

دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 56تم تعویض عبارة "زمام " بعبارة "جدول تحصیل بمقتضى الفصل -1
2006المتعلق بقانون المالیة لسنة 2005

المتعلق بقانون 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 57ضیفت هذه الفقرة بمقتضى الفصل أ-2
2006المالیة لسنة 
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رخصة البناء أو التسییج،-
محل تجاري أو مهني، رخصة تغییر صبغة عقار من محل معد للسكن إلى -
قرار مصادقة على عملیات تقسیم. -
شهادة ترسیم العقار بجدول التحصیل، -
شهادة المسكن الرئیسي، -
محضر معاینة تطابق األشغال، -
رخصة إشغال بنایة,-
التعریــــف باإلمضــــاء علــــي العقــــود الناقلــــة للملكیــــة أو لملكیــــة الرقبــــة أو حــــق االنتفــــاع -

بل,بعقارات بمقابل أوبغیر مقا
التعریف باإلمضاء علي الرهون العقاریة,-
التعریف باإلمضاء علي عقود كراء أو استغالل العقارات,-
رخصة هدم عقار.-

الواجبات:ـع القسم  الرابـ
یتعین على الُمطالب بالمعلوم تحریر وٕایداع تصریح لدى المصالح المختصة-14الفصل

ابــل تســلیم وصــل أو عــن طریــق رســالة للجماعــات المحلیــة حســب نمــوذج تــوفره اإلدارة مق
اإلحصاء،عملیة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ خالل الثالثین یوما الموالیة لبدایة

ح:ویتضمن التصری
اسم ولقب وعنوان المالك أو الحائز أو الشاغل وعدد بطاقة التعریـف الوطنیـة وتـاریخ )1

·یةتسلیمها أو عناصر التعریف بالنسبة للذوات المعنو 
بالتصریح،صفة القائم )2
النهج والعدد،المبني:موقع العقار )3
المساحة الجملیة للعقار،)4
هذه المجلة،4الفصل من IIالمساحة المغطاة كما وقع تعریفها بالفقرة)5

من قانون 55وبالفصل 2009من قانون المالیة لسنة 33وبالفصل 2006من قانون المالیة لسنة 53كما تم تنقیحه بالفصل  -1
2013المالیة لسنة 
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وتوابعه،تركیبة العقار المبني )6
·وجهة استعمال العقار)7

اعـة المحلیـة المعنّیـة بواسـطة تصـریح تـوفره یجب علـى المـالكین إعـالم الجم-15الفصل
اإلدارة بالنسبة للبناءات الجدیدة والبناءات التي تم توسیعها أو إعالؤها أو التي انتهت مدة 

ـــارات  ـــى العق ـــوم عل ـــة وبصـــفةشـــغورها أو التـــي أصـــبحت خاضـــعة للمعل عامـــة بكـــل المبنی
وذلـك خـالل الثالثـین یومـا وجهـة اسـتعمالهاالتغییرات الحاصلة في تركیبة البناءات أو في 

میــــدان تطبیــــق المعلــــوم علــــى العقــــارات أو دخولهــــاالموالیــــة إلنجازهــــا أو إنتهــــاء شــــغورها 
.المبنیة

یتعـــین علـــى كـــل مشـــتر لعقـــار خاضـــع للمعلـــوم أن یتحقـــق مـــن أن المعلـــوم -16الفصـــل
لعقــار إلــى تــاریخ یــوم البیــع قــد تــم دفعــه ، وفــي صــورة عــدم الــدفع یصــبحاالموظــف علــى 

المشـــتري ُمتضـــامنا مـــع البـــائع فـــي مـــا تخلـــد مـــن المعلـــوم المســـتوجب قبـــل انتقـــال الملكیـــة
.وینطبق هذا اإلجراء على المشتري لعقارات مبنیة وقع التفویت فیها بإذن من المحاكم

یتعــین علــى المالــك الســابق فــي صــورة نقــل ملكیــة عقاریــة إعــالم الجماعــة -17الفصــل
أو مقابـل تسـلیم وصـل،اإلدارة،یـة العقـار بواسـطة تصـریح تـوفره المعنیة بنقلـة ملكالمحلیة

كـان مـدعما وال یؤخـذ التصـریح بعـین االعتبـار إال إذاالوصـول،بواسطة رسـالة مضـمونة 
بســند تــام الموجبــات القانونیــة ویكــون المالــك الســابق متضــامنا مــع المالــك الجدیــد فــي دفــع 

وتــــاریخ ةنقــــل الملكیــــة المــــذكور تــــاریخ بــــین المعلــــوم المســــتوجب بالنســــبة للفتــــرة المتراوحــــة
·التصریح
)1(مكرر17الفصل

I-والمتسوغ والشاغل بأي وجه آخر لعقـار مبنـي ولـو لـم یـتم إنجـاز یتعین على المالك
بنائــه بالكامــل إیــداع تصــریح حســب نمــوذج تعــده اإلدارة لــدى الجماعــة المحلیــة المتواجــد 

المتعلق بإتمام أحكام مجلة الجبایة المحلیة لتحسین طرق 2007أوت 8المؤرخ في 2007لسنة 53ما أضیف بالقانون عدد ك-1
استخالص المعالیم الراجعة للجماعات المحلیة
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طریــق رســالة مضــمونة الوصــول مــع اإلعـــالم بترابهــا العقــار مقابــل تســلیم وصــل أو عــن
أیام من تاریخ التسویغ أو اإلشغال.8بالبلوغ وذلك في أجل 

ویتضمن التصریح البیانات التالیة:
عنوان العقار أو موقعه،-
اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعریفه الوطنیة أو أي وثیقـة تقـوم مقامهـا بالنسـبة إلـى -

األشخاص الطبیعیین،
السم االجتماعي وعنوان المقر االجتماعي والمعـرف الجبـائي لمالـك العقـار بالنسـبة إلـى ا-

األشخاص المعنویین، 
اســم المتســوغ أو الشــاغل ولقبــه حســب الحالــة ورقــم بطاقــة تعریفــه الوطنیــة أو أي وثیقــة -

تقوم مقامها بالنسبة إلى األشخاص الطبیعیین،
اعي والمعــــرف الجبــــائي للمتســــوغ أو الشــــاغل االســــم االجتمــــاعي وعنــــوان المقــــر االجتمــــ-

بالنسبة إلى األشخاص المعنویین،
وجهة استعمال العقار،-
تاریخ بدایة التسویغ أو اإلشغال ومدته،-

وتستثنى من وجوب التصریح المنصوص علیه بهـذه الفقـرة حـاالت إشـغال العقـار مـن قبـل 
أحد أصول المالك أو فروعه. 

II–صوص علیها بالفقرة تحمل الواجبات المنI من هذا الفصل على كل شخص یقوم
لحساب الغیر بمقابل بإدارة عقارات مبنیة ولو لم یتم إنجاز بنائها بالكامل.

III– ـــة المخالفـــات ألحكـــام الفقـــرتین مـــن هـــذا الفصـــل بمحاضـــر IIوIتقـــع معاین
مـن قبـل مـوظفین تحرر من قبل أعوان الجماعات المحلیة المؤهلین لمعاینـة المخالفـات أو 

محلفین من موظفي الجماعة المحلیة المعنیة بتكلیف من رئیسها.
یحّجـــر علـــى كـــل شـــخص ُمؤهـــل لتحریـــر العقـــود أن یحـــرر صـــكوكا تتعلـــق -18الفصـــل

بالعقــارات الخاضــعة للمعلــوم علــى العقــارات المبنیــة مــا لــم یقــع مــّده بشــهادة تثبــت خــالص 
ســلمة مــن طــرف الجماعــة المحلیــة المعنیــة المعلــوم المســتوجب فــي تــاریخ تحریــر الصــك م

ویكـــون الشـــخص المؤهـــل لتحریـــر العقـــود متضـــامنا مـــعبالصـــك،ویقـــع التنصـــیص علیهـــا 
الواجبالمطالبین بالمعلوم في صورة عدم القیام بهذا 
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اتـوبـالعق:امســم الخـالقس
–19الفصل 
-Iلــى العقــارات المبنیــة تســتوجب المبــالغ المثقلــة لــدى قبــاض المالیــة بعنــوان المعلــوم ع

عــن كــل شــهر تــأخیر أو جــزء منــه تحتســب ابتــداء مــن )1(بالمائــة 0،75خطیــة تســاوي 
·غرة جانفي من السنة الموالیة للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم 

II- تستوجب خطیة عن كل ُمطالب بـالمعلوم لـم یقـم بالتصـاریح المشـار إلیهـا بالفصـول
25أو قـــام بهـــا منقوصـــة أو غیـــر صـــحیحة تســـاوي مـــن هـــذه المجلـــة17و 15و 14

لوضـعیته فـي أجـل شـهر مـن دینارا وال تطبق الخطیة فـي صـورة تسـویة الُمطالـب بـالمعلوم
·تاریخ التنبیه علیه بالصیغة القانونیة

) : في صورة إخالل المالك أو المتسوغ أو الشـاغل بـأي 1(III)فقرة -(19الفصل 
مكـرر مـن هـذه المجلـة أو فـي 17صـوص علیـه بالفصـل وجه آخر بواجـب التصـریح المن

صــورة إیــداع تصــریح منقــوص أو غیــر صــحیح توظــف خطیــة تســاوي ثــالث مــرات الــثمن 
المرجعــي األقصــى للمتــر المربــع ألعلــى صــنف مــن أصــناف العقــارات المنصــوص علیهــا 

من هذه المجلة.4من الفصل IIبالفقرة 
مـن IIIخطیة المنصوص علیهـا بـالفقرة : عالوة على ال)IV ()2فقرة (-19الفصل 

هــــذا الفصــــل یكــــون المتســــوغ أو الشــــاغل متضــــامنا مــــع المالــــك فــــي دفــــع أصــــل المعلــــوم 
المستوجب وخطایا التـأخیر المتعلقـة بـه بعنـوان السـنة التـي أبـرم خاللهـا عقـد الكـراء أو بـدأ 

یة الوضـعیة خاللها اإلشغال والسنوات الموالیـة وذلـك إلـى تـاریخ التصـریح علـى سـبیل تسـو 
أو نهایة التسویغ أو اإلشغال.

مـن هـذا الفصـل علـى IVو III:  تطبق أحكام الفقـرتین )V ()1فقرة (-19الفصل 
كـــل شـــخص یقـــوم لحســـاب الغیـــر بمقابـــل بـــإدارة عقـــارات مبنیـــة ولـــو لـــم یـــتم إنجـــاز بنائهـــا 

.مكرر من هذه المجلة17من الفصل IIبالكامل في صورة إخالله بأحكام الفقرة 

2007من قانون المالیة لسنة 54كما تم التنقیح بمقتضى الفصل -1
المتعلق بإتمام أحكام مجلة الجبایة     2007أوت 8المؤرخ في 2007لسنة 53أضیفت هذه الفقرات بمقتضى القانون عدد -2

.المحلیة لتحسین طرق استخالص المعالیم الراجعة للجماعات المحلیة
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حسب الطرق 19من الفصل IIتستخلص الخطایا المشار إلیها بالفقرة-20الفصل
المجلةمن هذه 10الواردة بالفصل 

المراقبةالــقسـم السـادس:
و 14یمكن للجماعات المحلیة أن تراقب التصاریح المشار إلیها بالفصـول -21الفصل

میة أو بـأي وسـیلة إثبـات أخـرى من هذه المجلة باالعتماد على كل وثیقة رسـ17و 15
القانونیسمح بها 

بإشــعار ویمكنهــا لهــذا الغــرض بواســطة مكتــوب مضــمون الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ أو
أن تطالب هذا األخیر باإلدالء بكـل باألمر،مع وصل بالتسلیم ممضى من طرف المعني 

لــوم علــى العقــارات التوضــیحات أو المبــررات لجمیــع العناصــر المعتمــدة لضــبط قاعــدة المع
·المبنیة

وفـي صـورة عــدم تقـدیم التوضــیحات والمبـررات المطلوبــة یمكـن للجماعــات المحلیـة تطبیــق 
المجلةمن هذه 4من الفصل IIIاألحكام الواردة بالفقرة

بجـدول ویمكن للجماعات المحلیة خارج عملیات اإلحصاء إضافة العقارات غیـر المرسـمة 
بجدول التحصیل.المعلوم بالنسبة للعقارات المرسمة، أو تنقیح قاعدةالتحصیل

ویمكن استنادا للمعلومات التي ُیوفرها أعوان الجماعات المحلیة المكلفـون بالمراقبـة، القیـام 
·بتوظیفات جدیدة أو بتنقیح المعلوم المستوجب سابقا

الوصـول وفي كلتا الحالتین یقع إعالم المطـالبین بـالمعلوم بـذلك بواسـطة مكتـوب مضـمون
المعنيمع اإلعالم بالبلوغ أو إعالم مع وصل بالتسلیم ممضى من طرف 

یتعین على المأمورین العمومیین وحـافظي الوثـائق تمكـین أعـوان الجماعـات -22الفصل
المؤهلین لذلك بدون مصاریف من المعلومات والمضـامین والنسـخ الالزمـة لمراقبـة المحلیة

مــن هــذه المجلــة ویمــارس حــق 17و 15و 14ول التصــاریح المنصــوص علیهــا بالفصــ
الوثائقاإلطالع بدون نقل 

ـاتالنــزاعـ:القسم السابع
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یمكن للمطالبین بالمعلوم أن یقدموا اعتراضاتهم إلـى لجنـة المراجعـة المشـار -23الفصل
من هذه المجلة في أجل شهر ابتداء مـن تـاریخ إعالمهـم بمبلـغ المعلـوم 24إلیها بالفصل 

المجلةمن هذه 21و 8ظف على عقاراتهم طبقا ألحكام الفصلین المو 
تنظـــر لجنــة المراجعــة فـــي االعتراضــات المقدمـــة إلیهــا مـــن قبــل المطـــالبین -24الفصــل

:منبالمعلوم وتتركب هذه اللجنة 
رئیس الجماعة المحلیة أو من ینوبه،)1
مــا مــن قبــل رئــیس عضــوین مــن المجلــس البلــدي أو مــن المجلــس الجهــوي یقــع تعیینه) 2

المجلس،
ینوبه،قابض المالیة أو من )3
·الكاتب العام أو من ینوبه بدون حق في التصویت) 4

أصــــوات ویتـــرأس اللجنـــة رئـــیس الجماعـــة المحلیـــة أو مـــن ینوبـــه وتكـــون قراراتهـــا بأغلبیـــة
·األعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي األصوات یكون صوت الرئیس مرّجحا

تكون االعتراضات المقدمة للجنة المراجعة كتابیـة ومصـحوبة بكـل یجب أن-25الفصل
مقابــل تســلیم وصــل أو الوثــائق المؤیــدة وتــودع لــدى المصــالح المختصــة للجماعــة المحلیــة

عن طریق رسالة مضـمونة الوصـول مـع اإلعـالم بـالبلوغ ویقـع البـت فـي كـل االعتراضـات 
م عـن طریـق رسـائل مضـمونة الوصـول بعد سماع المطالبین بـالمعلوم الـذین یـتم اسـتدعاؤه

بالبلوغمع اإلعالم 
وفي صورة تعذر حضور المطالب بالمعلوم یمكنه تعیـین مـن ینوبـه وال یمنـع عـدم حضـور 

·المطالب بالمعلوم أو من ینوبه من البت في االعتراض من طرف لجنة المراجعة
بواســطة رســالة مضــمونة ویتعــین علــى لجنــة المراجعــة إبــالغ قراراتهــا إلــى المعنیــین بــاألمر 

وذلـك المعنـي،الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو إعالم مع وصـل بالتسـلیم ممضـى مـن قبـل 
قبــل خــتم عملیــات اإلحصــاء بالنســبة لإلعتراضــات الــواردة خــالل عملیــات اإلحصــاء وفــي 

اإلحصاءأجل شهرین من تاریخ االعتراض بالنسبة لالعتراضات الواردة خارج عملیات 
یمكن لكل مطالب بالمعلوم تقدیم طلب مراجعة المعلوم لدى محكمة الناحیة -26الفصل

المختصة ترابیا خالل أجل مدتـه سـتون یومـا ابتـداء مـن تـاریخ اإلعـالن عـن خـتم عملیـات 
ـــة 9اإلحصـــاء المشـــار إلیـــه بالفصـــل  إلبـــالغ المحـــددة اآلجـــال ءأو انتهـــامـــن هـــذه المجل
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ات الـواردة خـارج عملیـات اإلحصـاء المشـار إلیهـا قرارات لجنة المراجعة بالنسبة لالعتراضـ
المجلةمن هذه 25بالفصل 

اعتراضـا المراجعة وال یقبل المطلب المذكور إال إذا أثبت المعني باألمر أنه قدم إلى لجنة 
المجلةمن هذه 25طبقا للشروط المنصوص علیها بالفصل 

ســـتخالص المعلـــوم المثقـــل وال یترتـــب عـــن طلـــب المراجعـــة لـــدى محكمـــة الناحیـــة توقیـــف ا
النزاعموضوع 

نهائیاویكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة 
أحكام مختلفةالقسم الثامن:

27الفصل 
- I یمكــن تــدارك اإلغفـاالت التــي وقعــت معاینتهــا فـي أســاس المعلــوم علــى العقــارات

ة الموالیـة للسـنة المبنیة وكذلك األخطاء المرتكبة في تطبیق النسب إلى انتهـاء السـنة الثالثـ
·المستوجب بعنوانها المعلوم

II- ــــوب ــــا بمكت ــــوم المســــتوجب فعلی ــــغ المعل ــــادم بتبلیــــغ إعــــالم یتضــــمن مبل ینقطــــع التق
مضــمون الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ أو بواســطة نظیــر مــن إعــالم ممضــى مــن طــرف 

یــــة المعنــــي بــــاألمر أو بواســــطة حامــــل بطاقــــة جبــــر طبقــــا ألحكــــام مجلــــة المرافعــــات المدن
·والتجاریة

یمكن استرجاع المبالغ المدفوعة خطأ أو بدون موجـب بعنـوان المعلـوم علـى -28الفصل
العقــارات المبنیــة وكــذلك الخطایــا المتعلقــة بــه بعــد تقــدیم مطلــب فــي الغــرض إلــى الجماعــة 
المحلیــة المعنیــة وذلــك إلــى انتهــاء الســنة الثالثــة الموالیــة لســنة دفــع المعلــوم خطــأ أو بــدون 

·جبمو 
ویتعــین علــى الجماعــة المحلیــة المعنیــة اإلجابــة علــى مطلــب االســترجاع فــي أجــل أقصــاه 

الفصــل رفضــا بهــذا ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ تقدیمــه ویعتبــر عــدم الــرد فــي األجــل المحــدد 
·ضمنیا لمطلب االسترجاع

29الفصل
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I-مـــن المجلـــة الجنائیـــة كـــل شـــخص مـــدعو 254نـــة بالفصـــل یتعـــرض للعقوبـــات المبی
ــــوم أو بح ــــة أو اســــتخالص المعل ــــي ضــــبط أو مراقب ــــه أو مشــــموالته للمشــــاركة ف كــــم وظیفت

النزاعات المتعلقة به إذا أفشى سّرا حسب معنى الفصل المذكور
II- ُیحجــر علــى أعــوان الجماعــات المحلیــة مــنح معلومــات للمطــالبین بــالمعلوم أو نســخ

.لذي یخصهممن الملفات الموجودة بحوزتهم إال فیما یتعلق بالمعلوم ا

المعلوم على األراضي غیر المبنیةالثاني:الباب 
میدان تطبیق المعلوماألول:القسم 

30الفصل
- I تخضع األراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلیـة

·لمعلوم سنوي یسمى المعلوم على األراضي غیر المبنیة
II-ي مـــن كـــل ســـنة المعلـــوم علـــى األراضـــي غیـــر المبنیـــة یســـتوجب بتـــاریخ غـــرة جـــانف

الموجودة في ذلك التاریخ كما یستوجب على األراضي التي تصـبح خاضـعة للمعلـوم علـى 
األراضي غیر المبنیة خالل السنة وذلك ابتداء من تـاریخ دخولهـا میـدان تطبیـق المعلـوم

·
أو مالــك األرض یســتوجب المعلــوم علــى األراضــي غیــر المبنیــة مــن طــرف -31الفصــل
بهـا وفـي صـورة غیـاب مالـك أو منتفـع معـروف یسـتوجب المعلـوم مـن طـرف حـائز عالمنتف

·العقار أو شاغله
:المعلومتعفى من -32الفصل
والمســتعملة كحــدائق لهــذه الفردیــة األراضــي غیــر المبنیــة المســیجة والتابعــة للبنــاءات -

،)1(ك مساحة البنایة متر مربع بما في ذل1000وذلك في حدود البناءات،
األراضـي غیــر المبنیــة المســیجة التابعــة للبنــاءات الجماعیــة والمســتعملة كحــدائق لهــذه -

البناءات،
األراضي غیر المبنیة المسیجة والمشجرة التابعة للبناءات، -

2004لسنة 90من القانون عدد 82من مجلة الجبایة المحلیة بمقتضى الفصل 32عوضت أحكام المطة األولى من الفصل -1
2005المتعلق بقانون المالیة لسنة 2004بر دیسم31المؤرخ في 
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األراضي الفالحیة كما وقع تعریفها بالتشریع الجاري به العمل،-
نشـاط صـناعيالمسیجة ولو كانـت منفـردة والمسـتغلة فـي نطـاق األراضي غیر المبنیة -

أو تجاري أو مهني،
األراضــي غیــر المبنیــة التــي تملكهــا الدولــة أو المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة -

اإلداریة أو الجماعات المحلیة ،
·األراضي غیر المبنیة الكائنة بالمناطق المحجر فیها البناء-
الكائنة بالمناطق الصناعیة والسكنیة والسیاحیة،والمناطق المعدة األراضي غیر المبنیة -

الســتعمال حرفــي أو مهنــي ، والمقســمة طبقــا للتشــاریع والتراتیــب الجــاري بهــا العمــل مــا لــم 
·یقع التفویت فیها من طرف المقسم

األراضــي الداخلــة فــي منــاطق المــدخرات العقاریــة والتــدخل العقــاري المحــددة طبقــا -
والتراتیب الجاري بها العملللتشریع

األراضي غیر المبنیة المهیأة والمقتنـاة مـن قبـل البـاعثین العقـارین وذلـك لمـدة سـنتین -
.)1(إبتداء من تاریخ إقتنائها 

األراضـي غیـر المبنیـة التـي تملكهـا الدولـة أو الجماعـات المحلیـة أو المؤسسـات -
ملكیتهـــا فـــي إطـــار عملیـــة إصـــدار صـــكوك العمومیـــة ذات الصـــبغة اإلداریـــة والتـــي تنتقـــل 

)2(.إسالمیة
أساس المعلوم ونسبتهالثاني:القسم 

بالمائة على القیمة التجاریة الحقیقیة لألراضي0,3المعلوم بنسبة یوظف-33الفصل
معلـــوم وفــي غیــاب القیمـــة التجاریــة المشــار إلیهـــا بــالفقرة األولـــى مــن هــذا الفصـــل یوظــف

العمرانیــة حســب كثافــة المنــاطق العمرانیــة المحــددة بمثــال التهیئــةبــالمتر المربــع تصــاعدیا 
.أمریضبط بالنسبة لكل منطقة كل ثالث سنوات بمقتضى 

اإلحصاء والمراقبةالثالث:القسم 
والنزاعات والعقوبات

المتعلق بقانون 2001دیسمبر 28المؤرخ في 2001لسنة 123من القانون عدد 43أضیفت هذه المطة بمقتضى الفصل -1
2002المالیة لسنة 

2014من  قانون المالیة لسنة 30تمت إضافة هذه المطة بمقتضى الفصل -2
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ـــة المتعلقـــة باإلحصـــاء 29إلـــى 7تطبـــق أحكـــام الفصـــول -34الفصـــل مـــن هـــذه المجل
راقبــة ومعاینــة المخالفــات والنزاعــات والعقوبــات علــى المعلــوم واالســتخالص والواجبــات والم

.غیر المبنیةعلى األراضي
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیةالثالث:الباب 

أو التجاریة أو المهنیة
القسم األول : میدان تطبیق المعلوم

لتجاریــة أو یســتوجب المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو ا-35الفصــل
:علىالمهنیة 
األشــخاص الطبیعیــین الخاضــعین للضــریبة علــى الــدخل بعنــوان األربــاح الصــناعیة -

·والتجاریة وأرباح المهن غیر التجاریة
·المعنویین الخاضعین للضریبة على الشركاتاألشخاص-
أو مهنـــة غیـــر تجاریـــا،شـــركات األشـــخاص وشـــركات المحاصـــة التـــي تتعـــاطى نشـــاطا -
اریة.تج
ـــیهم بهـــذا الفصـــل مـــن - یســـتوجب المعلـــوم حتـــى فـــي حالـــة إعفـــاء األشـــخاص المشـــار إل

الشركاتالضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین أو من الضریبة على 
36الفصل

I-ُیعفى من المعلوم:
غیـر المسـتقرین وغیـر المقیمـین بـالبالد المعنویـون األشـخاص األشـخاص الطبیعیـون و -

الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على ى معنى أحكام مجلةالتونسیة عل
.)1(الشركات

من 41المؤسسات السیاحیة الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص علیه بالفصل -
·هذه المجلة

II- تبقـــى المؤسســـات المنتفعــــة بنظـــام خــــاص بمقتضـــى نصــــوص تشـــریعیة خاصــــة أو
·ألحكام الواردة بهابمقتضى اتفاقیات خاصة خاضعة ل

2004لسنة 90من القانون عدد 80من مجلة الجبایة المحلیة بمقتضى الفصل 36لى من الفصل عوضت أحكام المطة األو -1
2005المتعلق بقانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 31المؤرخ في 
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ومــاس المعلــأس: الثانيالقسم 

مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة الثانیــة مــن هــذا الفصــل یحتســب المعلــوم علــى )1(–37الفصــل
المؤسســات ذات الصــبغة الصـــناعیة أو التجاریــة أو المهنیــة علـــى أســاس رقــم المعـــامالت 

.للمعلومالخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة 
ب المعلوم على أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات بالنسبة إلى ویحتس

مكــرر مــن مجلــة الضــریبة علــى دخــل 44األشــخاص الطبیعیــین المشــار إلــیهم بالفصــل 
األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التـى تسـجل 

حاسبي للمؤسسات.خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشریع الم
.نسب المعلومالثالث:القسم 

)2(-38الفصل 

- Iددت نســبة المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو التجاریــة أو حــ
بالمائــة بالنســبة لألشــخاص 25غیــر أن هــذه النســبة تحــدد بـــةبالمائــ0,2المهنیــة بـــ 

.من هذه المجلة37بالفقرة الثانیة من الفصل إلیهم المشار 
ة بالنسبة إلى:بالمائ0,1و تخفض نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 

المؤسسات التي تروج قصرا منتجات خاضعة لنظـام المصـادقة اإلداریـة لألسـعار والتـى -
طبقا للتشاریع والتراتیب  الجاري بها بالمائة6الیتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 

العمل,
تجــــات خاضــــعة لنظــــام المصــــادقة اإلداریــــة لألســــعار والتــــى المؤسســــات التــــي تــــروج من-

طبقــا  للتشــاریع والتراتیــب  الجــاري بالمائــة6الیتعــدى هــامش الــربح الخــام لهــذه المنتجــات 
بهـــا العمـــل ومنتجـــات أخـــرى شـــریطة إثباتهـــا بعنـــوان الســـنة الســـابقة تحقیـــق رقـــم معـــامالت 

التي ال یتعدى هامش ربحهـا الخـام أو أكثر من ترویج المنتجات بالمائة80متأتي بنسبة 
,بالمائة6

2013من قانون المالیة لسنة 23بمقتضى الفصل 37نقحت أحكام الفقرة الثانیة من الفصل  -1
2013من قانون المالیة لسنة 24بمقتضى  الفصل 38ن الفصل نقحت أحكام الفقرة األولى م-2
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25ویمكـــن للمؤسســـات المـــذكورة اختیـــار دفـــع المعلـــوم علـــي المؤسســـات علـــى أســـاس 
من الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات.بالمائة

وتـتم عملیــة االختیــار عنــد ایــداع التصــریح الشــهري بــاألداءات بعنــوان شــهر جــانفي مــن 
كل سنة.
)1(:المشار إلیها أعاله على%0,1ق نسبة وتطبّ 

رقم المعامالت المتأتي من التصدیر،-
رقم المعامالت المحقق من قبل المؤسسات الصحیة التي تسدي كامل خدماتها لفائدة -

غیر المقیمین المتأتي من نشاطها مع غیر المقیمین،
أتي من عملیاتهم مع غیر رقم المعامالت المحقق من قبل مسدي الخدمات المالیة المت-

المقیمین،
رقم المعامالت المحقق من قبل شركات االستثمار ذات رأس المال المتغیر الخاضعة -

.لقواعد استثمار مخففة المتأتي من استعمال موجوداتها مع غیر المقیمین

II- والفقـرة 37ال یمكن أن یقل المعلوم على المؤسسات الموظف وفقا ألحكـام الفصـل
لــى مــن هــذا الفصــل عــن حــد أدنــى یســاوي المعلــوم علــى العقــارات المبنیــة المســتوجب األو 

بالمائــة مــن 5بعنــوان العقــارات المســتغلة فــي نطــاق نشــاط المؤسســة یحتســب علــى أســاس 
الــــثمن المرجعــــي للمتــــر المربــــع المبنــــي لكــــل صــــنف مــــن أصــــناف العقــــارات تضــــرب فــــي 

·المساحة المغطاة
·ؤسسات التي ال تحقق رقم معامالتویطبق الحد األدنى على الم

:یليوتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة كما 
عقار معد الستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غیر تجارياألول:الصنف 
·عقار ذو متانة خفیفة معد لتعاطي نشاط صناعيالثاني:الصنف 
ناعيصعقار متین معد لتعاطي نشاط الثالث:الصنف 

متـــرا مربعـــا معـــّد لتعـــاطي نشـــاط 5000الصـــنف الرابـــع: عقـــار تفـــوق مســـاحته المغطـــاة 
صناعي

المتعلق بقانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30المؤرخ في 2013لسنة 54من القانون عدد 49تم إظافتها بموجب الفصل -1
2014
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ــالمتر المربــع المرجعــي لكــل صــنف مــن  ولغایــة تطبیــق هــذه الفقــرة یضــبط مبلــغ المعلــوم ب
سنواتأصناف العقارات بمقتضى أمر كل ثالث 

III-)1  (

IV- الخاضـــعة للضـــریبة علـــى الشـــركات بالنســـبة للمؤسســـات الفالحیـــة والصـــید البحـــري
یســاوي المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو التجاریــة أو المهنیــة المعلــوم 
على العقارات المبنیة بالنسبة لكل مقر كائن داخل منطقة الجماعة المحلیة یحتسب بـنفس 

·هذا الفصلالشروط المنصوص علیها بالفقرة الثانیة من
V-نشـاطها التـي یمتـدذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المهنیـة بالنسبة للمؤسسات

إلـى عــدة جماعـات محلیــة یـتم توزیــع المعلـوم علــى المؤسسـات ذات الصــبغة الصــناعیة أو 
التجاریــة أو المهنیــة بــین الجماعــات المحلیــة المعنیــة علــى أســاس المســاحة المغطــاة لكــل 

·مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلیة
وفــي صــورة تعــذر توزیــع المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو التجاریــة -

أو المهنیة طبقا ألحكام الفقرة الفرعیة أعـاله یـتم التوزیـع باعتمـاد مقـاییس تضـبط بمقتضـى 
).2أمر (

االستخالصالرابع:القسم 
39الفصل 

-Iوم علـى المؤسســات ذات مـع مراعـاة أحكـام الفقــرة الثانیـة مـن هـذا الفصــل یـدفع المعلـ
نموذج توفره اإلدارة الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المهنیة اعتمادا على تصریح حسب

:خاصةیتضمن 
·عنوان المقر االجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي-
·عدد الفروع عند االقتضاء وعناوینها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلیة-
.امرقم المعامالت الخ-

لسنة 1من  القانون عدد 50وذلك بمقتضي الفصل 38من الفصل IIIأحكام  الفقرة 2012ألغیت  ابتداء من غرة جانفي -1
2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2012ماي 16المؤرخ في 2012

المتعلق بقانون المالیة 2004دیسمبر 31المؤرخ في 2004لسنة 90من القانون عدد 81أضیفت هذه الفقرة بمقتضى الفصل -2
2005لسنة 
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·صنف العقار-
II-یــودع التصــریح لــدى قباضــة المالیــة خــالل الخمســة عشــر یومــا األولــى مــن الشــهر

المـــوالي للشـــهر الـــذي انجـــز فیـــه رقـــم المعـــامالت بالنســـبة لألشـــخاص الطبیعیـــین والثمانیـــة 
·وعشرین یوما األولى من نفس الشهر بالنسبة لألشخاص المعنویین

III-ـــيبالنســـبة للمؤسســـات ذات ال ـــة الت ـــد صـــبغة الصـــناعیة أو التجاریـــة أو المهنی یمت
محلیــــة ة نشــــاطها إلــــى عــــدة جماعــــات محلیــــة یتعــــین علــــى كــــل وكیــــل فــــرع كــــائن بجماعــــ

االحتفاظ بنظیر من التصریح المشار إلیـه بـالفقرة األولـى مـن هـذا الفصـل لـإلدالء بـه عنـد 
.االقتضاء

IV-مــن 37رة الثانیـة مـن الفصـل یـدفع المعلـوم مـن قبــل األشـخاص المشـار إلـیهم بــالفق
هـذه المجلـة فـي نفـس اآلجـال المحــددة لـدفع الضـریبة علـى دخـل األشـخاص الطبیعیــین أو 

.الضریبة على الشركات
الخامسالقسم 

المراقبة واالستخالص والنزاعات والعقوبات

مـن هـذا الفصـل تطّبـق IIمع مراعاة أحكام الفقـرة )1((جدیدة) Iالفقرة–40الفصل 
حكـــام األى المعلـــوم علـــى المؤسســـات ذات الصـــبغة الصـــناعیة أو التجاریـــة أو المهنیـــة علـــ

الضـریبة والعقوبـات المعمـول بهـا فـي مـادة والنزاعـاتوالتقـادموالمراقبـة المتعلقة بالواجبـات 
مـا لـم تتعـارض مـع أحكـام هـذه على دخل األشخاص الطبیعیـین والضـریبة علـى الشـركات

.)2(المجلة
II-ى المعلــــوم علــــى المؤسســــات ذات الصــــبغة الصــــناعیة أو التجاریــــة أووتطبــــق علــــ

مــن هــذه المجلــة األحكــام 38مــن الفصــل IIرةـالمهنیــة المحتســب وفقــا ألحكــام الفقــ

المتعلق بإصدار مجلة 2000أوت 9المؤرخ في 2000لسنة 82القانون عدد من4تم تعویض هذه الفقرة بمقتضى الفصل -1
الحقوق واإلجراءات الجبائیة

المجلة المعنیة هي مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة-2
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مــــن هــــذه المجلــــة المتعلقــــة 29و 28والفصــــلین 26إلــــى 10مــــن الــــواردة بالفصــــول 
.)1(بالواجبات والمخالفات والمراقبة والعقوبات والنزاعات 

III- مـن 39في صورة عدم توفر المعلومات المشار إلیهـا بـالفقرة األولـى مـن الفصـل
ـــة توظیـــف  ـــدیمها منقوصـــة أو مغلوطـــة تتـــولى الجماعـــة المحلیـــة المعنی هـــذه المجلـــة أو تق
المعلـوم علــى العقـارات المبنیــة غیـر قابــل لالســترجاع علـى الفــرع المتواجـد بــدائرتها الترابیــة 

یفید دفع المعلـوم علـى المؤسسـات ذات الصـبغة الصـناعیة أو التجاریـة ولو تم اإلدالء بما 
·أو المهنیة

المعلوم على النزلالرابع:الباب 
میدان تطبیق المعلوماألول:القسم 

یسـتوجب المعلـوم علـى النـزل علـى مسـتغلي المؤسسـات السـیاحیة كمـا وقـع -41الفصل 
.العملتعریفها بالتشریع الجاري به 

أساس المعلومني:الثاالقسم 
یحتســـب المعلــوم علـــى النـــزل علـــى أســاس رقـــم المعـــامالت الجملـــي الخـــام -42الفصـــل 

·من هذه المجلة41المحقق من  قبل األشخاص المشار إلیهم بالفصل 
نسبة المعلومالثالث:القسم 

بالمائة2حّددت نسبة المعلوم على النزل بـ -43الفصل
االستخالصالرابع:القسم 

38تطبـــق علـــى المعلـــوم علـــى النـــزل أحكـــام الفقـــرة الخامســـة مـــن الفصـــل -44لفصـــل ا
ـــة مـــن الفصـــل  ـــة والفقـــرة الثالث ـــى والفقـــرة الثانی ـــة المتعلقـــة 39والفقـــرة األول مـــن هـــذه المجل

.باالستخالص
من هذه المجلة المتعلقة 40تطبق على المعلوم على النزل أحكام الفصل -45الفصل 

·خالص والنزاعات والعقوبات والتقادمبالمراقبة واالست

ون المتعلق بقان2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 101من القانون عدد 80نقحت أحكام هذه الفقرة بمقتضى الفصل -1
2003المالیة لسنة 
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المعلوم على العروضالخامس:الباب 
میدان تطبیق المعلوماألول:القسم 

·یستوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفیة-46الفصل 
:ُتعفى من المعلوم على العروض-47الفصل 

·ة بإعانة الدولةالعروض االستثنائیة المنظمة لفائدة المنظمات الخیریة المنتفع-
العروض المسرحیة أو الموسیقیة المنظمة قصد النهوض بالفن من قبـل جمعیـات فنیـة -

مرخص لها ال تضم فنانین محترفین،
المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل،-
·العروض التي ال یتجاوز سعر دخولها مبلغا یتم ضبطه بأمر-

اني: أساس المعلومــسم الثـالق
بالمائـة مـن المقـابیض المتوقعـة باعتبـار 50یحتسـب المعلـوم علـى أسـاس -48الفصل

.الدخولعدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر 
نسبة المعلومـث:الثالــسم القـ

.بالمائة6حددت نسبة المعلوم بـ -49الفصل
تـخـالصاالسالرابـع:القــسم 

ل األشـخاص المطـالبین بـه لفائـدة یستخلص المعلـوم علـى العـروض مـن قبـ-50الفصل
.والعروضالجماعات المحلیة قبل تسلیم رخص الحفالت 

العقوباتالخامس:القـسم 
یترتـب عـن عـدم دفـع المعلـوم علـى العـروض خطیـة تسـاوي ضـعف المعلـوم -51الفصل

المستوجب عالوة على العقوبات الجزائیة واإلداریة المنصـوص علیهـا بالتشـریع الجـاري بـه 
ل.العم

مساهمة المالكین األجوارالسادس:الباب 
بالطرقـات واألرصـفة وقنــوات فـي نفقـات األشـغال األولیـة واإلصـالحات الكبـرى المتعلقــة

تصریف المواد السائلة
تســــــتخلص مســــــاهمة المــــــالكین األجــــــوار فــــــي نفقــــــات األشــــــغال األولیــــــة -52الفصــــــل

ة والمتعلقـة بالطرقـات واألرصـفة الكبرى الُمنجزة من طرف الجماعـات المحلیـواإلصالحات
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تصریف المـواد السـائلة وكـذلك أشـغال تهیئـة األحیـاء السـكنیة والمنـاطق الصـناعیة وقنوات
والسیاحیة

علـى وال یمكن الشروع في إنجـاز األشـغال وتوظیـف المسـاهمة إال بعـد صـدور أمـر یـنص
األشغالصبغة المصلحة العامة التي تكتسیها تلك 

52مســاهمة المــالكین األجــوار فــي النفقــات المشــار إلیهــا بالفصــل تضــبط-53الفصــل
المجلــة علــى أســاس المبلــغ الجملــي لألشــغال كمــا ورد بمناقصــة األشــغال وتحمــل مــن هــذه

االقتضاءعلى المالكین األجوار أو ورثتهم عند 
ویكـــون ضـــبط مســـاهمة المـــالكین األجـــوار فـــي حـــدود مـــدة االنـــدثار بالنســـبة لإلصـــالحات 

رى.الكب
: یقع حـط مسـاهمة المـالكین األجـوار كلیـا مـن قبـل الجماعـات )1(الفقرة الثالثة (جدیدة ) 

المحلیـة بالنسـبة إلــى المطـالبین بالمســاهمة مـن ذوي الــدخل المحـدود المنتفعــین بإعانـة مــن 
الدولــة أو مــن الجماعــات المحلیــة. ویمــنح الحــط المنصــوص علیــه بهــذا الفصــل بقــرار مــن 

المحلیـــة بنــاء علـــى مداولــة مجلــس الجماعـــة المحلیــة بعـــد أخــذ رأي لجنـــة رئــیس الجماعــة 
مـن هـذه المجلـة. ویـتم ذلـك وفقـا لشـروط وطـرق 56المراجعة المنصـوص علیهـا بالفصـل 

مــن IVتطبیـق الحـط الكلــي مـن المعلـوم علــى العقـارات المبنیـة المنصــوص علیهـا بـالفقرة 
من هذه المجلة.6الفصل 

بة إلـــى األشـــغال المتعلقــة بالطرقـــات واألرصـــفة حســـب واجهـــات وتحتســب المســـاهمة بالنســـ
العقــارات التــي هــي علــى ملــك المســاهمین وبالتســاوي بــین المــالكین األجــوار بالنســبة إلــى 

األشغال األخرى. 
یقـــع إعـــالم المـــالكین األجـــوار بمبلـــغ المســـاهمة بواســـطة رســـالة مضـــمونة -54الفصـــل

ـــالبلوغ مـــع ذكـــر آجـــالوصـــول مـــع ـــة المراجعـــة اإلعـــالم ب ال تقـــدیم االعتراضـــات لـــدى لجن
المجلةمن هذه 56المنصوص علیها بالفصل 

تقــّدم االعتراضــات خــالل الثالثــین یومــا التــي تلــي اإلعــالم بالمســاهمة إلــى -55الفصــل
یا ومصــــحوبة بكــــل الوثــــائق المؤیــــدة وتــــودع لــــدى المصــــالح ـتابــــكةـالمراجعــــس لجنــــةـرئیــــ

المتعلق بقانون 2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 101من القانون عدد 80نقحت أحكام هذه الفقرة بمقتضى الفصل -1
2003المالیة لسنة 
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ابــل تســلیم وصــل أو عــن طریــق رســالة مضــمونة الوصــول للجماعــة المحلیــة مقالمختصــة 
باالستالم ویقع البت في االعتراضات بعد اسـتدعاء المطـالبین بـالمعلوم عـن طریـق رسـائل 

.مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو نسخة من اإلعالم ممضى من طرف المعني
ن مــن ینـوبهم وال یمنــع إذا تعـذر علــى المـالكین األجــوار الحضـور لــدى اللجنـة یمكــنهم تعیـی

عــدم حضــور المــالكین األجــوار أو مــن ینــوبهم مــن البــت فــي االعتــراض مــن طــرف لجنــة 
.المراجعة
:منتتركب لجنة المراجعة -56الفصل

ینوبه.رئیس الجماعة المحلیة أو من -
.عضوین من مجلس الجماعة المحلیة یقع تعیینهما من قبل رئیس المجلس-
ینوبه. من قابض المالیة أو -
.التصویتحق في ینوبه بدونالعام أو من الكاتب-

ویتــرأس اللجنــة رئــیس الجماعــة المحلیــة أو مــن ینوبــه ویمكنــه أن یســتدعي كــل شــخص قــد 
·یفید برأیه من الناحیة الفنیة

وتكــون قــرارات اللجنــة بأغلبیــة أصــوات األعضــاء الحاضــرین وفــي حالــة تســاوي األصــوات 
ا ویتعــین علــى الجماعـة المحلیــة إبــالغ قـرارات لجنــة المراجعــة یكـون صــوت الــرئیس مرجحـ

جـدول تحصـیل إلى المعنیین باألمر في أجل شهر ویتم تبعا لقرارات لجنة المراجعة إعداد 
.یكتسي الصبغة التنفیذیة بعد إمضائه من قبل رئیس الجماعة المحلیة)1(

النسـبة إلـى كـل مـدین بمقتضـى ویتم تتبـع إسـتخالص المسـاهمة ب)2() فقرة ثالثة (جدیدة
نســخة مســتخرجة مــن جــدول تحصــیل مؤشــر علیهــا مــن قــابض المالیــة محتســب الجماعــة 

المحلیة.
یتم اإلعالن عـن بـدء عملیـة االسـتخالص بواسـطة معلقـات وٕاعالنـات بالرائـد -57الفصل

التونسیةالرسمي للجمهوریة 

خ المؤر 2005لسنة 106من القانون عدد 56تم تعویض عبارة " زمام إستخالص" بعبارة " جدول تحصیل " بمقتضى الفصل-1
2006المتعلق بقانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 19في 

المتعلق بقانون 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 57أضیفت هذه الفقرة بمقتضى الفصل -2
2006المالیة لسنة 
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كم المختصـــة بخصـــوص یمكـــن للمـــالكین األجـــوار تقـــدیم دعـــوى لـــدى المحـــا-58الفصـــل
قرارات لجنة المراجعة المشار إلیهـا إبالغخالل أجل قدره ستون یوما من ضبط المساهمة

من هذه المجلة وال تقبل الـدعوى المـذكورة إال إذا أثبـت المعنـي باألمرأنـه قـدم 56بالفصل 
مــن هــذه المجلــة 59اعتراضــه إلــى لجنــة المراجعــة ودفــع التســبقة المشــار إلیهــا بالفصــل 

ویكـــون الحكـــم الصـــادر عـــن هـــذه المحــــاكم نهائیـــا وال یترتـــب عـــن تقـــدیم دعـــوى للمحــــاكم 
المختصة توقیف استخالص المعالیم المثقلة محل النزاع

تدفع مساهمة المـالكین األجـوار عـن طریـق تسـبقة قبـل بدایـة األشـغال تتـراوح -59الفصل
ماعة المحلیة حریـة اختیـار بالمائة من مبلغ المساهمة وللج30بالمائة و 10نسبتها بین 

.المحلیةنسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئیس الجماعة 
ویقع دفع المبلغ المتبقي بدون فائض على خمسة أقساط سنویة متسـاویة بدایـة مـن الشـهر 

ویترتــب عــن عــدم دفــع المســاهمة أو قســط منهــا تطبیــق الــذي یلــي تــاریخ انتهــاء األشــغال
القسطبالمائة من مبلغ المساهمة أو 10یة تساوي خطیة سنو 

ـــوان التســـبقة -60الفصـــل ـــالغ المقبوضـــة بعن ـــى الجماعـــة المحلیـــة إرجـــاع المب یتعـــین عل
إذا لـــم یـــتم إنجـــاز األشـــغال خـــالل الســـنتین المـــوالیتین األجـــوار،ألصـــحابها مـــن المـــالكین 

المجلةمن هذه 52لتاریخ إصدار األمر المشار إلیه بالفقرة الثانیة من الفصل 
معلوم اإلجازة الموظفالسابع:الباب 

على محالت بیع المشروبات
یســتوجب معلــوم اإلجــازة علــى مســتغلي المقــاهي والحانــات وقاعــات الشــاي -61الفصــل

وبصفة عامة كل المحالت التـي تبیـع مشـروبات تسـتهلك علـى عـین المكـان ویضـبط مبلـغ 
تبـــار تصـــنیفة المحـــالت طبقــا للتشـــریع الجـــاري بـــه المعلــوم حســـب تعریفـــة تأخـــذ بعــین االع

أمرویقع ضبط تعریفة المعلوم بمقتضى .العمل
یستخلص معلوم اإلجـازة الموظـف علـى محـالت بیـع المشـروبات المسـتهلكة -62الفصل

على عین المكان عن طریـق تصـاریح توفرهـا اإلدارة تـودع لـدى قـابض المالیـة بعـد خصـم 
میزانیـــة الدولـــة وذلـــك خـــالل شـــهر جـــانفي مـــن كـــل ســـنة بالنســـبة بالمائـــة لفائـــدة 10نســـبة 

أو التجاریـة أو للمؤسسـات الخاضـعة للمعلـوم علـى المؤسسـات ذات الصـبغة الصـناعیة
المهنیة أو للمعلوم على النزل أو عند التصریح بالدخل بالنسبة للمطالبین بالضریبة حسب 
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مهما كـان التـاریخ الـذي بـدأ أو انتهـى النظام التقدیري ویستوجب المعلوم على السنة كاملة 
·فیه النشاط

تطبـق علـى معلـوم اإلجـازة الموظـف علـى محـالت بیـع المشـروبات األحكـام -63الفصل
مــن هــذه المجلــة والمتعلقــة باالســتخالص والمراقبــة 40األولــى مــن الفصــل الــواردة بــالفقرة

.والتقادموالنزاعات والعقوبات 
فةمعالیم مختلالثـامن:الباب 

معالیم الموجبات اإلداریةاألول:القــسم 
معلوم التعریف باإلمضاءاألول:القسم الفرعي 

علـى التعریـف باإلمضـاءات الموقعـة "معلوم التعریف باإلمضاء" یستوجب -64الفصل
الوثائق والعقود وعلى نسخها المقدمة من طرف الخواص للتعریف باإلمضاء بها من على

ینوبهلمحلیة أو من قبل رئیس الجماعة ا
یبــین بمناســبة اســتخالص معلــوم التعریــف باإلمضــاء علــى الوثــائق والعقــود -65الفصــل

األصـــلیة وعلـــى كـــل النســـخ المقدمـــة للتعریـــف باإلمضـــاء مبلـــغ المعلـــوم المســـتخلص وعـــدد 
المسلمالوصل 

ویجب على السلطة المعنیة مسك دفتر مخصص لعملیـات التعریـف باإلمضـاء یضـمن بـه 
وع الوثــائق والعقــود حســب تــاریخ تقــدیمها وهویــة األشــخاص الممضــین لتلــك الوثــائق موضــ

والعقود
معلوم اإلشهاد بمطابقة الثاني:القسم الفرعي 

النسخ لألصل
یســتوجب معلــوم اإلشــهاد بمطابقــة النســخ لألصــل علــى اإلشــهاد بالمطابقــة -66الفصــل

شـهاد بمطابقتهــا لألصـل مــن قبـل رئــیس لألصـل بالنسـبة لنســخ الوثـائق والعقــود المقدمـة لإل
الجماعة المحلیة أو من ینوبه وتطبق على المعلوم اإلجـراءات المنصـوص علیهـا بالفصـل 

من هذه المجلة باستثناء الوثائق المقدمة من قبل المصالح التابعـة للدولـة والجماعـات 65
العمومیةالمحلیة والمؤسسات 

لشهادات والحجج المختلفةمعالیم تسلیم االثالث:القسم الفرعي 
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مقابـل تسـلیم الشـهادات المختلفـة،معالیم تسـلیم الشـهادات والحجـج تستوجب-67الفصل
:التالیةوالحجج 

·نسخ من رسم الوالدة والوفاة والزواج وقرارات ومداوالت الجماعات المحلیة-
اشـتراكیةأراضتفویت في أو مضامین والدة ووفاة وزواج ومضامین من قرارات إسناد -

على وجه الملكیة الخاصة،
زواج،الد ـقـع-
ر عائلي،ـتـدف-

وشــهادات فــي صــلوحیة المحــل وفــي الحــوز وكــل الشــهادات األخــرى التــي تمنحهــا -
·الجماعات المحلیة وفقا للتشریع الجاري به العمل

معالیم الرخص اإلداریةالثاني:القسم 
68الفصل

I- على الرخص اإلداریة التالیة"داریةمعالیم الرخص اإل" تستوجب:
رخـص ذبـح حیوانـات المجـزرة لالسـتهالك الخـاص خـارج المسـالخ البلدیـة أو الجهویـة )1

·أو في البقاع المخصصة لذلك بقرار من الوالة أو السلط المحلیة
الراجعـة بـالنظررخـص إشـغال الطریـق العـام لتعـاطي بعـض المهـن داخـل المنـاطق )2

حلیةالمللجماعات 
رخـص الحفـالت المنظمـة بمناسـبة األفـراح العائلیـة أو األفـراح العمومیـة ورخـص فـتح )3

·المقاهي والمحالت الشبیهة بها بعد الساعات القانونیة
رخـص البنـاءات الفردیـة أو الجماعیـة أو أشـغال التـرمیم أو التسـییج وتمدیـد أو تجدیـد )4

نیــة ورخــص البنــاءات الجماعیــة المعــدة هــذه الــرخص باســتثناء رخــص بنــاء المحــالت الدی
والمعاقینإلیواء المسنین 

·رخص الدفن أو إخراج الجثث)5
بعدادرخص جوالن سیارات األجرة والسیارات المجهزة ) 6
·رخص نصب آالت توزیع الوقود في الطریق العام)7
·لوكل رخصة إداریة تسلمها الجماعة المحلیة طبقا للتشریع الجاري به العم)8
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II- تسـتخلص معـالیم الـرخص اإلداریـة المبّینـة بـالفقرة األولـى مـن هـذا الفصـل مسـبقا
·قبل تسلیم الرخصة

III- مسـبقا یومیـایستخلص المعلوم على رخص تعاطي بعض المهن بالطریق العـام
·أو شهریا أو كل ثالثة أشهر

IV-بعـداد سـنویا یسـتخلص معلـوم رخـص جـوالن سـیارات األجـرة والسـیارات المجهـزة
·بقطع النظر عن معلوم وقوف العربات بالطریق العام

المعالیم الواجبة داخل األسواقالثالث:القــسم 
المعلوم العام للوقوفاألول:القـسم الفرعي 

علـى وقـوف البضـائع والحیوانـات وكـل "المعلوم العام للوقـوف" یستوجب-69الفصل
الجملــــة ســــواق الیومیـــة واألســـبوعیة والظرفیـــة وأســـواقالســـلع التـــي تعـــرض للبیـــع بفنـــاء األ

ــــاء الباعــــة  ــــة اللتق ــــة تخصصــــها الجماعــــة المحلی ــــذلك أو بأمــــاكن محــــددة ومعین ــــة ل المهیئ
البائعوالمشترین ویحمل هذا المعلوم على 

ـــــة ـــــوف بالنســـــبة لألســـــواق الیومی ـــــوم خـــــاص للوق ـــــف معل ـــــة توظی ویمكـــــن للجماعـــــة المحلی
تعریفته بقرار مـن الجماعـة المحلیـة المعنیـة بعـد موافقـة سـلطة واألسبوعیة والظرفیة تضبط 

اإلشــراف إذا أفضــى تطبیــق المعلــوم العــام للوقــوف إلــى مقــادیر ال تتناســب مــع مصــاریف 
السوقالتصرف في 

المعلوم على رقم معامالتالثاني:القـسم الفرعي 
وكالء البیع ومزودي سوق الجملة

م معــامالت وكــالء البیــع ومــزودي ســوق الجملــة یســتوجب معلــوم علــى رقــ-70الفصــل
علــى رقــم المعــامالت المحقــق مــن طــرف وكــالء البیــع المــرخص لهــم والخضــارة أو غیــرهم

·من الوسطاء والمزودین لسوق الجملة والذین ال یبیعون مباشرة للمستهلكین
:ُیعفى من هذا المعلوم-71الفصل

·وجاتهمالمنتجون الذین یباشرون شخصیا بیع منت-
·تجمعات المنتجین المتكونة لبیع منتوجات منخرطیها-

:یتعین على الوكالء المرخص لهم-72الفصل
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ظمة وغیر منقطعة ومؤشر علیها من تمسك دفتر ذي جذاذات مرقمة حسب سلسلة من-
طـــرف الجماعـــة المحلیـــة تســـجل بهـــا فـــي ورقـــة علـــى حـــدة كـــل عملیـــة بیـــع لفائـــدة الباعـــة 

.بالتفصیل
منقطعـة ومؤشـرمسـك دفـاتر لكشـف الحسـابات مرقمـة حسـب سلسـلة منتظمـة وغیـر -

التـي قـاموا بهــا تفصـیل العملیــاتعلیهـا مـن طـرف الجماعــة المحلیـة تسـجل بهــا یومـا بیـوم 
·لفائدة موكلیهم

كمــا یتعــین علــى مــزودي األســواق أو كــل وســیط آخــر ال یبیــع مباشــرة للمســتهلكین مســك 
داد مرقمـة حسـب سلسـلة منتظمـة وغیـر منقطعـة ومؤشـر علیهـا دفاتر ذات جذاذات بها أعـ

من طرف الجماعة المحلیة یسجلون بها فـي ورقـة علـى حـدة كـل عملیـة بیـع لفائـدة الباعـة 
یوميبالتفصیل ویقع تلخیص هذه العملیات في جدول 

وتسـلم الجماعــات المحلیـة لكــل مطالـب بــالمعلوم  الـدفاتر المشــار إلیهـا أعــاله وعنـد انتهــاء
الــدفاتر المعــدة لتســجیل البیوعــات إلــى تجــار التفصــیل تعــرض مصــحوبة بالوثــائق المؤیــدة 

·على مصالح الجماعة المحلیة المعنیة للمراقبة في أجل أقصاه یومان
یتعین على كل مطالب بالمعلوم أن یودع لدى مصالح الجماعات المكلفة -73الفصل

س والیـــوم العشــرون مـــن كـــل شـــهر قائمـــة باحتســاب المعلـــوم فـــي أجـــل أقصــاه الیـــوم الخـــام
السابقتلخیصیة في البیوعات المحققة خالل نصف الشهر 

وتعتبـــر هـــذه القائمـــة التلخیصـــیة ســـند اســـتخالص یـــدفع بمقتضـــاه بالحاضـــر مبلـــغ المعلـــوم 
·المستوجب لدى قابض المالیة

0,75ینجـــر عـــن كـــل تـــأخیر فـــي دفـــع المعلـــوم تطبیـــق خطیـــة تســـاوي -74الفصـــل
مــن المبــالغ المســتوجبة عــن كــل شــهر تــأخیر أو جــزء منــه ابتــداء مــن تـــاریخ )1(ائــة بالم

وجـــوب المعلـــوم وبقطـــع النظـــر عـــن هـــذه الخطیـــة یتعـــرض المخـــالفون للعقوبـــات الجزائیـــة 
·واإلداریة الجاري بها العمل

المعلوم على الداللةالثالث:القـسم الفرعي 

المتعلق بقانون المالیة 2001مبر دیس28المؤرخ في 2001لسنة 123من القانون عدد 88كما تم تنقیحه بمقتضى الفصل -1
2002لسنة 
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جمیـع البیوعـات باإلشـهار المحققـة داخـل یستوجب المعلوم على الداللة على -75الفصل
·األسواق حتى ولو تمت هذه البیوعات بدون اللجوء إلى دالل ویحمل المعلوم على البائع

المعلوم على الوزن الرابع:القـسم الفرعي 
والكیل العمومي

یســتوجب المعلــوم علــى الــوزن والكیــل العمــومي علــى عملیــات الــوزن والكیــل -76الفصــل
المكاتـــب المفتوحـــة مـــن طـــرف الجماعـــات المحلیـــة لهـــذا الغـــرض أو باألرصـــفة المباشـــرة ب

ویحمــل المعــدة لشــحن وٕانــزال البضــائع أو علــى مــتن بــواخر وبكــل مكــان آخــر عنــد الطلــب
·المعلوم على البائع

ُیســتخلص المعلــوم بالحاضــر مــن قبــل أعــوان الكیــل والــوزن المحلفــین ُمقابــل -77الفصــل
لقباضـة المالیـة فـي المستخلصـةر ذي جـذاذات وتـدفع المبـالغ تسلیم وصل مقتطع من دفتـ

یومانأجل أقصاه 
إذا ارتابــت األطــراف المعنیــة فــي نتیجــة إحــدى العملیــات التــي باشــرها أحــد -78الفصــل

أعوان الوزن والكیل العمـومي المحلفـین فلهـا الحـق فـي طلـب مراجعـة العملیـة حـاال وتكـون
ن منهــا حصــول غلــط فــي العملیــة األولــى وٕاذا ظهــر خــالف العملیــة الثانیــة مجانیــة إذا تبــی

ذلــــك یتعــــین علــــى طالــــب المراجعــــة دفــــع معلــــوم العملیــــة الثانیــــة حســــب نفــــس اإلجــــراءات 
المجلةمن هذه 77المنصوص علیها بالفصل 

معلوم البیع بالتجولالخامس:القـسم الفرعي 
داخل األسواق

ل األسـواق علـى عملیــات البیـع بــالتجول یسـتوجب معلــوم البیـع بـالتجول داخــ-79الفصـل
لتعــاطي داخــل األســواق ویســتخلص بقطــع النظــر عــن معلــوم رخــص إشــغال الطریــق العــام

المجلةمن هذه 68بعض المهن المشار إلیها بالفصل 

معلوم اإلیواءالسادس:القـسم الفرعي 
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والحراسة
ربـــات والـــدواب بأمـــاكن یســـتوجب معلـــوم اإلیـــواء والحراســـة علـــى وقـــوف الع-80الفصـــل

·مخصصة داخل السوق في غیر أوقات الفتح للعموم
معلوم  المراقبة الصحیة على منتوجات البحرالسابع:القـسم الفرعي 

علــــى المراقبــــة یســــتوجب معلــــوم المراقبــــة الصــــحیة علــــى منتوجــــات البحــــر-81الفصــــل
هـذا المعلـوم ة ویحمـلالصحیة التي ُتجرى على منتوجات البحر عند عرضها للبیع بالجملـ

البائععلى 
معالیم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي الرابع:القـسم 

أو الخاص أو إشغاله أو االنتفاع به

معلوم الذبحاألول:الفرعي القسم
یســتوجب معلــوم الــذبح علــى ذبــح الحیوانــات فــي المســالخ أو فــي المنشــآت -82الفصــل
·مجزرة وما شابههاذبح حیوانات اللالمعدة 
ـــوم الـــذبح یمكـــن للجماعـــات المحلیـــة اســـتخالص معلـــوم -83الفصـــل ـــى معل عـــالوة عل

إضافي مقابل إقامة الحیوانات المعدة للذبح بالمسالخ خارج أوقات العمل أو عند اسـتعمال 
·التجهیزات والتهیئة المتوفرة لتنظیف وتصبیر اللحوم

معلوم المراقبةالثاني:القـسم الفرعي 
الصحیة على اللحوم

یســتوجب معلــوم المراقبــة الصــحیة علــى اللحــوم علــى عملیــة مراقبــة اللحــوم-84الفصــل
التي تم في شأنها استخالص معلوم الذبح لفائدة جماعة محلیة أخـرى وكـذلك علـى اللحـوم 

·عرضها لالستهالكالمستوردة إذا وقع إدخالها بتراب الجماعة المحلیة قصد 

معالیم اإلشغال الوقتيالثالث:عي الفر القسم
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للطریق العام
85الفصل
-Iالمحلیـــة یســتوجب معلـــوم اإلشـــغال الـــوقتي للطریـــق العـــام الراجـــع بـــالنظر للجماعـــات
:على

والنصـبات وكـل اإلشغال الوقتي للطریق العام مـن طـرف أصـحاب المقـاهي والمطـاعم) 1
قارةشخص یتعاطى نشاطا في إطار منشآت غیر 

·وف عربات نقل األشخاص أو نقل البضائع بالطریق العاموق) 2
إشغال الطریق العـام عنـد إقامـة حضـائر البنـاء واإلشـهار بواسـطة الالفتـات واللوحـات )3

والعارضـات والالفتـات المثّبتـة اإلشهاریة ذات الصبغة التجاریـة وكـذلك العالمـات والسـتائر
عـــام علـــى واجهـــات المحـــالت المعـــدة للتجـــارة أو البـــارزة أو المنزلـــة أو المعلقـــة بـــالطریق ال

المختلفةوالصناعة والمهن 
االشــغال تحــت الطریــق العــام باســتثناء اشــغال التعهــد التــي ال تتطلــب حفــر الطریــق )4

العام
II- یــتم دفــع معلــوم اإلشــغال الــوقتي للطریــق العــام مــن طــرف أصــحاب المقــاهي و

إطــار منشــآت غیــر قــارة فــي نفــس المطــاعم والنصــبات وكــل شــخص یتعــاطى نشــاطا فــي
اآلجال وبنفس الطرق المعمول بها في مادة المعلوم الموظف على رخـص إشـغال الطریـق 

·العام
معلوم إشغال الملكالرابع:الفرعي القسم

العمومي البحري
یستوجب معلوم إشـغال الملـك العمـومي البحـري علـى إشـغال أجـزاء الملـك -86الفصل

داخل في منطقة الجماعة المحلیة والمسلم لها من طرف الوزارة المعنیة العمومي البحري ال
أو الهیاكـــل التابعـــة لهـــا طبقـــا للشـــروط والصـــیغ المنصـــوص علیهـــا بالتشـــریع الجـــاري بـــه 

·العمل
یترتــب عــن عــدم دفــع معلــوم إشــغال الملــك العمــومي البحــري فــي أجــل قــدره -87الفصــل

بض سـحب الرخصـة المسـلمة إلشـغال الملـك خمسة عشـر یومـا بعـد التنبیـه مـن طـرف القـا
.العمومي البحري
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معلوم منحالخامس:القـسم الفرعي 
التربات بالمقابر

لغایـة "علـى مـنح التربـات بالمقـابر " معلوم منح التربات بالمقـابر " یستوجب -88الفصل
النصب".القبور أو بناء

القـسم الفرعي السادس: المساهمة في إنجاز مآو
لوسائل النقلجماعیة 

توظــــف المســــاهمة فــــي إنجــــاز مــــآو جماعیــــة لوســــائل النقــــل علــــى مــــالكي -89الفصــــل
البناءات الجدیدة أو التي یقع توسیعها أو تغییر استعمالها جزئیا أو كلیا وذلك إذا اسـتحال 

وسـائل النقـل كمـا لوقـوف ألسباب فنیة أو اقتصـادیة أن یـوفروا بهـا أمـاكن أصحابها،على 
العملالتراتیب الجاري بها تنص على ذلك

تضـبط قائمــة المنـاطق التــي یشـملها هــذا المعلـوم بقــرار مشـترك مــن وزیـر الداخلیــة والــوزیر 
·المكلف بالتعمیر

)1( جدید ) (90الفصل
:أعاله89تساوي المساهمة المنصوص علیها بالفصل 

لوب: من العدد المط%25فیها النقص بالمآوي یتجاوز ) في الحالة التي ال 1
یتجـاوز ال بلـدیات التـيإلـى البالنسـبة يمائتین وخمسین دینارا عن كل مكان وقوف بالمآو 

،ألف ساكنخمسینعدد سكانها 
ــدیات التــي یتجــاوز عــدد  خمســمائة دینــار عــن كــل مكــان وقــوف بالمــآوي بالنســبة إلــى البل

سكانها خمسین ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن،
وقــوف بالمــآوي بالنســبة إلــى البلــدیات التــي یفــوق عــدد ســكانها ألــف دینــار عــن كــل مكــان 

مائة ألف ساكن.
مــــن العــــدد %75وال یتعــــدى %25) فــــي الحالــــة التــــي یتجــــاوز فیهــــا الــــنقص بالمــــآوي 2

المطلوب: 

المتعلق بقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 101من القانون عدد 79كما تم تنقیحه بالفصل -1
2003



191

بلـدیات التـي إلى البالنسبة يعن كل مكان وقوف بالمآو ادینار ثالث مائة وخمسة وسبعین 
ساكنألف ن خمسیعدد سكانها ال یتجاوز

سبعمائة وخمسین دینارا عـن كـل مكـان وقـوف بالمـآوي بالنسـبة إلـى البلـدیات التـي یتجـاوز 
عدد سكانها خمسین ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن.

ألفا وخمسمائة دینار عـن كـل مكـان وقـوف بالمـآوي بالنسـبة إلـى البلـدیات التـي یفـوق عـدد 
سكانها مائة ألف ساكن.

مــــن العــــدد %100و ال یبلــــغ %75لتــــي یفــــوق فیهــــا الــــنقص بالمــــآوي ) فــــي الحالــــة ا3
المطلوب: 

بلـدیات التـي إلى البالنسبة بالمآويعن كل مكان وقوف ادینار خمسمائة وخمسة وستین -
ساكن، ألف خمسین عدد سكانها ال یتجاوز

دیات بلــإلــى البالنســبة بالمــآويعــن كــل مكــان وقــوف ادینــار ألفــا ومائــة وخمســة وعشــرین -
ن إلى حدود مائة ألف ساكن.ألف ساكخمسین عدد سكانها یتجاوزالتي 

بلـدیات التـي إلـى البالنسـبة بالمـآويعـن كـل مكـان وقـوف ادینار ألفین ومائتین وخمسین -
ساكنألف مائة عدد سكانها یفوق

مـــن هـــذا الفصـــل فـــي حالـــة 3و2و1ات المنصـــوص علیهـــا بـــالفقرات وتضـــاعف المســـاهم
صرفالمرخص فیها أو تغییر استعمالها بدون رخصة وذلك بالمآويز كل نقص في إنجا

.العملالنظر عن العقوبات المنصوص علیها بالتشریع الجاري به 

معالیم  عن خدمات الخامس:القـــسم 
عمومیة مقابل دفع أجر

تســـتوجب المعـــالیم عـــن خـــدمات عمومیـــة مقابـــل دفـــع أجـــر علـــى الخـــدمات -91الفصـــل
:المواليطرف الجماعات المحلیة والمبّینة بالجدول منالمقدمةالعمومیة

كیفیة توظیف المعلومالخدمات العمومیة
یحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة-االعتناء بقنوات تصریف المواد السـائلة داخـل -
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ـــــاطق ـــــي ال یشـــــملها من ـــــة الت الجماعـــــات المحلی
.للتطهیرتدخل الدیوان الوطني

البضــــــائع إیــــــواء الحیوانــــــات والعربــــــات وكــــــل-
الحجزبمستودع 

مساهمة الجماعات المحلیة فـي أشـغال تعمــیم -
)1(الكهربائي والتنویر العمومي والصیانةالتیار

رفـــع الفضـــالت المتأتیـــة مـــن نشـــاط المحـــالت -
الصناعیة أو المهنیةالتجاریة أو

أشـــغال وخـــدمات فردیـــة دون المعرفـــة بأحكـــام -
هذه المجلة

المعلـــوم علـــى أصـــحاب الحیوانـــات أو یحمـــل -
العربات أو البضائع المحجوزة

ــــي شــــبكة - ــــى المشــــتركین ف ــــوم عل یحمــــل المعل
ــــراب الجماعــــات التنــــویر العمــــومي القــــاطنین بت

المحلیــــة المعنیــــة ویســــتخلص المعلــــوم بواســــطة 
.)1(استهالك الكهرباء والغازفواتیر

یحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة-

وم على المنتفع بالخدمةیحمل المعل-

أحكام مشتركةالسادس:القــسم 
تضـبط تعریفــة المعــالیم المشـار إلیهــا باألقســام األول والثـاني والثالــث والرابــع -92الفصــل

والخــامس مــن البــاب الثــامن مــن هــذه المجلــة بمقتضــى أمــر باســتثناء المســاهمة فــي إنجــاز 
المجلةمن هذه 89مآوي جماعیة المنصوص علیها بالفصل 

یضبط مبلغ معلوم رفـع الفضـالت غیـر المنزلیـة المشـار إلیـه بـالفقرة الفرعیـة -93الفصل
مصـــادقة مــن هــذه المجلــة بقـــرار مــن الجماعــة المعنیــة یعــرض علــى 91مــن الفصــل 4

ســلطة اإلشــراف وتبــرم فــي هــذا اإلطــار إتفاقیــة ســنویة بــین المنتفعــین بالخــدمات والجماعــة 
اعـــاة أحكـــام التشـــاریع الجـــاري بهـــا العمـــل المتعلقـــة بالتصـــرف فـــي المحلیـــة المعنیـــة مـــع مر 

·النفایات الخطرة
تســـتخلص المعـــالیم المشـــار إلیهـــا باألقســـام األول والثـــاني والثالـــث والرابــــع -94الفصـــل

والخامس مـن البـاب الثـامن مـن هـذه المجلـة مـن طـرف قـابض المالیـة أو وكیـل المقـابیض 

محلیة في أشغال على ما یلي: "تعفى المجامع المائیة من مساهمة الجماعات ال2013من قانون المالیة لسنة 74ینص الفصل -1
من مجلة الجبایة المحلیة91تعمیم التیار الكهربائي والتنویر العمومي والصیانة المحدثة بالفصل 
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ذي جذاذات یتضمن عددا رتبیا وتـاریخ التسـلیم ومبلـغ مقابل تسلیم وصل مقتطع من دفتر
المستخلصةالمعالیم 
یستخلص حسب الحاالت معلوم إشغال الملـك العمـومي البحـري المشـار إلیـه -95الفصل

عـدها الجماعـات المحلیـة )  ت1جـداول تحصـیل (مـن هـذه المجلـة عـن طریـق 86بالفصل 
ع تثقیلهــا لــدى قــابض المالیــة بعــد إكســائها ویقــاإلشــغال،المعنیـة أو بمناســبة تســلیم رخصــة 
اإلشرافالصبغة التنفیذیة من طرف سلطة 

)  ویـتم تتبـع اسـتخالص المعلـوم بالنسـبة إلـى كـل مـدین بمقتضـى 2) (فقرة ثانیة ( جدیدة
نســـخة مســـتخرجة مـــن جـــداول تحصـــیل مؤشــــر علیهـــا مـــن قبـــل قـــابض المالیـــة محتســــب 

الجماعة المحلیة.

19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 56تم تعویض عبارة " أزمة " بعبارة " جداول تحصیل " بمقتضى الفصل-1
2006المتعلق بقانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 

المتعلق بقانون 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 57أضیفت هذه الفقرة بمقتضى الفصل -2
2006المالیة لسنة 
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سين طرق استخالص المعاليـم الراجعة للجماعات  تح
المحلية

ــة 2007أوت 8مــؤرخ فــي 2007لســنة 53قــانون عــدد  ــق بإتمــام أحكــام مجل یتعل
.الجبایة المحلیة لتحسین طرق استخالص المعالیم الراجعة للجماعات المحلیة

)1(–الفصل األول 

)2(-2الفصل 

:3الفصل 
I-أو اإلشـغال بـأي وجـه آخـر والجاریـة فـي تـاریخ دخـول بالنسبة إلـى عملیـات التسـویغ

هذا القانون حیز التنفیذ ، یتعین على كل مالك أو متسوغ أو شاغل بـأي وجـه آخـر لعقـار 
مبني على معنى الفصل األول  من مجلة الجبایة المحلیة ولو لم یتم إنجاز بنائـه بالكامـل 

الجماعة المحلیة المتواجـد بترابهـا أن یصرح بهذه العملیات حسب نموذج تعده اإلدارة لدى
العقــار مقابــل تســلیم وصــل أو عــن طریــق رســالة مضــمونة الوصــول  مــع اإلعــالم بــالبلوغ  

في أجل أقصاه ثالثة أشهر  من تاریخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ.
ویتضمن التصریح البیانات التالیة:

عنوان العقار أو موقعه،-
م بطاقة تعریفه الوطنیة أو أي وثیقـة تقـوم مقامهـا بالنسـبة إلـى اسم مالك العقار ولقبه ورق-

األشخاص الطبیعیین،
االسم االجتماعي وعنوان المقر االجتماعي والمعرف الجبائي لمالك العقار بالنسبة إلـى -

األشخاص المعنویین،
اســم المتســوغ أو الشــاغل ولقبــه حســب الحالــة ورقــم بطاقــة تعریفــه الوطنیــة أو أي وثیقــة-

تقوم مقامها بالنسبة إلى األشخاص الطبیعیین،

مكرر إلى مجلة الجبایة المحلیة17ینص على إضافة الفصل -1
لیةمن مجلة الجبایة المح19إلى الفصل Vو IVو IIIینص على إضافة الفقرات -2
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االســــم االجتمــــاعي وعنــــوان المقــــر االجتمــــاعي والمعــــرف الجبــــائي للمتســــوغ أو الشــــاغل -
بالنسبة إلى األشخاص المعنویین،

وجهة استعمال العقار،-
تاریخ بدایة التسویغ أو اإلشغال ومدته،-

فقـرة حـاالت إشـغال العقـار مـن قبـل وتستثنى من وجوب التصریح المنصوص علیه بهـذه ال
أحد أصول المالك أو فروعه. 

II– توظـف علـى كـل مـن مـن لـم یقـم بإیـداع التصـریح المشـار إلیـه بـالفقرة األولـى مـن
هــذا الفصــل أو یقــدم تصــریحا منقوصــا أو غیــر صــحیح خطیــة تســاوي ثــالث مــرات الــثمن 

رات المنصــوص علیهــا المرجعــي األقصــى للمتــر المربــع ألعلــى صــنف مــن أصــناف العقــا
من مجلة الجبایة المحلیة.  وتـتم معاینـة المخالفـات المنصـوص 4من الفصل IIبالفقرة 

علیهــا بهــذه الفقــرة بمحاضــر تحــرر مــن قبــل أعــوان الجماعــات المحلیــة المــؤهلین لمعاینــة 
المخالفات أو من قبل موظفین محلفین مـن مـوظفي الجماعـة المحلیـة المعنیـة بتكلیـف مـن 

.رئیسها
III- ــــالفقرة ــــى الخطیــــة المنصــــوص علیهــــا ب مــــن هــــذا الفصــــل یكــــون IIعــــالوة عل

المتســوغ أو شــاغل العقــار بــأي وجــه آخــر فــي صــورة عــدم قیامــه بالتصــریح متضــامنا مــع 
المالـك فـي دفـع أصـل المعلـوم المسـتوجب وخطایـا التـأخیر المتعلقـة بـه بعنـوان سـنة دخـول 

الیـــة لهـــا إلـــى تـــاریخ حصـــول التصـــریح أو نهایـــة هـــذا القـــانون حیـــز التنفیـــذ والســـنوات المو 
التسویغ أو اإلشغال.

IV– تطبـق أحكـام الفقـراتIوIIوIII مـن هـذا الفصـل علـى كـل شـخص یقـوم
لحساب الغیر بمقابل بإدارة عقارات مبنیة ولو لم یتم إنجاز بنائها بالكامل.

نون من قوانین الدولة.ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقا
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إعفـاء العائالت من ذوي الدخل المحدود من المعلوم  
لفـائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن

یتعلــق بإعفــاء العــائالت مــن ذوي الــدخل 1999ة نمــن قــانون المالیــة لســ52الفصــل 
السكنلتحسین الوطنيالمحدود من المعلوم لفائدة الصندوق

المحــــدث الســــكن،لتحســــین الــــوطنين المعلــــوم لفائــــدة الصــــندوق یعفــــى مــــ-52الفصــــل
الــوطنيالمتعلــق بإحــداث الصــندوق 1956أوت 23مــن األمــر المــؤرخ فــي 3بالفصــل 
المنتفعـون بـالحط األشـخاصالالحقـة،لسكن كما وقع تنقیحه وٕاتمامه بالنصوص التحسین

مـن 6من الفصل IIرةالكلي من المعلوم على العقارات المبنیة المنصوص علیه بالفق
·مجلة الجبایة المحلیة

1997وتطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 
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على  شروط وطرق تطبيق الحط من المعلوم المستوجب
العقـارات المبنية

یتعلـــق بضـــبط شـــروط 1998جـــوان 8مـــؤرخ فـــي 1998لســـنة 1254أمـــر عـــدد 
·المستوجب على العقارات المبنیةوطرق تطبیق الحط من المعلوم

یضـــبط الحـــط بعنـــوان المعلـــوم علـــى العقـــارات المبنیـــة المنصـــوص علیـــه -الفصـــل األول
المؤرخ في 1997لسنة 11من مجلة الجبایة المحلیة الصادرة بالقانون عدد 6بالفصل 

·حسب الشروط والطرق المبینة بهذا األمر1997فیفري 3

)1(ئيالحط الجز األول:الباب 

دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجــب القــانون عــدد -2الفصــل
2002
دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجـب القــانون عــدد -3الفصــل

2002
دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجـب القــانون عــدد -4الفصــل

2002
دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101ب القــانون عــدد تــم اإللغــاء بموجـ-5الفصــل

2002
دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجـب القــانون عــدد -6الفصــل

2002
دیســمبر 17المــؤرخ فــي 2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجـب القــانون عــدد -7الفصــل

2002
دیســمبر 17لمــؤرخ فــي ا2002لســنة 101تــم اإللغــاء بموجـب القــانون عــدد -8الفصــل

2002

لم تعد األحكام المتعلقة بهذا الباب نافذة المفعول باعتبار إلغاء الحط الجزئي من المعلوم على العقارات المبنیة بمقتضى الفصل -1
2003المتعلق بقانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 101من القانون عدد 77
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الحط الكليالثاني:الباب 
مـن مجلـة الجبایـة 6مـن الفصـل IIیمنح الحط الكلي المشار إلیـه بـالفقرة-9الفصل

ــــدخل المحــــدود المحلیــــة ــــى العقــــارات المبنیــــة مــــن ذوي ال ــــالمعلوم عل بالنســــبة للمطــــالبین ب
المحلیةالمنتفعین بإعانة قارة من الدولة أو من الجماعات 

یمـنح الحــط الكلـي علـى ضــوء مطلـب كتـابي یــودع لـدى المصـالح المختصــة -10الفصـل
للجماعات المحلیة من طرف المطالب بالمعلوم أو من ینوبه مرفوقا بشهادة تثبـت االنتفـاع

:بإعانة قارة تسلم من طرف الجهة المانحة لهذه اإلعانة ویتضمن المطلب خاصة
م وعدد بطاقة التعریف الوطنیة وتاریخ تسلیمهاإسم ولقب وعنوان المطالب بالمعلو )1
موقع العقار المبني : النهج والعدد ،)2
المبني،مبلغ المعلوم الموظف على العقار )3

الجماعــة ویوقــف هــذا المطلــب اســتخالص المبــالغ المثقلــة مــا لــم یقــع البــت فیــه مــن طــرف
المحلیة
مـــن مجلـــة الجبایـــة 24صـــل تنظـــر لجنـــة المراجعـــة المنصـــوص علیهـــا بالف-11الفصـــل

المحلیة في مطالب الحط الكلي وفـي صـورة قبـول المطلـب یتـولى رئـیس الجماعـة المحلیـة 
بمقتضــى قــرار بنــاء علــى مداولــة مجلــس الجماعــة المحلیــة مــنح الحــط الكلــي مــن المعلــوم 

·على العقارات المبنیة
سـطة رسـالة مضـمونة تبلغ الجماعة المحلیة قرارها إلـى المطالـب بـالمعلوم بوا-12الفصل

الوصـــول مـــع اإلعـــالم بـــالبلوغ أو إعـــالم مـــع وصـــل بالتســـلیم ممضـــى مـــن طـــرف المعنـــي
·باألمر
وزیر الداخلیة ووزیر المالیة مكلفان كل فیما یخصه بتنفیذ هذا األمر الـذي -13الفصل

التونسیةینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة 
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ي للمتر المربع المبني  الحد األدنى والحد األقصى للثمن المرجع
للعقـارات الخاضعة للمعلوم على العقـارات المبنية  

یتعلـق بضـبط الحـد األدنـى 2007مـاي 14فـيمـؤرخ 2007لسـنة 1185أمر عدد 
والحــد األقصــى للــثمن المرجعــي للمتــر المربــع المبنــي لكــل صــنف مــن أصــناف العقــارات 

·الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنیة

لغایـة احتســاب المعلــوم علـى العقــارات المبنیــة یضـبط الحــد األدنــى والحــد -الفصــل األول
الخاضـعة األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صـنف مـن أصـناف العقـارات

:على النحو التاليللمعلوم على العقارات المبنیة 

المساحة المغطاةصنــف العقار
الثمن المرجعي للمتر المربع

)بالدینارالمبني (
162إلي 100من متر مربع100مساحة التتعدى 1الصنف 

مـتر مربع100مساحة تفوق 2الصنف 
متر مربع200وال تتعدى 

216إلى 163من 

وال متر مربع200مساحة تفوق 3الصنف 
متر مربع400تتعدى 

270إلى 217من 

324إلى 271من متر مربع400مساحة تفـوق 4الصنف 

1997مــارس 3المــؤرخ فــي 1997لســنة 431تلغــى أحكــام األمــر عــدد -2فصــلال
المشار إلیه أعاله.

.2008جانفي تطبق أحكام هذا األمر إبتداء من أول-3الفصل 
وزیر الداخلیـة والتنمیـة المحلیـة ووزیـر المالیـة مكلفـان كـل فیمـا یخصـه بتنفیـذ –4الفصل 

.لجمهوریة التونسیة هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي ل
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المعلـوم بالمتر المربـع لألراضي غير المبنيـة  

ــوم 2007مــاي14مــؤرخ فــي 2007لســنة 1186عــدد مــرأ یتعلــق بضــبط المعل
المبنیةبالمتر المربع بالنسبة لألراضي غیر 

یضـــبط مبلـــغ المعلـــوم علـــى األراضـــي غیـــر المبنیـــة المشـــار إلیـــه بـــالفقرة -الفصـــل األول
من مجلة الجبایة المحلیة بالنسبة للمتـر المربـع الواحـد لكـل منطقـة 33نیة من الفصل الثا

:التاليمن المناطق المحددة بمثال التهیئة العمرانیة على النحو 

)المعلوم بالمتر المربع (بالدینارالمنطقة
0,318 منطقة ذات كثافة عمرانیة مرتــفعة

0,095متوسطةمنطقة ذات كثافة عمرانیة 
0,032منخفضةمنطقة ذات كثافة عمرانیة 

1997مــارس 3المــؤرخ فــي 1997لســنة 432تلغــى أحكــام األمــر عــدد -2الفصــل
المشار إلیه أعاله.

2008تطبق أحكام هذا األمر ابتداء من أول جانفي -3الفصل
صـه، بتنفیـذ وزیر الداخلیة والتنمیـة المحلیـة ووزیـر المالیـة مكلفـان كـل فیمـا یخ-4الفصل

هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف  
العقـارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني

یتعلـــق بضـــبط مبلـــغ 2007مـــاي14مـــؤرخ فـــي 2007لســـنة 1187أمـــر عـــدد 
المرجعي لكـل صـنف مـن أصـناف العقـارات المعـدة لتعـاطي نشـاط المعلوم بالمتر المربع

·صناعي أو تجاري أو مهني
لغایــــة احتســــاب الحــــد األدنــــى للمعلــــوم علــــى المؤسســــات ذات الصــــبغة -الفصــــل األول

مـن مجلـة 38مـن الفصـل IIالصـناعیة أو التجاریـة أو المهنیـة المشـار إلیـه بـالفقرة
العقـارات متر المربـع المرجعـي لكـل صـنف مـن أصـناف یضبط المعلوم بـالالجبایة المحلیة

:نسب المعلوم على العقارات المبنیة على النحو التاليحسب

صنف
العقارخصوصیةالعقار

)المربع المرجعي (بالدیناربالمترالمعلوم
نسبة
8 %

نسبة
10 %

نسبة
12 %

نسبة
14 %

1الصنف
أو عقـــــار معـــــد الســـــتعمال إداري

ط تجــــاري أو غیـــــر لتعــــاطي نشـــــا
تجاري     

0,8151,0201,2201,425

ــــــــة معــــــــد 2الصنف ــــــــة خفیف ــــــــار ذو متان عق
لتعاطي نشاط صناعي

0,5600,7000,8350,975

عقـــار متـــین معـــد لتعـــاطي نشـــاط 3الصنف
صناعي

0,6850,8601,0301,200

4الصنف
عقــــــار تفــــــوق مســــــاحته المغطــــــاة 

متر مربع معد لتعاطي5000
اعينشاط صن

0,9001,1251,3501,575

1997مــارس 3المــؤرخ فــي 1997لســنة 433تلغــى أحكــام األمــر عــدد -2الفصــل
المشار إلیه أعاله.

.2008األمر ابتداء من أول جانفي تطبیق أحكام هذا-3الفصل
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مقـاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية  
أو التجارية أو المهنية

مقـاییس توزیـع یتعلـق بضـبط 2006جانفي 9مؤرخ في 2006لسنة 49أمر عدد
·لمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المهنیةا

یــتم توزیــع المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصــبغة الصــناعیة أو التجاریــة –الفصــل األول
ى عــدة جماعــات محلیــة أو المهنیــة المســتوجب مــن قبــل المؤسســات التــي یمتــد نشــاطها إلــ

والتي تستغل في إطار نشاطها عالوة عن العقارات المغطـاة عقـارات غیـر مغطـاة أو غیـر 
مبنیة وفقا للمقاییس التي یضبطها هذا األمر. 

فـي صـورة ممارسـة المؤسسـة نشـاطها بعقـارات مبنیـة مـع وجـود مقطـع مسـتغل –2الفصل 
لتـالیـة:في إطار النشاط یتم توزیع المعلوم حسب النسب ا

مــــن مبلــــغ المعلــــوم علــــى المؤسســــات ذات الصــــبغة الصــــناعیة أو التجاریــــة أو 50%-
المهنیة ترجع إلى الجماعة المحلیة المتواجد بترابها المقطع.

وفــي صــورة وجــود عــدة مقــاطع بجماعــات محلیــة مختلفــة تــوزع هــذه النســبة بالتســاوي بــین 
الجماعات المحلیة التي تأوي المقاطع.

لبـاقي بـین الجماعــات المحلیـة المعنیـة علـى أســاس المسـاحة المبنیـة بالنسـبة لكــل یـوزع ا-
فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلیة ومستغل في إطار النشاط.

أعــاله یــتم توزیــع المعلــوم فــي صــورة ممارســة 2مــع مراعــاة أحكــام الفصــل –3الفصــل 
یــة أو غیــر مغطــاة فــي إطــار بعقــارات مبنیــة مــع وجــود عقــارات غیــر مبناالمؤسســة نشــاطه

النشاط حسب النسب التـالیـة: 
مـــن مبلـــغ المعلـــوم المـــذكور تـــوزع بالتســـاوي بـــین الجماعـــات المحلیـــة المتواجـــد 30%-

بترابها العقارات غیر المبنیة أو غیر المغطاة الممارس بها النشاط، 
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بنیــة أو المغطــاة علــى یــوزع البــاقي بــین الجماعــات المحلیــة المتواجــدة بترابهــا العقــارات الم
أســاس مســـاحة العقـــارات المـــذكورة بالنســـبة إلـــى كـــل فـــرع أو مركـــز متواجـــد بتـــراب جماعـــة 

محلیة ومستغل في إطار النشاط. 
فــي صــورة ممارســة المؤسســة نشــاطها بجماعــات محلیــة مختلفــة دون وجــود –4الفصــل 

ن الجماعـات المحلیــة عقـارات مبنیـة أو غیـر مبنیــة فـي إطـار النشــاط یـتم توزیـع المعلــوم بـی
المعنیة على أساس رقم المعامالت المحقق بكل جماعة محلیـة.

وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر المالیة مكلفان، كل فیما یخصه، بتنفیـذ –5الفصل 
هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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لوم على العروضمن المعالسعر األقصى لإلعـفــاء

یتعلــق بضــبط الســـعر 1997مـــارس 22مــؤرخ فــي 1997لســـنة 530أمــر عــدد 
العروضاألقصى لإلعفاء من المعلوم على 

مــن مجلــة الجبایــة المحلیــة حــدد ســعر الــدخول 47وفقــا ألحكــام الفصــل -الفصــل األول
·العروض من المعلوم على العروض بخمسة دنانیراألقصى إلعفاء

وزراء الداخلیة والمالیة والثقافة مكلفون كل فیما یخصه بتنفیذ هذا األمر الذي -2الفصل
·ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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المشروباتبيععلى محالت  معلـوم اإلجـازة الموظـف

معلـوم بضـبط تعریفـةیتعلق 1997مارس 3مؤرخ في 1997لسنة 434أمر عدد 
·زة الموظف على محالت بیع المشروباتاإلجا

تضــــبط التعریفــــة الســــنویة لمعلــــوم اإلجــــازة الموظــــف علــــى محــــالت بیــــع -الفصــــل األول
:یليالمشروبات كما 

)التعریفة (بالدینارصنف المحل

25محالت من الصنف األول
150الثانيمحالت من الصنف 

300ثالثمحالت من الصنف ال

وزیـرا الداخلیــة والمالیــة مكلفـان كــل فیمــا یخصـه بتنفیــذ هــذا األمـر الــذي ینشــر-2الفصــل
·التونسیةللجمهوریةالرسميبالرائد
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في استخالصهـاالمعاليـم المرخص للجمـاعـات المحليـة

یتعلـق بضـبط تعریفــة 1998جویلیــة 13مـؤرخ فـي 1998لســنة 1428أمـر عـدد 
.الیم المرخص للجماعات المحلیة في استخالصهاالمع

حددت تعریفة المعالیم المشار إلیها باألقسام األول والثاني والثالث والرابع -الفصل األول
·بهذا األمروالخامس من الباب الثامن من مجلة الجبایة المحلیة وفقا للجدول الملحق 

نــــوفمبر 28المــــؤرخ فــــي 1990لســــنة 1960تلغــــى أحكــــام األمــــر عــــدد -2الفصــــل
المتعلــق بمراجعــة المعــالیم واألتــاوات المــرخص للجماعــات العمومیــة المحلیــة فــي 1990

استخالصها .  

بتنفیـذ هــذا یخصـه،كـل فیمـا مكلفـان،والمالیــة والتنمیـة المحلیـة وزیـرا الداخلیـة -3لفصـلا
بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیةاألمر الذي ینشر

ــقمــلحـــ
تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة

في استخالصها



207

التعـریـفـةالمــعــالـــیم
I-معالیم الموجبات اإلداریة
:باإلمضاءمعلوم التعریف -1

أقصىدنسخ من نفس الوثیقة كح3عن كل عملیة ولغایة 
:معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل-2

قصىأنسخ من نفس الوثیـقة كحّد 3غایة عن كل عملیة ول
:معالیم تسلیم الشهادات والحجج المختلفة-3

مضمون والدة-
نسخة من رسم والدة-
دفتر عائلي-
عقد زواج-
مضمون زواج-
نسخة من رسم زواج-
مضمون وفاة-
نسخة من رسم وفاة-
المحلیةنسخة من قرارات ومداوالت الجـماعات -
)1(محلشهادة في صلوحیة -
شهادة حوز-
فیهـا علـى وجـه تأو التفویمضمون من قرار إسناد أراضي اشتراكیة -

·الملكیة الخاصة
شهائد أخرى-

د0,500

د0,500

د0,150
د0,200
د1,000
د1,500
د0,500
د0,500
د0,150
د0,200
د1,000

-
د1,000

د1,000
د0,200

II-معالیم الرخص  اإلداریة
رخص ذبح حیوانات المجزرة لالستهالك الخاص-1

رخـــص إشــــغال الطریــــق العــــام لتعــــاطي بعــــض-2
المهن

عن الرأسد1,000

د  90,000د و6,000تضــــــبط هــــــذه التعریفــــــة مــــــا بـــــــین 
ةالمعنیمن الجماعة المحلیةسنویا بقرار 

وعوضت بكراس الشروط2004أوت 11المؤرخ في 2004نة لس1876تم إلغاؤها بموجب األمر عدد -1
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رخص الحـفالت بمـناسبـة-3
ةـلیـالحفـالت العائ-
ةـالت العمومیـالحف-

رخـــص فــــتح المقـــاهي والمحــــالت الشـــبیهة بهــــا -4
ت القانونیةالساعابعد

)1(:رخـص البناء-5

بنـاءات فردیة (االنتصاب األول)
یوظـــف: (االنتصـــاب األول)بنــاءات جماعیـــة

المعلوم بحساب الشقة

تمدید أو تجدید رخصة البناء

رخص األشغال المتعلقة بالترمیم أو التسییج
رخص الدفن أو إخراج الجثث-6
اراترخـــــــص جـــــــوالن ســـــــیارات األجـــــــرة والســـــــی-7

بعداد:المجهزة 
الطریـق رخـص نصـب آالت توزیـع الوقـود فـي-8

:العام

أجهزة مثبتة باألرض-
خزان تحت األرض متصل بنفس اآلالت-
آلة متنقلة بها جعاب متحركة للتوزیع-

تضبط هذه التعریفة بقرار من الجماعات المحلیة باعتبار
د  في الیوم أو اللیلة كحد أقصى20,000
·د في الیوم أو اللیلة50,000

د عـــن الســـاعة ویضـــاعف هـــذا المعلـــوم فـــي صـــورة 2,000
.موسیقىوجود

إضـافي/ م معلوم
م

قارمعلوم ةالمغطاالمساحة
)م م(

د0,100 د15,000 100و 1ن بی
د0,300 د60,000 200و 1بین 
د0,400 د120,000 300و 1بین 
د0,600 د300,000 400و 1بین 
د1,000 د750,000 400ما یفوق 

یساوي هذا المعلوم المعلوم القار الموظـف عنـد تسـلیم الرخصـة 
·األصلیة

د25,000
د1,000
·د  في السنة5,000

·في السنةد عن كل آلة 50,000
·د عن المتر المربع أو كسوره في السنة5,000

د عن اآللة في السنة25.000

2013المؤرخ في 2013لسنة 3236كما تم تنقیحه باالمر عدد -1



209

III-المعالیم الواجبة داخل األسواق
المعلــــــــوم العــــــــام للوقــــــــوف باألســــــــواق الیومیــــــــة-1

واألسبوعیة والظرفیة
المتــــرد عــــن0,150د و0,075تضــــبط هــــذه التعریفــــة بــــین 

المعنیةالجماعة المحلیةرار منبمقتضى قالیوم المربع في

الجـملة:المعلوم العام للوقوف بأسـواق -2
والغالل والدقلـة والـدواجن والبـیضبالنسبة للخضر*

ومنتوجــــــات الصـــــــید البــــــري والمنتوجـــــــات الفالحیـــــــة 
.األخرى

بالنســــــبة لألســــــماك بأنواعهــــــا ومنتوجــــــات البحـــــــر *
األخرى

:للوقوفالمعلوم الخاص -3

لـــــــى رقـــــــم معـــــــامالت وكـــــــالء البیـــــــعالمعلـــــــوم ع-4
:ومزودي سوق الجملة

المعلوم على الداللة-5
بالنســــــبة لألســــــماك بأنواعهــــــا ومنتوجــــــات البحـــــــر *

األخرى
بالنسبة للمنتوجات األخرى*

المعلوم على الوزن والكیل العمومیین-6
الوزن*
الكیل*

معلوم البیع بالتجول داخل األسواق-7

حراسةمعلوم اإلیواء وال-8
:أماكن غیر مهیأة

السلع والبضائع*
العربات*

أماكن  مهیأة
السلع والبضائع*

من الثمن الجملي للبیوعات2%

·من الثمن الجملي للبیوعات1%

یضبط بمقتضى قرار من الجماعة المحلیة المعنیة

ثمن الجملي للبیوعاتمن ال1%

مـن ثمـن البتـة التـي یعقبهـا بیـع حتـى ولـو تمـت بـدون 1%
داللمشاركة

مـن ثمـن البتـة التـي یعقبهـا بیـع حتـى ولـو تمـت بـدون 2%
داللمشاركة

دعن القنطار الواحد والوزنة0,120
دعن الهكتولتر الواحد والعملیة الواحدة0,120

ـــــ0,200 ـــــولتر الواحـــــد والعملی ة الواحـــــدة بالنســـــبة دعـــــن الهكت
للزیت

·د عن البائع الواحد في الیوم0,200

د عن المتر المربع0,100
·د عن العربة المجرورة بالید0,100
د عن العربة التي تجرها الدواب0,200
د عن العربة ذات محرك0,500
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العربات*

معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات البحر-9

·د عن المتر المربع0,200
د فــي الیــوم أو الجــزء مــن الیــوم كحــد أقصــى 10,000

. طـــــن3,5التـــــي تفـــــوق حمولتهـــــا النافعـــــة النســـــبة للعربـــــاتب
د عن العربات األخرى في الیوم أو الجزء مـن الیـوم 1,000

·كحد أقصى
من قیمة البضاعة0,5%

IV- معــــالیم مــــنح لزمــــة الملــــك البلــــدي أو
الجهوي أوالعمومي أو الخـاص أو اشـغاله أو 

:االنتفاع به
حـوم الذبـمعل-1

بة الصحیة على اللحوممعلوم المراق–2

·د / كلغ من اللحم0,050
كمعلــوم إضــافي عنــد اســتعمال ·د / كلــغ مــن اللحــم0,020

·الدوابالتجهیزات المعدة لطبخ وتصبیر اللحوم وحفظ

/ كلغ من اللحم0,025

العـام الوقتي للطریـقاإلشغالالمعلوم من أجل -3
والنصـــبات مــن طــرف أصــحاب المقــاهي والمطــاعم

إطــار منشــآت ل شــخص یتعــاطى نشــاطا فــيوكــ
·غیر قارة

تضـــــبط هـــــذه التعریفـــــة بقـــــرار مـــــن الجماعـــــة المحلیـــــة المعنیـــــة 
د عـن المتـر المربـع فـي 0,150أدنـى یسـاوي باعتبار حـد

·الیوم

) :1العام(معلوم وقوف العربات بالطریق -4
عربات نقل األشخاص 

نقل البضائععربات 

العربات األخرى

ن المجهزة بعداد آلياألماك

أو الجزء من الیوم د عن العربة في الیوم150
ــــــة ــــــینتضــــــبط هــــــذه التعریف د عــــــن 0,500ود0,100ب

ــــي  ــــة ف ــــوم العرب ــــوم أو الجــــزء مــــن الی ــــرار مــــن الجماعــــة الی بق
المحلیة المعنیة 

د عــــن الجــــزء مــــن الیــــوم 0,300د فــــي الیــــوم و 0,700
صىكحد أق

تضـــــبط هـــــذه التعریفـــــة بقـــــرار مـــــن الجماعـــــة المحلیـــــة المعنیـــــة 
بإعتبار المقادیر الدنیا التالیة: 

د عن العربة في الساعة الواحدة 0,100
د عن جزء من الساعة 0,050

2000جویلیة 17المؤرخ في 2000لسنة 1692كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
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تضـــــبط هـــــذه التعریفـــــة بقـــــرار مـــــن الجماعـــــة المحلیـــــة المعنیـــــة المآوي واألماكن المهیأة-
بإعتبار المقادیر الدنیا التالیة: 

في الیوم.د عن العربة 0,600
د عن جزء من الیوم.0,400

شغال الطریق العام بمناسبة حضائر البناء:إ-5

شغال تحت الطریق العام:أ-6

اإلشهار بواسـطة الالفتـات واللوحـات اإلشـهاریة-7
ـــــــــــة والعالمـــــــــــات والســـــــــــتائر ذات الصـــــــــــبغة التجاری

المنزلــة والعارضــات والالفتــات المثبتــة أو البـــارزة أو
واجهـات المحـالت قـة بـالطریق العــام عــلىأو المعل

)1(·والمهن المختلفةالمعدة للتجارة والصـناعة

ـــــین  ـــــة ب د عـــــن 5,000د و 0,500تضـــــبط هـــــذه التعریف
·في الیوم بقرار من الجماعة المحلیة المعنیةالمتر المربع

)2(من كلفة أشغال الهندسة المدنیة 1%

د عـن 200,000د و 20,000تضبط هذه التعریفـة بـین 
المتـــر المربـــع فـــي الســـنة بقـــرار مـــن الجماعـــة المحلیـــة المعنیـــة 

حسب مواقع تركیز وسائل اإلشهار

الملك العمومي البحريإشغال-8

الواقیات الشمسیة وما شابهها-
البیوت المستغلة كمشرب وبیوت االستحمام-
القوارب وما شابهها-

حلیـــــة المعنیـــــة تضـــــبط هـــــذه التعریفـــــة بقـــــرار مـــــن الجماعـــــة الم
:لمقادیر الدنیا التالیةاباعتبار

د بحساب المتر المربع المستغل في السنة1,200
د عن المتر المربع في السنة10,000
السنةد للقارب الواحد في70,000

2003جوان 16المؤرخ في 2003لسنة 1346كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
2004جانفي 14المؤرخ في 2004لسنة 80تنقیحه باألمر عدد كما تم -2
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V- معــالیم عــن خــدمات عمومیــة مقابــل دفــع
أجر

:السائلةمعلوم االعتناء بقنوات تصریف المواد-1
للفرع الوحید أو الفرع األولبالنسبة

بالنسبة لكل فرع وللفروع األخرى غیر الفرع األول
د6,000
د3,000

ــــواء الحیوانــــات والعربــــات-2 وكــــل معــــالیم مقابــــل إی
:البضائع بمستودع الحجز

دواب ذات الحجم الكبیر-
دواب وحیوانــات أخرى-
عربات تجــــرها دواب-
طن3,5ولتها النافعةعربات كبیرة تفوق حم-
سیارة سیاحیة-
دراجة ناریة-
دراجة عادیة-

بضائع-

مســـاهمة الجماعـــات المحلیـــة فـــي أشـــغال تعمیــــم-3
.)1(والصـیانةالتـیار الكهربائي والتـنویر العمومي

ــــة مــــن نشــــاط المحــــالت -4 ــــع الفضــــالت المتأتی رف
التجاریة أو الصناعیة أو المهنیة

المقابر المسیحیةسعر منح التربات ب-5

كراء السیارات لحمل الجثث-6

.د عن الرأس في الیوم5,000
د عن الرأس في الیوم2,500
د عن العربة الواحدة في الیوم2,000
د عن العربة الواحدة في الیوم7,000
·في الیومد عن السیارة الواحدة 4,000
·جة الواحدة في الیوماد عن  الدر 2,000
·جة الواحدة في الیوماد عن الدر 1,000

د فـــــي 1,000دو0,300بــــین تتــــراوح التعریفــــة
البضائعالیوم حسب حجم

ملیمات عن كل كیلوواط /ساعة5

المعنیة.تضبط التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة 

أدنىد عن  المتر المربع كحد 15,000

د5,000دو1,000تضبط هذه التعریفة بین
·المحلیة المعنیةو بقرار من الجماعة

20المؤرخ في 2012لسنة 1958وباألمر عدد 2000جانفي 31المؤرخ في 2000لسنة 232كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
2012سبتمبر 
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معلــوم رقابــة ســـیارات األجــرة والســیارات المجهـــزة -7
·بعداد

·د  في السنة5,000
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لوسائـل النقـلالمساهمـة في إنجـاز مآوي جمـاعيـة

قرار من وزیري الداخلیة والتنمیة المحلیة والتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة مؤرخ في 
بضــبط قائمــة المنــاطق البلدیــة التــي تشــملها المســاهمة فــي یتعلــق 2003مــاي 30

إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل.

تضــبط قائمــة المنــاطق البلدیــة التــي تشــملها المســاهمة فــي إنجــاز مــآوي –الفصــل األول
لوسائل النقل كاآلتي: جماعیة

أریانـة –قابس –بنزرت –التضامن المنیهلة –القیروان –سوسة –صفاقس –تونس 
المروج –باردو –جرجیس –بن عروس –دوار هیشر –القصرین -قفصـة –سكرة –
تطــاوین –نابــل -المنســتیر–حومــة الســوق –المحمدیــة فوشــانة –مســاكن –المرســى –
–میـدون –منزل بورقیــبة –الكـرم المكنیـن –الحمامـات –نبنقر دا–باجة –مدنین –

ساقیة الزیت –حمام األنف –القلعة الكبرى –وادي اللیل –ندوبة ج–المهدیة –الكاف 
ساقیــــة –العیــــن –ســـیدي بوزیـــد –قصــــر هـــالل –جمـــال –رادس –رواد –المتلـــوي –

–حمــام سوســة –تـوزر –منـزل تمــیم –دار شــعبان الفهــري –قلیبیـة –الحامــة –الـدائر 
القصـر –مقـرین –حلـق الـوادي –دیـف الر –مـاطر –طبلبـة –قربـة –الزهراء –قرمدة 

مرنـاق –الدنـدان –أجـیم –الجدیـدة –سـلیمان –أم العـرائس –قصور الساف –دوز –
منـــزل –فریانـــة –منوبـــة –بومهـــل البســـاتین -ســـلیانة –رأس الجبـــل طبربـــة –طینـــة –

ســوق–حمــام الشــط -ســبیطلة–الشــابة –نفطــة –الشــیحیة –القلعــة الصــغرى –جمیــل 
–أكــودة –غــار الــدماء –تاكلســة -الجــم –مجــاز البــاب –بوســالم –غنــوش –األحــد 
–قرطــاج –الــوردانین –بنــي خیــار –الفحــص –تینجــة –قرنبالیــة –تــاجروین -قبلــي 

سیدي بوسعید.–زغوان –قلعة األندلس –المحرس –منزل عبد الرحمان زرمدین 

المتعلــــق بتحدیــــد قائمــــة 1997مــــارس 4فــــي تلغــــى أحكــــام القــــرار المــــؤرخ-2الفصــــل
المناطق البلدیة التي تشملها المساهمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل.
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رؤساء البلدیات المعنیـة مكلفـون كـل فیمـا یخصـه بتنفیـذ هـذا القـرار الـذي ینشـر –3الفصل
بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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الجماعات  مواردتخفيـف العبـئ الجبائـي وتحسين
المحلية

ــانون عــدد  یتعلــق بســن إجــراءات 2002جویلیــة 23مــؤرخ فــي 2002لســنة 76ق
الجبائي وتحسین موارد الجماعات المحلیة.ئلتخفیف العب

ــدیون المتعلقــة بــاألداء علــى –الفصــل األول  یقــع التخلــي لفائــدة المطــالبین بــاألداء عــن ال
والتطهیـــــر والمعلـــــوم التعویضـــــي الموظفـــــة مـــــن قبـــــل القیمـــــة الكرائیـــــة ومعـــــالیم االعتنـــــاء 

التي ال موما قبلها وذلك بالنسبة إلى أصل المعا لی1996الجماعات المحلیة بعنوان سنة 
دینارا في السنة لكل فصل من الزمام في تاریخ تثقیل الزمام بقباضة المالیة.30تفوق 

وق الــوطني لتحســین الســكن ویقــع التخلــي عــن الــدیون بعنــوان المســاهمة لفائــدة الصــند
بالنسبة إلى المنتفعین بالتخلي المنصوص علیه بالفقرة األولى من هذا الفصل.

كمــــا یقــــع التخلــــي عــــن مصــــاریف التتبــــع المترتبــــة عــــن إجــــراءات اســــتخالص األداء 
والمعالیم والمساهمة المذكورة أعاله.

دور هـــذا القـــانون وال یمكـــن أن یـــؤدي التخلـــي إلـــى إرجـــاع المبـــالغ المدفوعـــة قبـــل صـــ
ــــوان األداء علــــى القیمــــة الكرائیــــة ومعــــالیم االعتنــــاء والتطهیــــر و المعلــــوم التعویضــــي  بعن
والمســاهمة لفائــدة الصــندوق الــوطني لتحســین الســكن ومصــاریف التتبــع المنصــوص علیهــا 

بهذا الفصل. 
یر یقــع التخلــي لفائــدة المطــالبین بــاألداء عــن مصــاریف التتبــع وخطایــا التــأخ-2الفصــل 

لفائـدة الجماعـات المترتبة عن استخالص الدیون المستوجبة على العقارات المبنیة الراجعة
ومــا قبلهــا وغیــر المعنیــة بأحكــام الفصــل األول 2001ولفائــدة الدولــة بعنــوان ســنة المحلیــة

من هذا القانون.
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مــن %20لالنتفــاع بأحكــام الفقــرة األولــى مــن هــذا الفصــل یتعــین دفــع مبلــغ یســاوي 
ل الدین وٕابرام رزنامـة خـالص فـي المبـالغ المتبقیـة التـي یـتم دفعهـا علـى أقسـاط ثالثیـة أص

على امتداد سنتین ونصف من تاریخ إبرام الرزنامة. 
تــدفع األقســاط الثالثیــة خــالل العشــرة أیـــام الموالیــة للتــاریخ المضــبوط بالرزنامــة وفـــي 

مـن مبلـغ 10%طیـة بنسـبة صورة عدم دفع قسط أو دفعه خـارج اآلجـال یتحمـل المـدین خ
القسط الذي لم یتبین دفعه في اآلجال القانونیة مع حد أدنى بثالثة دنانیر.

یتم العمل باإلجراء المتعلق بالتخلي عن مصاریف التتبع وخطایا التـأخیر المنصـوص 
2002علیه بهذا الفصل إلى غایة موفى شهر أكتوبر 

من مجلة الجبایة المحلیـة الصـادرة بالقـانون 53تنقح الفقرة الثالثة من الفصل -3الفصل 
كما یلي: 1997فیفري 3المؤرخ في 1997لسنة 11عدد 

یقــع حــط مســاهمة المــالكین األجــوار كلیــا مــن قبــل الجماعــات المحلیــة بالنســبة إلــى "
المطــــالبین بالمســــاهمة مــــن ذوي الــــدخل المحــــدود المنتفعــــین بإعانــــة مــــن الدولــــة أو مــــن 

ویمنح الحط المنصوص علیـه بهـذا الفصـل بقـرار مـن رئـیس الجماعـة الجماعات المحلیة.
ـــــة المراجعـــــة  ـــــة مجلـــــس الجماعـــــة المحلیـــــة بعـــــد أخـــــذ رأي لجن ـــــاء علـــــى مداول المحلیـــــة بن

مــن هــذه المجلــة. ویــتم ذلــك وفقــا لشــروط وطــرق تطبیــق 56المنصــوص علیهــا بالفصــل 
6مـن الفصـل IVبـالفقرة الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنیة المنصوص علیها 

من هذه المجلة.
وتحتســــب المســــاهمة بالنســــبة إلــــى األشــــغال المتعلقــــة بالطرقــــات و األرصــــفة حســــب 
ـــین المـــالكین األجـــوار  ـــك المســـاهمین و بالتســـاوي ب ـــي هـــي علـــى مل واجهـــات العقـــارات الت

. "بالنسبة إلى األشغال األخرى 
نسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التو 
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عــفــو جـبــائـي

یتعلق بسن عفو جبائي2006ماي 15مؤرخ في 2006لسنة 25قانون عدد 
الباب األول

الدیون الجبائیة الراجعة للدولة
یــتم التخلــي عــن الــدیون الجبائیــة الراجعــة للدولــة التــي ال یتجــاوز أصــل -الفصــل األول

ـــا ومصـــاریف 100بقـــي بعنوانهـــا األداء المت ـــار بالنســـبة للمـــدین الواحـــد وكـــذلك الخطای دین
التتبع المتعلقة بها .

یتم التخلي عـن الخطایـا ومصـاریف التتبـع المتعلقـة بالـدیون الجبائیـة الراجعـة -2الفصل 
دینــــار بالنســــبة للمــــدین الواحــــد 100للدولــــة التــــي یتجــــاوز أصــــل األداء المتبقــــي بعنوانهــــا 

وتسدید المبـالغ المتخلـدة علـى أقسـاط 2006كتتاب روزنامة دفع قبل غرة جویلیة شریطة إ
ثالثیة متساویة لفترة أقصاها خمس سنوات یدفع القسط األول منها قبل التاریخ المذكور.

تضــبط روزنامــة الــدفع داخــل الفتــرة القصــوى المــذكورة بقــرار مــن وزیــر المالیــة حســب 
.أهمیة وأصناف المطالبین باألداء

من هذا القانون على:2و 1تطبق أحكام الفصلین -3الفصل 
.2006مارس 20الدیون الجبائیة المثقلة بحسابات قابض المالیة قبل تاریخ -
الدیون الجبائیة التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدین أو تبلیغ نتائج مراجعـة جبائیـة -

.2006مارس 20قبل تاریخ أو تبلیغ قرار توظیف إجباري أو صدور حكم وذلك
2006مــــــارس 20خطایــــــا التــــــأخیر المثقلــــــة بحســــــابات قبــــــاض المالیــــــة قبــــــل تــــــاریخ -

والمســـتوجبة بعنـــوان عـــدم التصـــریح فـــي اآلجـــال القانونیـــة بالمـــداخیل واألربـــاح المعفـــاة مـــن 
الضــریبة علــى دخــل األشــخاص الطبیعیــین والضــریبة علــى الشــركات أو الخاضــعة لخصــم 

ریریا من الضریبة.من المورد تح
الباب الثاني

الدیون الراجعة للجماعات المحلیة
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ـــق أحكـــام الفصـــول -4الفصـــل  ـــى المعلـــوم علـــى 3و 2و 1تطب مـــن هـــذا القـــانون عل
المؤسســـات ذات الصـــبغة الصـــناعیة أوالتجاریـــة أو المهنیـــة والمعلـــوم علـــى النـــزل ومعلـــوم 

اإلجازة.
غ المثقلــة بحســابات قبــاض المالیــة بعنــوان مــن المبــال%50یــتم التخلــي عــن -5الفصــل 

ـــدة  المعلـــوم علـــى العقـــارات المبنیـــة والمعلـــوم علـــى األراضـــي غیـــر المبنیـــة والمســـاهمة لفائ
وما قبلها وكامـل خطایـا 2005الصندوق الوطني لتحسین السكن والمستوجبة بعنوان سنة 

التأخیر ومصاریف التتبع المتعلقة بها شریطة دفع: 
.2006م المستوجبة بعنوان سنة كامل المعالی-
المتبقیة على أقسـاط ثالثیـة متسـاویة لفتـرة أقصـاها سـنتان یـدفع القسـط األول %50الـ -

. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المـذكورة بقـرار 2006منها قبل غرة سبتمبر 
من وزیر المالیة حسب أهمیة الدین.

لمثقلــة بعنــوان المعلــوم المتعلــق بإســتعمال الهوائیــات یــتم التخلــي عــن المبــالغ ا-6الفصــل 
اللتقاط البرامج التلفزیة عبر األقمار الصناعیة المنصوص علیه بالفقرة األولى من الفصل 

المتعلـــق 1988جـــانفي 15المـــؤرخ فـــي 1988لســـنة 1( جدیـــد) مـــن القـــانون عـــدد 11
البــــرامج التلفزیــــة بواســــطة بالمحطــــات األرضــــیة الفردیــــة أو الجماعیــــة المســــتعملة إللتقــــاط

1995لســــنة 71األقمـــار الصــــناعیة، كمـــا تــــم تنقیحـــه وٕاتمامــــه بالقـــانون األساســــي عـــدد 
.1995جویلیة 24المؤرخ في 

الباب الثالث
الخطایا والعقوبات المالیة والدیوانیة والصرفیة

ي ال یتجـاوز یتم التخلي عن الخطایا والعقوبات المالیة والدیوانیة والصـرفیة التـ-7الفصل 
.دینار بالنسبة لكل خطیة وكذلك مصاریف التتبع المتعلقة بها100مبلغها المتبقي 

مــــن مبلــــغ الخطایــــا والعقوبــــات المالیــــة والدیوانیــــة %50یــــتم التخلــــي عــــن -8الفصــــل 
دینــار بالنســبة لكــل خطیــة وكــذلك مصــاریف 100والصــرفیة التــي یتجــاوز مبلغهــا المتبقــي 

وتســدید المبــالغ 2006ا شــریطة اكتتــاب روزنامــة دفــع قبــل غــرة جویلیــة التتبــع المتعلقــة بهــ
المتبقیـة علــى أقسـاط ثالثیــة متسـاویة لفتــرة أقصــاها خمـس ســنوات یـدفع القســط األول منهــا 

قبل التاریخ المذكور.
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تضــبط روزنامــة الــدفع داخــل الفتــرة القصــوى المــذكورة بقــرار مــن وزیــر المالیــة حســب 
أهمیة الدین . 

على: 8و7تطبق أحكام الفصلین : 9الفصل 
الخطایــــا والعقوبــــات المالیــــة والدیوانیــــة والصــــرفیة المثقلــــة بحســــابات قبــــاض المالیــــة -

. 2006مارس 20وقباض الدیوانة قبل تاریخ 
الخطایا والعقوبات المالیة والدیوانیة والصرفیة التي صدر فـي شـأنها حكـم قبـل تـاریخ -

2006مارس 20
مـارس 20یوانیة والصـرفیة التـي صـدر فـي شـأنها قـرار صـلح قبـل تـاریخ الخطایا الد-

2006.
الخطایـــا المتعلقـــة بالمخالفـــات الجبائیـــة اإلداریـــة والدیوانیـــة والمثقلـــة بحســـابات قبـــاض -

.2006مارس 20المالیة قباض الدیوانة قبل تاریخ 
المالیة المتعلقـة من هذا القانون على الخطایا والعقوبات8و7ال تطبق أحكام الفصلین 

بالمخالفات من أجل إصدار صكوك بدون رصید.  
البـاب الرابــع

أحكـام مشتركـة
ـــدة -10الفصـــل  ال یمكـــن أن یـــؤدي تطبیـــق أحكـــام هـــذا القـــانون إلـــى إرجـــاع مبـــالغ لفائ

المدین أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حاالت صدور حكم بات.
علــق إجــراءات التتبـع بالنســبة لكـل مــدین یلتــزم بتسـدید األقســاط المســتوجبة ت-11الفصـل 

في آجالها.
ویترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم یتم تسدیده استئناف التتبعات القانونیة قصـد 

.استخالصه
ـــأخیر بنســـبة  ـــة ت ـــه خطی ـــر مـــدفوع فـــي اآلجـــال المحـــددة ل ـــى كـــل قســـط غی توظـــف عل

الشهر تحتسب بدایة من انتهاء أجل التسدید .عن كل شهر أو جزء من )%1 (0,75

2007من القانون المالیة لسنة 52كما تم التنقیح بمقتضى الفصل -1
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یســقط حــق اإلنتفــاع بأحكــام هــذا القــانون بالنســبة للمبــالغ غیــر المســددة فــي -12الفصــل 
یوما من انتهاء أجل تسدید آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمـدین والـواردة 60أجل 

غیــر المدفوعــة مســتوجبة مــن هــذا القــانون حســب الحالــة وتبقــى المبــالغ 8و5و2بالفصــول 
أصال وخطایا دون أي طرح .

بصــرف النظــر عــن الروزنامــة المنصــوص علیهــا بهــذا القــانون تطبــق أحكــام -13الفصــل 
مــــن مجلــــة الحقــــوق واإلجــــراءات الجبائیــــة علــــى مبــــالغ األداء موضــــوع قــــرارات 33الفصــــل 
إرجاع.

كقانون من قوانین الدولة. ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ
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آجــال جديـدة لالنـتـفـاع بالعفـو الجـبـائــي

یتعلـــق بتحدیـــد آجـــال 2006جویلیـــة 31المـــؤرخ فـــي 2006لســـنة 1مرســـوم عـــدد 
2006لســـنة 25جدیـــدة لإلنتفـــاع بـــالعفو الجبـــائي المنصـــوص علیـــه بالقـــانون عـــدد 

ائي.المتعلق بسن عفو جب2006ماي 15المؤرخ في 
الباب األول 

الدیون الجبائیة الراجعة للدولة 
ـــدیون الجبائیـــة -الفصـــل األول  یـــتم التخلـــي عـــن الخطایـــا ومصـــاریف التتبـــع المتعلقـــة بال

دینـــار بالنســـبة للمـــدین 100الراجعـــة للدولـــة التـــي یتجـــاوز أصـــل األداء المتبقـــي بعنوانهـــا 
وتسـدید المبـالغ المتخلـدة علـى 2006الواحد شریطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة نوفمبر 

أقســاط ثالثیــة متســاویة لفتــرة أقصــاها خمــس ســنوات یــدفع القســط األول منهــا قبــل التــاریخ 
المذكور.

تضــبط روزنامــة الــدفع داخــل الفتــرة القصــوى المــذكورة بقــرار مــن وزیــر المالیــة حســب 
أهمیة المبالغ وأصناف المطالبین باألداء.

صل األول من هذا المرسوم على: تطبق أحكام الف-2الفصل 
. 2006مارس 20الدیون الجبائیة المثقلة بحسابات قباض المالیة قبل تاریخ -
الــدیون الجبائیــة التــي تــم فــي شــأنها إمضــاء اعتــراف بالــدین أو تبلیــغ نتــائج مراجعــة -

جبائیــة أو تبلیــغ نتــائج مراجعــة جبائیــة أو تبلیــغ قــرار توظیــف إجبــاري أو صــدور حكــم 
.2006مارس 20لك قبل تاریخ وذ
2006مــــارس 20خطایــــا التــــأخیر المثقلــــة بحســــابات قبــــاض المالیــــة قبــــل تــــاریخ -

والمستوجبة بعنوان عدم التصریح في اآلجال القانونیة بالمـداخیل واألربـاح المعفـاة مـن 
ـــى الشـــركات أو الخاضـــعة  ـــین والضـــریبة عل ـــى دخـــل األشـــخاص الطبیعی الضـــریبة عل

تحریریا من الضریبة.لخصم من المورد 
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الباب الثاني
الدیون الراجعة للجماعات المحلیة 

من هذا المرسوم على المعلوم على المؤسسـات 2و1تطبق أحكام الفصلین -3الفصل 
ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المهنیة و المعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة.

الـــواردة بالفصـــل الخـــامس مـــن "2006ر قبـــل غـــرة ســـبتمب"تعـــوض عبـــارة -4الفصـــل 
المتعلـــق بســـن عفـــو جبـــائي 2006مـــاي 15المـــؤرخ فـــي 2006لســـنة 25القـــانون عـــدد 

."2006قبل غرة نوفمبر"بعبارة 
الباب الثالث

الخطایا والعقوبات المالیة والدیوانیة والصرفیة
الدیوانیــــة مــــن مبلــــغ الخطایــــا والعقوبــــات المالیــــة و %50یــــتم التخلــــي عــــن -5الفصــــل 

دینـار بالنسـبة لكــل خطیـة وكـذلك مصــاریف 100مبلغهــا المتبقـيالتـي یتجـاوزوالصـرفیة  
التتبــع المتعلقــة بهــا شــریطة اكتتــاب روزمانــة دفــع قبــل غــرة نــوفمبر وتســدید المبــالغ المتبقیــة 
على أقساط ثالثیة متساویة لفترة أقصاها خمس سنوات یدفع القسط األول منهـا قبـل التـاریخ 

مذكور.ال
تضــبط روزمانــة الــدفع داخــل الفتــرة القصــوى المــذكورة بقــرار مــن وزیــر المالیــة حســب 

أهمیة الدین.
من هذا المرسوم على:5الفصل تطبق أحكام-6الفصل 
الخطایــــا والعقوبــــات المالیــــة والدیوانیــــة و الصــــرفیة المثقلــــة بحســــابات قبــــاض المالیــــة -

. 2006مارس 20وقباض الدیوانة قبل تاریخ 
الخطایا والعقوبات المالیة و الدیوانیة والصرفیة التي صدر في شأنها حكم قبل تاریخ -

2006مارس 20
مــارس 20الخطایـا الدیوانیـة والصـرفیة التـي صـدر فــي شـأنها قـرار صـلح قبـل تـاریخ -

2006.
اض قبـــبحســـاباتالخطایـــا المتعلقـــة بالمخالفـــات الجبائیـــة اإلداریـــة والدیوانیـــة والمثقلـــة-

.2006مارس 20المالیة وقباض الدیوانة قبل تاریخ 
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مــن هــذا المرســوم علــى الخطایــا والعقوبــات المالیــة المتعلقــة 6و5التطبــق أحكــام الفصــلین 
بالمخالفات من أجل إصدار 

مـــن هـــذا المرســـوم یمكـــن لـــوزیر 5و1بصـــرف النظـــر عـــن أحكـــام الفصـــلین-7الفصـــل 
وز ملیــون دینــار وبنــاء علــى طلــب معلــل مــن قبــل المــدین المالیــة بالنســبة للــدیون التــي تتجــا

الترخیص بإبرام روزنامات دفع لمـدة تفـوق الخمـس سـنوات علـى أن ال تتعـدى عشـر سـنوات 
بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركیبتها بمقرر من وزیر المالیة.

الباب الرابع
ةــام مشتركـأحك

إلـى إرجـاع مبـالغ لفائـدة المـدین ال یمكن أن یـؤدي تطبیـق أحكـام هـذا المرسـوم-8الفصل 
أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حاالت صدور حكم بات.

تعلــق إجــراءات التتبــع بالنســبة لكــل مــدین یلتــزم بتســدید األقســاط المســتوجبة فــي -9الفصــل 
آجالها.

نونیـــة قصـــد ویترتـــب عـــن كـــل قســـط حـــل أجـــل دفعـــه ولـــم یـــتم تســـدیده إســـتئناف التتبعـــات القا
استخالصه

مـن %0,75توظف على كل قسط غیر مدفوع في اآلجل المحددة له خطیة تأخیر بنسبة 
كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بدایة من انتهاء أجل التسدید .

یســقط حــق اإلنتفــاع بأحكــام هــذا المرســوم بالنســبة للمبــالغ غیــر المســددة فــي -10الفصــل 
تسـدید آخـر قسـط محـدد بالروزنامـة المتعلقـة بالمـدین والـواردة یوما من انتهاء أجـل60أجل 

مــن هــذا المرســوم حســب الحالــة وتبقــى المبــالغ غیــر المدفوعــة مســتوجبة 5و 1بالفصــلین 
أصال وخطایا دون أي طرح.

بصــرف النظــر عــن الروزنامــة المنصــوص علیهــا بهــذا المرســوم تطبــق أحكــام -11الفصــل 
جــــراءات الجبائیـــة علــــى مبـــالغ األداء موضــــوع قــــرارات مــــن مجلـــة الحقــــوق واإل33الفصـــل 
إرجاع.
مـن هـذا المرسـوم تبقـى روزنامـات الـدفع المبرمـة 7مع مراعاة أحكام الفصـل -12الفصل 

المتعلقــة بســن عفــو 2006مــاي 15المــؤرخ فــي 2006لســنة 25فــي إطــار القــانون عــدد 
جبائي ساریة المفعول.
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نفیذ هذا المرسوم الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریـة وزیر المالیة مكلف بت-13الفصل 
التونسیة.
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المصالحة مع المطالبين باالداء و تيسير دفع الديون المتخلدة  
بذمتهم

ــى 14الفصــول مــن  ــانون26إل ــي المــؤرخ2012لســنة 1عــدد مــن الق مــاي 16ف
.) 1(2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2012
یـتم التخّلــي عــن الخطایـا ومصــاریف التتبــع المتعلقـة بالــدیون الجبائیــة الراجعــة 14الفصــل 

وتسـدید المبـالغ المتبقیـة بعنــوان 2012للدولـة شـریطة اكتتـاب روزنامـة دفـع قبـل غـرة أوت 
أصــل الــدین علــى أقســاط ثالثیــة لفتــرة أقصــاها خمــس ســنوات یــدفع القســط األول منهــا فــي 

نامــة المــذكورة. وتضــبط روزنامــة الــدفع داخــل الفتــرة القصــوى المــذكورة تــاریخ اكتتــاب الروز 
.حســــــــــــــــــــــــــــب أهمیــــــــــــــــــــــــــــة المبــــــــــــــــــــــــــــالغ بقــــــــــــــــــــــــــــرار مــــــــــــــــــــــــــــن وزیــــــــــــــــــــــــــــر المالیــــــــــــــــــــــــــــة

:تطّبق أحكام الفقرة السابقة على
والتـي أصـبحت 2012الدیون الجبائیة المثقلة بحسابات قّباض المالیة قبل غـرة جـانفي -

بمقتضــى اعتــراف بــدین أو بمقتضــى 2012مســتحقة نهائیــا لخزینــة الدولــة قبــل غــرة أوت
حكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــات أو لعـــــــــــــــــدم االعتـــــــــــــــــراض علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــرار التوظیـــــــــــــــــف اإلجبـــــــــــــــــاري؛

ـــل غــرة أوت - ــالغ التــي تــم إبــرام صــلح فــي شــأنها قب ــدیون الجبائیــة بعنــوان المب 2012ال
أو قــرارات 2012والمتعلقــة بإعالمــات بنتــائج مراجعــة جبائیــة تــم تبلیغهــا قبــل غــرة جــانفي 

ي لــــــــــــــــــــألداء تــــــــــــــــــــم تبلیغهــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــل األجــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــذكور؛توظیــــــــــــــــــــف إجبــــــــــــــــــــار 
2012الـــدیون الجبائیـــة المســـتوجبة بمقتضـــى أحكــــام قضـــائیة صـــادرة قبـــــل غـــــرة أوت -

والتــي تـم فـي شــأنها 2012والمتعلقـة بقـرارات توظیـف إجبــاري تـم تبلیغهـا قبــل غـرة جـانفي 
إبـــــــــــــــــــــــــــرام صــــــــــــــــــــــــــــلح كلــــــــــــــــــــــــــــي أو جزئــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــع مصــــــــــــــــــــــــــــالح الجبایــــــــــــــــــــــــــــة؛

والمسـتوجبة لعـدم 2012حسابات قباض المالیة قبل غـرة جـانفي خطایا التأخیر المثقلة ب-
ــــى دخــــل  ــــاة مــــن الضــــریبة عل التصــــریح فــــي اآلجــــال القانونیــــة بالمــــداخیل واألربــــاح المعف
األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحّرري من 

.الضریبة

لمذكورة باجراءات المصالحة مع المطالبین باألداء وتیسیر دفع الدیون المتخلدة بذمتهمتتعلق الفصول ا-1
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نون علـــى الـــدیون المثقلـــة بعنـــوان مـــن هـــذا القـــا14تطّبـــق أحكـــام الفصـــل -15الفصـــل 
المعلــوم علـــى المؤسســات ذات الصـــبغة الصــناعیة أو التجاریـــة أو المهنیــة والمعلـــوم علـــى 

.النـــــــــــــــزل و معلــــــــــــــــوم اإلجـــــــــــــــازة الموظــــــــــــــــف علــــــــــــــــى محـــــــــــــــالت بیــــــــــــــــع المشــــــــــــــــروبات
من هذا القانون على الدیون المتخلـدة بذمـة 15و14تطّبق أحكام الفصلین -16الفصل 

مـن مجلـة الضـریبة علـى 4والشركات والتجّمعـات المـذكورة بالفصـل األشخاص الطبیعیین 
دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات والمؤسسـات الخاضـعة للضـریبة علـى 

مــن نفــس 49مــن الفصــل Iالشــركات المــذكورة بــالفقرة األولــى والفقــرة الثالثــة مــن الفقــرة
.المجلة
مثقلـة بحسـابات قبـاض المالیـة بعنـوان المعلــوم یـتم التخلـي كلیـا عـن المبــالغ ال-17الفصـل

علـــى العقـــارات المبنیـــة والمســـاهمة لفائـــدة الصـــندوق الـــوطني لتحســـین الســـكن المســـتوجبة 
دینــار ســنویا وخطایــا 50ومــا قبلهــا والتــي ال تتجــاوز مبالغهــا المتبقیــة 2007بعنــوان ســنة 

.التأخیر ومصاریف التتبع المتعلقة بها
ــالغ المثقلــة بحســابات قبــاض المالیــة بعنــوان المعلــوم %50كمــا یــتم التخلــي عــن  مــن المب

علـــى العقـــارات المبنیـــة والمســـاهمة لفائـــدة الصـــندوق الـــوطني لتحســـین الســـكن المســـتوجبة 
ومـــا قبلهـــا 2010وكامـــل خطایـــا التـــأخیر ومصـــاریف التتبـــع المتعلقـــة بهـــا بعنـــوان ســـنوات 

ــــــــــــــــــــــــــــة  .ادینــــــــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــــــــنوی100والتــــــــــــــــــــــــــــي ال تتجــــــــــــــــــــــــــــاوز مبالغهــــــــــــــــــــــــــــا المتبقی
ویـــتم التخلـــي عـــن خطایـــا التـــأخیر ومصـــاریف التتبـــع المتعلقـــة بالمبـــالغ المثقلـــة بحســـابات 
قبــاض المالیــة بعنــوان المعلــوم علــى العقــارات المبنیــة والمســاهمة لفائــدة الصــندوق الــوطني 

دینــار 100ومــا قبلهـا والتــي تتجــاوز مبالغهـا المتبقیــة 2011لتحسـین الســكن بعنـوان ســنة 
.سنویا

:االنتفاع بأحكام هذا الفصلویستوجب 
،2012ـ دفع كامل المعالیم المستوجبة بعنوان سنة 

ومــا قبلهــا أو فــي كامــل معــالیم ســنة 2011ـــ اكتتــاب روزنامــة دفــع فــي كامــل معــالیم ســنة 
والمبالغ المتبقیة حسب الحالة على أقساط ثالثیة علـى فتـرة أقصـاها ثـالث سـنوات 2011

. وتضـــبط روزنامـــة الـــدفع داخـــل الفتـــرة 2012رة ســـبتمبر یـــدفع القســـط األول منهـــا قبـــل غـــ
.القصـــــــــــــــوى المـــــــــــــــذكورة حســـــــــــــــب أهمیـــــــــــــــة الـــــــــــــــدین بقـــــــــــــــرار مـــــــــــــــن وزیـــــــــــــــر المالیـــــــــــــــة



228

من مبلغ الخطایا والعقوبات المالیة وكـذلك مصـاریف %50یتم التخلي عن -18الفصل 
وتســـدید المبـــالغ 2012التتبـــع المتعلقـــة بهـــا شـــریطة اكتتـــاب روزنامـــة دفـــع قبـــل غـــرة أوت 

لمتبقیة على أقساط ثالثیة لفترة أقصاها خمـس سـنوات یـدفع القسـط األول منهـا فـي تـاریخ ا
.اكتتاب الروزنامة المذكورة

ــــــــــي المنصــــــــــوص علیهــــــــــا بهــــــــــذا الفصــــــــــل علــــــــــى ــــــــــق إجــــــــــراءات التخل :تطّب
2011جـانفي 14ـ الخطایا المثقلـة بحسـابات قبـاض المالیـة أو الصـادرة فیهـا أحكـام بعـد 

مـــــــــــــن أجـــــــــــــل إصـــــــــــــدار شـــــــــــــیكات بـــــــــــــدون رصـــــــــــــید ؛2012وقبـــــــــــــل غـــــــــــــرة جـــــــــــــانفي 
ـــ الخطایــا المتعلقــة بالمخالفــات الجبائیــة اإلداریــة المثقلــة بحســابات قبــاض المالیــة قبــل غــرة 

؛2012جانفي 
الخطایـــا والعقوبـــات المالیـــة األخـــرى المثقلـــة بحســـابات قبـــاض المالیـــة قبـــل غـــّرة جـــانفي -

؛2012
صــدر فــي شــأنها حكــم أو قــرار قضــائي اكتســب ـــ الخطایــا والعقوبــات المالیــة األخــرى التــي 

.2012صفة الحكم البات قبل غرة جانفي 
یـــتم التخلـــي عـــن الخطایـــا والعقوبـــات الدیوانیـــة والصـــرفیة التـــي ال یتجـــاوز -19الفصـــل 

ألـف دینـار بالنسـبة إلـى كـل خطیـة وكـذلك مصـاریف التتبـع المتعلقـة 100مبلغها المتبقـي 
ـــــــــع  ـــــــــك شـــــــــریطة دف ـــــــــي أجـــــــــل أقصـــــــــاه منهـــــــــا %20بهـــــــــا وذل .2012دیســـــــــمبر 31ف

.2011دیســمبر 31تطّبــق أحكــام هــذا الفصــل علــى المخالفــات التــي تمــت معاینتهــا قبــل
مـن هـذا القـانون 18و17و15و14بصرف النظـر عـن أحكـام الفصـول -20الفصل 

یمكـن، بنــاءا علـى طلــب معّلــل یقّدمـه المــدین إلـى قــابض المالیــة المخـتص، التــرخیص فــي 
ــذلك. كمــا التمدیــد فــي ــدفع دون أن یتجــاوز التمدیــد الفتــرة القصــوى المحــددة ل روزنامــات ال

یمكــن لــوزیر المالیــة بنــاءا علــى طلــب معلــل بالنســبة للــدیون الجبائیــة والخطایــا والعقوبــات 
المالیـة التـي تتجـاوز ملیـون دینـار التـرخیص بــإبرام روزنامـة دفـع لمـدة تفـوق خمـس ســنوات 

.على أّال تتعدى العشر سنوات
ویتّم تعلیق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدین یلتزم بتسدید األقساط المستوجبة في آجالهـا. 
و یترّتب بالنسبة إلى كل قسط حّل أجـل دفعـه ولـم یـتم تسـدیده اسـتئناف التتبعـات القانونیـة 
الستخالصـــه. كمـــا توظـــف علـــى كـــل قســـط غیـــر مـــدفوع بعنـــوان الـــدیون الجبائیـــة الراجعـــة 
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عــن كــل %0,5الجماعــات المحلیــة فــي اآلجــال المحــددة لــه خطیــة تــأخیر بـــ للدولــة وٕالــى 
.شــــــــــــهر أو جــــــــــــزء مــــــــــــن الشــــــــــــهر تحتســــــــــــب بدایــــــــــــة مــــــــــــن انتهــــــــــــاء أجــــــــــــل التســــــــــــدید

مـن 18و17و15و14ویسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص علیها بالفصول 
أجـل تسـدید آخـر یومـا مـن انتهـاء 120هذا القانون بالنسبة للمبالغ غیر المسددة في أجل 

.قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غیر المدفوعة مستوجبة أصال وخطایا
بصــرف النظــر عــن الروزنامــة المنصــوص علیهــا بالفصــول الســابقة، تطبــق أحكــام الفصــل 

.مـــن مجلـــة الحقـــوق واإلجـــراءات الجبائیـــة علـــى مبـــالغ األداء موضـــوع قـــرارات إرجـــاع33
مـــن الفوائـــد المســـتوجبة علـــى القـــروض الممنوحـــة %30لـــي عـــن یـــتم التخـ21الفصـــل 

ألصـحاب المصـوغ المـودع بقباضـات المالیـة ضـمانا للقـروض الممنوحـة لهـم والتـي لـم یــتم 
اســـترجاعها وذلـــك فـــي صـــورة إرجـــاع مبلـــغ القـــرض والمبـــالغ المتبقیـــة مـــن الفوائـــد المـــذكورة 

.2012دیسمبر 31الموظفة علیه في أجل أقصاه 
11ال یمكن أن یؤدي تطبیق إجـراءات التخلـي المنصـوص علیهـا بالفصـول ـ22الفصل 

مـــن هـــذا القـــانون إلـــى إرجـــاع مبـــالغ لفائـــدة المـــدین أو 21و19و18و17و15و14و
.مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة

17و15و14تسـتثنى مـن تطبیـق اإلجـراءات المنصـوص علیهـا بالفصـول ـ23الفصل 
ن هــذا القــانون الــدیون المتخلــدة بذمــة األشــخاص المصــادرة أمــوالهم المنقولــة مــ19و18و

.والعقاریـــــــــــــــــــــــة وحقـــــــــــــــــــــــوقهم بمقتضـــــــــــــــــــــــى التشـــــــــــــــــــــــریع الجـــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــــــــل
یمكـــن للمطــالبین بـــاألداء الـــذین قـــاموا بإیــداع تصـــاریحهم الجبائیـــة التـــي لـــم ـ24الفصـــل 

اكتتــاب وٕایــداع تصــاریح یشــملها التقــادم وحــل أجلهــا قبــل دخــول هــذا القــانون حیــز التنفیــذ 
.2012تصـــــــــــــــــحیحیة فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــأنها فـــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــل أقصـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــوفى جویلیـــــــــــــــــة 

ـــــــــــوان هـــــــــــذه التصـــــــــــاریح التصـــــــــــحیحیة ـــــــــــاألداء بعن ـــــــــــع المطـــــــــــالبون ب :وینتف
مـن المـداخیل أو األربـاح اإلضـافیة المصـّرح بهـا مـن الضـریبة علـى دخـل %50بإعفاء -

األشـــــــــــــــــــــــــــخاص الطبیعیـــــــــــــــــــــــــــین أو مـــــــــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــــــــریبة علـــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــركات،
.مــــــن خطایــــــا التــــــأخیر المحتســــــبة علــــــى مبلــــــغ األداء اإلضــــــافي المســــــتوجبباإلعفــــــاء -

ویمكــن دفــع مبلــغ األداء اإلضــافي المســتوجب بعنــوان التصــاریح التصــحیحیة علــى أقســاط 
.ثالثیـــــة حســـــب روزنامـــــة دفـــــع تضـــــبط حســـــب أهمیـــــة المبـــــالغ بقـــــرار مـــــن وزیـــــر المالیـــــة



230

مــن الفقــرة الثانیــة مــن هــذا ویســتوجب االنتفــاع باإلعفــاء المنصــوص علیــه بالمطــة االولــى
:الفصل

إدراج المبالغ المعفاة مـن الضـریبة بخصـوم الموازنـة ضـمن حسـاب عنوانـه "احتیـاطي ذو -
،"نظام خاص

اســتعمال هــذا اإلحتیــاطي فــي اســتثمارات فــي قطاعــات منصــوص علیهــا بمجلــة تشــجیع -
عي فـي أجــل االسـتثمارات باسـتثناء قطــاع البعـث العقـاري المخصــص للسـكن غیـر االجتمــا

.2012دیسمبر 31أقصاه 
ویترّتب عن عدم احترام أحد الشرطین المذكورین أعـاله سـحب االمتیـاز ودفـع األداء الـذي 

.لــــــم یــــــتم دفعــــــه تضــــــاف إلیــــــه الخطایــــــا المســــــتوجبة طبقــــــا للتشــــــریع الجــــــاري بــــــه العمــــــل
ثمار المـداخیل وال تنتفع المبالغ المعفاة من الضریبة باالمتیازات الجبائیة بعنـوان إعـادة اسـت

.واألربــــــــــــــــــــــاح المنصـــــــــــــــــــــــوص علیهـــــــــــــــــــــــا بالتشـــــــــــــــــــــــریع الجـــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــــــــل
بإیـداع 2012ـ ینتفع كل مطالب بـاألداء یقـوم فـي أجـل أقصـاه مـوفى جویلیـة 25الفصل 

التصــاریح الجبائیــة والعقـــود والكتابــات التــي لـــم یشــملها التقــادم وغیـــر المودعــة والتــي حـــل 
:یذأجلها قبل دخول هذا القانون حیز التنف

من المداخیل أو األرباح المصّرح بها من الضریبة على دخل األشخاص %50بإعفاء -
الطبیعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریبة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات،

باإلعفــاء مــن خطایــا التــأخیر المســتوجبة بهــذا العنــوان طبقــا للتشــریع الجبــائي الجــاري بــه -
.العمل

ئیـة المـذكورة علـى أقسـاط ثالثیـة ویمكن دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاریح الجبا
.حســــــــب روزنامــــــــة دفــــــــع تضــــــــبط حســــــــب أهمیــــــــة المبــــــــالغ بقــــــــرار مــــــــن وزیــــــــر المالیــــــــة

ویســتوجب االنتفــاع باإلعفــاء المنصــوص علیــه بالمطــة االولــى مــن الفقــرة األولــى مــن هــذا 
:الفصل

إدراج المبالغ المعفاة من الضریبة بخصوم الموازنة ضمن حسـاب عنوانـه "احتیـاطي ذو -
،"ظام خاصن
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اسـتعمال هـذا اإلحتیـاطي فـي اسـتثمارات فـي قطاعـات منصـوص علیهـا بمجلـة تشـجیع -
االسـتثمارات باسـتثناء قطــاع البعـث العقـاري المخصــص للسـكن غیـر االجتمــاعي فـي أجــل 

.2012دیسمبر 31أقصاه 
ویترّتب عن عدم احترام أحد الشرطین المذكورین أعـاله سـحب االمتیـاز ودفـع األداء الـذي
.لــــــم یــــــتم دفعــــــه تضــــــاف إلیــــــه الخطایــــــا المســــــتوجبة طبقــــــا للتشــــــریع الجــــــاري بــــــه العمــــــل

وال تنتفع المبالغ المعفاة من الضریبة باالمتیازات الجبائیة بعنـوان إعـادة اسـتثمار المـداخیل 
.واألربــــــــــــــــــــــاح المنصـــــــــــــــــــــــوص علیهـــــــــــــــــــــــا بالتشـــــــــــــــــــــــریع الجـــــــــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــــــــل

ون علـى األشـخاص الطبیعیـین من هـذا القـان25و24تطّبق أحكام الفصلین -26الفصل 
وعلى المؤسسات الخاضعة للضـریبة علـى الشـركات المـذكورة بـالفقرة األولـى والفقـرة الثالثـة 

من مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضـریبة 49من الفصل Iمن الفقرة
.على الشركات

كام المطة االولى من وأح24كما تطبق أحكام المطة االولى من الفقرة الثانیة من الفصل 
من هذا القانون في صورة استعمال االحتیاطي في االكتتـاب 25الفقرة األولى من الفصل 

في راس مال المؤسسات المتضررة على معنى المراسیم المتعلقة بإجراءات ظرفیة لمسـاندة 
31، فــــي أجــــل أقصــــاه 2011جــــانفي 14المؤسســــات لمواصــــلة نشــــاطها الصــــادرة بعــــد 

شــریطة قیــام المؤسســات المــذكورة باســتثمارات إضــافیة. ویترتــب عــن عــدم 2012دیســمبر 
مـن هـذا القـانون 25و24احترام هذا الشرط أو أحد الشروط المنصوص علیها بالفصلین 

ـــا  ـــا المســـتوجبة طبق ـــم یـــتم دفعـــه تضـــاف إلیـــه الخطای ســـحب االمتیـــاز ودفـــع األداء الـــذي ل
المعفـــاة مـــن الضـــریبة باالمتیـــازات الجبائیـــة للتشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل, وال تنتفـــع المبـــالغ

.بعنوان إعادة استثمار المداخیل واألرباح المنصوص علیها بالتشریع الجاري به العمل
مــن هــذا القــانون علــى المطــالبین بــاألداء الــذین قــاموا 25و24وال تطبــق أحكــام الفصــلین 

ائي اكتســب صــبغة بإمضــاء اعتــراف بالــدین أو الــذین صــدر فــي شــأنهم حكــم أو قــرار قضــ
.الحكم البات قبل دخول هذا القانون حیز التنفیذ

مــن هــذا القــانون األشــخاص المصــادرة 25و24كمــا یســتثنى مــن تطبیــق أحكــام الفصــلین 
.أموالهم المنقولة والعقاریة وحقوقهم بمقتضى التشریع الجاري به العمل
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رزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للجماعات المحلية

یتعلـق بضـبط روزنامـة دفـع الـدیون 2012مـاي 26رار من وزیـر المالیـة مـؤرخ فـي ق
الجبائیـــة الراجعـــة للدولـــة، والـــدیون الراجعـــة للجماعـــات المحلیـــة، والخطایـــا والعقوبـــات 

2012مـاي 16المـؤرخ فـي 2012لسـنة 1المالیة المنصوص علیها بالقانون عـدد 
.2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 

مــن القــانون 15و14ـ تضــبط روزنامـة الــدفع المنصــوص علیهــا بالفصــلین الفصــل األول
والمتعلـق بقـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة 2012مـاي 16المـؤرخ فـي 2012لسنة 1عدد 

بالنســـبة للـــدیون الجبائیـــة الراجعـــة للدولـــة والمعلـــوم علـــى المؤسســـات ذات الصـــبغة 2012
ـــة أو  ـــوم اإلجـــازة الموظـــف علـــى الصـــناعیة أو التجاری ـــى النـــزل ومعل ـــوم عل ـــة والمعل المهنی

محالت بیع المشروبات كما یلي :
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ـ األشخاص الطبیعّیون :

المبلغ المتبقي لالستخالص في 
األصل

عدد األقساط 
األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012جویلیة 131د200,000ال یفوق 
إلى 200,001من 

د1.000,000
2

أكتوبر 30و2012جویلیة 31
2012

إلى 1.000,001من 
د5.000,000

30إلى 2012جویلیة 31من 4
2013أفریل 

إلى 5.000,00من 
د20.000,000

6
30إلى 2012جویلیة 31من 

2013أكتوبر 
إلى 20.000,001من 

د50.000,000
8

30إلى 2012جویلیة 31من 
2014أفریل 

إلى 150.000,00من 
12د100.000,000

30إلى 2012جویلیة 31من 
2015أفریل 

إلى 100.000,001من 
د200.000,000

16
30إلى 2012جویلیة 31من 

2016أفریل 

20د200.000,000أكثر من 
30إلى 2012جویلیة 31من 

2017أفریل 
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ـ األشخاص المعنوّیون :
في المبلغ المتبقي لالستخالص

لاألص
عدد األقساط 

األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012جویلیة 131د5.000,000ال یفوق 
إلى 5.000,001من 

د10.000,000
2

أكتوبر 30و2012جویلیة 31
2012

إلى 10.000,001من 
د50.000,000

30إلى 2012جویلیة 31من 4
2013أفریل 

إلى 50.000,001من 
د100.000,000

6
30إلى 2012ویلیة ج31من 

2013أكتوبر 
إلى 100.000,001من 

د200.000,000
8

30إلى 2012جویلیة 31من 
2014أفریل 

إلى 200.000,001من 
12د500.000,000

30إلى 2012جویلیة 31من 
2015أفریل 

إلى 500.000,001من 
د1.000.000,000

16
30إلى 2012جویلیة 31من 

2016أفریل 

20د1.000.000,000من أكثر 
30إلى 2012جویلیة 31من 

2017أفریل 

لسـنة 1من القانون عدد 17تضبط روزنامة الدفع المنصوص علیها بالفصل ـ2الفصل 
ــــة التكمیلــــي لســــنة 2012مــــاي 16المــــؤرخ فــــي 2012 2012والمتعلــــق بقــــانون المالی

دة الصـندوق الـوطني لتحسـین السـكن بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنیة والمسـاهمة لفائـ
الراجع للجماعات المحلیة كما یلي :
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المبلغ المتبقي لالستخالص
وما قبلها2011بعنوان 

عدد األقساط 
األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012أوت 131د50,000ال یفوق 

2د100,000إلى 50,001من 
نوفمبر 30و2012أوت 31

2012
200,000ى إل100,001من 

د
4

ماي 31إلى 2012أوت 31من 
2013

300,000إلى 200,001من 
د

6
30إلى 2012أوت 31من 

2013نوفمبر 
1000,000إلى 300,001من 

د
8

ماي 31إلى 2012أوت 31من 
2014

12د1000,000أكثر من 
ماي 31إلى 2012أوت 31من 

2015

لسـنة 1من القانون عدد 18صوص علیها بالفصل ـ تضبط روزنامة الدفع المن3الفصل 
ــــة التكمیلــــي لســــنة 2012مــــاي 16المــــؤرخ فــــي 2012 2012والمتعلــــق بقــــانون المالی

بالنسبة للخطایا والعقوبات المالیة كما یلي :
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من المبلغ المتبقي 50%
لالستخالص

عدد األقساط 
األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012جویلیة 131د100,000ال یفوق 
500,000إلى 100,001من 

د
2

أكتوبر 30و2012جویلیة 31
2012

إلى 500,001من 
د1.000,000

4
30إلى 2012جویلیة 31من 

2013أفریل 
إلى 1.000,001من 

د5.000,000
6

30و2012جویلیة 31من 
2013أكتوبر 

إلى 5.000,001من 
د10.000,000

8
30إلى 2012جویلیة 31من 

2014أفریل 
إلى 10.000,001من 

د50.000,000
12

30إلى 2012جویلیة 31من 
2015أفریل 

إلى 50.000,001من 
د100.000,000

30إلى 2012جویلیة 31من 16
2016أفریل 

20د100.000,000أكثر من 
30إلى 2012جویلیة 31من 

2017أفریل 

، من القانون عدد 25و24المنصوص علیها بالفصلین ـ تضبط روزنامة الدفع4الفصل 
والمتعلــــق بقــــانون المالیــــة التكمیلــــي لســــنة 2012مــــاي 16المــــؤرخ فــــي 2012لســــنة 1

بالنسبة لمبلغ األداء المستوجب بعنوان التصـاریح التصـحیحیة والتصـاریح الجبائیـة 2012
ول قـانون المالیـة التكمیلـي التي لم یشملها التقادم وغیر المودعـة والتـي حـل أجلهـا قبـل دخـ

حیز التنفیذ كما یلي :2012لسنة 
ـ األشخاص الطبیعّیون :
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في المبلغ المتبقي لالستخالص
األصل

عدد األقساط 
األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012جویلیة 131د1.000,000ال یفوق 
د إلى 1.000,001من 

د5.000,000
2

أكتوبر 30و2012جویلیة 31
1220

5.000,0003أكثر من 
31إلى 2012جویلیة 31من 

2013جانفي 

ـ األشخاص المعنویون :
المبلغ المتبقي لالستخالص في 

األصل
عدد األقساط 

األجل األقصى للدفعالثالثیة

2012جویلیة 131د5.000,000ال یفوق 
د إلى 5.000,001من 

د50.000,000
2

أكتوبر30و2012جویلیة 31
2012

31إلى 2012جویلیة 31من 3د50.000,000أكثر من 
2013جانفي 

ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.الفصل الخامس ـ
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الصلـح المبـرم من طـرف البلـديـات

یتعلــق بضــبط مقــدار الصــلح 2007جــانفي 3مــؤرخ فــي 2007لســنة 18أمــر عــدد 
ن قبل البلدیة لمصادقة سلطة االشراف.الذي یخضع إبرامه م

تعرض على مصادقة الوالي مداولـة المجلـس البلـدي المتعلقـة بالصـلح الـذي -الفصل األول 
یفوق مبلغه مقدار ألف دینار.

1976جـــانفي 7المـــؤرخ فـــي 1976لســـنة11ألغیـــت أحكـــام األمـــر عـــدد –2الفصـــل 
لبلدیات.المتعلق بضبط مبلغ المصالحات المبرمة من طرف ا

وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر المالیة مكلفان، كل فیما یخصـه، بتنفیـذ –3الفصل 
هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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مراقـبـة المصـاريف العمــوميــة
ــوفمبر 19مــؤرخ فــي 2012لســنة 2878أمــر عــدد  ــة المصــاریف یتعلــق بمر 2012ن اقب
.العمومیة

ـ تقوم الهیئة العامة لمراقبـة المصـاریف العمومیـة الراجعـة بـالنظر لرئاسـة الحكومـة الفصل األول
.بوظائفها حسب الشروط المضبوطة بهذا األمر

القسم األول
موضوع وطبیعة المراقبة

اریف المحمولــة ـ تخضــع وجوبــا للتأشــیرة المســبقة لمراقبــة المصــاریف العمومیــة المصــ2الفصــل 
ــــة وأمــــوال  ــــة والحســــابات الخاصــــة بالخزین ــــة ومیزانیــــات المؤسســــات العمومی ــــة الدول ــــى میزانی عل

.المشاركة
كمــا تطبــق أحكــام هــذا األمــر علــى میزانیــات المجــالس الجهویــة ومیزانیــات بلــدیات مقــر الوالیــات 

مبلغــــا یـــتم تحدیــــده وعلـــى میزانیـــات البلــــدیات التـــي تبلــــغ تقـــدیرات مواردهـــا االعتیادیــــة أو تفـــوق 
.بمقتضى قرار صادر عن رئیس الحكومة بعد أخذ رأي وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة

:غیر أنه یجوز عقد النفقات التالیة دون تأشیرة
المصاریف العارضة التي یضبط مقـدارها بقـرار مـن الـوزیر المكلـف بالمالیـة. ویجـب إعـالم 1)

.ه المصـــــــــــــــــــــــــاریف بعـــــــــــــــــــــــــد عقـــــــــــــــــــــــــدهامراقـــــــــــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــــــــــاریف العمومیـــــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــــذ
المصـــاریف ذات الصـــبغة الســـریة لرئاســـة الجمهوریـــة ووزارة الـــدفاع الـــوطني ووزارة الداخلیـــة 2)

.وتضبط بأمر طریقة تأشیرة هذه المصاریف و المصادقة على الصفقات المتعلقة بها
87اإلعتمــادات المحالــة مــن طــرف الــوزارات المعنیــة إلــى المجــالس الجهویــة طبقــا للفصــل3)

.مكرر من مجلة المحاسبة العمومیة
اإلعتمـادات المحالـة مـن طـرف الـوزارات المعنیـة إلـى المؤسسـات العمومیـة الخاضـعة لمجلـة 4)

.المحاسبة العمومیة
ویخضع عقد النفقات من طرف المجـالس الجهویـة والمؤسسـات العمومیـة فـي إطـار اإلعتمـادات 

ـــــــــــــــــــــة للتأشـــــــــــــــــــــیرة المســـــــــــــــــــــبقة لمصـــــــــــــــــــــالح مراقبـــــــــــــــــــــة ا .لمصـــــــــــــــــــــاریف العمومیـــــــــــــــــــــةالمحال
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یمكــن اعتمــاد الرقابــة المعدلــة بالنســبة للــوزارات التــي تســتعمل میزانیــات مضــبوطة حســب بــرامج 
.من القانون األساسي للمیزانیة11على معنى الفصل 

وتضـــبط شـــروط وقواعـــد هـــذه الرقابـــة بمقتضـــى قـــرار مـــن رئـــیس الحكومـــة بعـــد أخـــذ رأي الـــوزیر 
.المكلف بالمالیة
لمصــاریف العمومیــة بالنســبة لكــل وزارة اجــراءات الرقابــة الالحقــة التــي یقــوم بهــا ویحــدد مراقــب ا

ــــــــــــــم تخضــــــــــــــع للتأشــــــــــــــیرة المســــــــــــــبقة ــــــــــــــى عینــــــــــــــات مــــــــــــــن التعهــــــــــــــدات التــــــــــــــي ل .بنــــــــــــــاء عل
ـــــــة مراقبـــــــة مشـــــــروعیة النفقـــــــة3الفصـــــــل  ـــــــولى مصـــــــالح مراقبـــــــة المصـــــــاریف العمومی .ـ وتت

:وتتمثل عملیة المراقبة في التثبت في العناصر التالیة
.موضوع النفقة وتحمیلها وصحة مقادیرها1)
.توفر االعتمادات2)
.مطابقة النفقة لألشغال التحضیریة للمیزانیة3)
.مطابقة النفقة للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل4)
11مطابقة النفقة لبـرامج اسـتعمال اإلعتمـادات والبرمجـة السـنویة المنصـوص علیهـا بالفصـل 5)

.من هذا األمر
ـ فــي میــدان النفقــات المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة، تقــوم مصــلحة مراقبــة المصــاریف 4ل الفصــ

:العمومیة بالتثبت في
ــــــ تــــــوفر االعتمــــــادات المخصصــــــة بالمیزانیــــــة، بتجمیــــــد االعتمــــــادات الالزمــــــة والتعهــــــد بهــــــا .ـ

.ـ مدى مطابقة مشروع الصفقة لرأي لجنة الصفقات ذات النظر
أشیرة المسبقة لمراقب المصاریف العمومیة بواسـطة تعهـد كـل ثالثـة ـ تخضع وجوبا للت5الفصل 

أشــــهر، نفقــــات التــــأجیر والمســــاهمات فــــي نظــــم التقاعــــد والحیطــــة االجتماعیــــة والمــــنح الملحقــــة 
.باألجور والمرتبات

القسم الثاني
كیفیة ممارسة الرقابة
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ف أو مــن یمثلــه المؤهــل ـ ترفــق االقتراحــات بالتعهــد الممضــاة مــن قبــل اآلمــر بالصــر 6الفصــل 
.لذلك بصفة قانونیة بجمیع الوثائق المثبتة التي تقتضیها القوانین والتراتیب الجاري بها العمل

یجـــب أن تحـــدد اقتراحـــات التعهـــد : موضـــوع النفقـــة وتقـــدیرها وعلـــى أي اعتمـــاد یجـــب تحمیلهـــا 
.بالمیزانیة

مؤیـدات المتعلقــة بهــا تضــبط باألحكــام غیـر أنــه بالنســبة للتعهــدات االحتیاطیـة فــإن طــرق تقــدیم ال
.مـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا األمـــــــــــــــــر13مــــــــــــــــن الفصــــــــــــــــل 5و4المنصــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالفقرتین 

ـــــ یمكــــن لمصــــالح مراقبــــة المصــــاریف العمومیــــة أن تطلــــب لتأییــــد مقترحــــات التعهــــد 7الفصــــل 
الموجهـــة لهــــا كافــــة الوثــــائق الثبوتیــــة المتعلقــــة بهــــا ویمكــــن باإلضــــافة إلــــى ذلــــك أن تطلــــب كــــل 

.التي تراها ضروریة للقیام بمهمتهاالمعلومات
ـ تكـون اعتراضـات مصـالح مراقبـة المصـاریف العمومیـة معللـة وكتابیـة وتّضـمن علـى 8الفصل 

) أیــام عمــل ال یمكــن 6كــل طلــب تعهــد وصــلب المنظومــة المعلوماتیــة المطبقــة فــي أجــل ســتة (
.فیــــــــــذبعــــــــــدها رفــــــــــض التأشــــــــــیرة وتصــــــــــبح النفقــــــــــة عنــــــــــد انقضــــــــــاء هــــــــــذا األجــــــــــل قابلــــــــــة للتن

وینطلــق احتســاب هــذا األجــل ابتــداء مــن الیــوم المــوالي لتــاریخ وصــول اقتــراح التعهــد إلــى مكتــب 
.ضبط مصالح مراقبة المصاریف العمومیة

ویتعــین علــى آمــر الصــرف اإلجابــة علــى اعتراضــات مصــالح مراقبــة المصــاریف العمومیــة فــي 
.نظومــــة المعلوماتیـــــة) أیــــام عمـــــل علــــى طلـــــب التعهــــد وصـــــلب الم4أجــــل ال یتجــــاوز أربعـــــة (

ویحتسب هذا األجل انطالقـا مـن الیـوم المـوالي لتـاریخ وصـول اقتـراح التعهـد إلـى مكتـب الضـبط 
.الّتابع لآلمر بالصرف المعني باألمر

) أّیـــام 6وٕاذا عّبـــرت مراقبـــة المصـــاریف العمومیـــة عـــن رفضـــها لمـــنح التأشـــیرة فـــي أجـــل الســـّتة (
الفصـل فإنـه ال یمكـن تجـاوز هـذا الـرفض إال بقـرار مـن المنصوص علیه بالفقرة األولى من هـذا 

.رئیس الحكومة
ـ ال تــنقص تأشــیرة مراقبــي المصــاریف العمومیــة مســؤولیة آمــري الصــرف فیمــا یتعلــق 9الفصــل 

.بأخطــــــــــــــــــاء التصــــــــــــــــــرف المنصــــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــــا بالتشــــــــــــــــــریع الجــــــــــــــــــاري بــــــــــــــــــه العمــــــــــــــــــل
ري الصــرف ومصــالح ـ ترســم قــرارات التعهــد علــى حســابیة یقــع مســكها مــن قبــل آمــ10الفصــل 

.مراقبـــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــاریف العمومیـــــــــــــــــة والمحاســـــــــــــــــبین العمـــــــــــــــــومیین كـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــده
من القانون األساسي للمیزانیـة 11ـ یجب على مسؤولي البرامج على معنى الفصل 11الفصل 
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وبالتعاون مع رئیس برنامج القیادة والمساندة إعداد برمجة للنفقات تبرز تطابق أنشطة المصـالح 
المخصصـة للبرنـامج فـي إطـار یضـمن احتـرام تـرخیص المیزانیـة. وتخضـع هـذه مع اإلعتمادات

البرمجــة إلــى التأشــیرة المســبقة لمراقــب المصــاریف العمومیــة ویــتم اعتمادهــا كمرجــع عمــل لتنفیــذ 
المیزانیــة وفقــا إلجــراءات یــتم ضــبطها بمقتضــى قــرار مــن رئــیس الحكومــة بعــد أخــذ رأي الــوزیر 

.المكلف بالمالیة
.ین هذه البرمجة مرتین على األقل خالل السنةویتم تحی
من هذا األمر تخضع وجوبا لتأشیرة مصـالح مراقبـة 13ـ مع مراعاة أحكام الفصل 12الفصل 

المصاریف العمومیة بواسطة التعهـد اإلجمـالي، اإلعتمـادات المفتوحـة والمحمولـة علـى میزانیـات 
:نسبة للمصاریف اآلتیةالدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بال

ـ المصـاریف المزمـع إنجازهـا سـواء فـي إطـار صـفقات عمومیـة أو فـي إطـار تقـدیرات أولیـة 1
ألشغال ستنجز مباشـرة بعـد حصـولها علـى موافقـة لجنـة الصـفقات ذات النظـر وموافقـة اإلدارة 

.المتعاقدة
.وكاالت البلدیة للتصرفـ النفقات بعنوان المنح المسندة لمیزانیات المؤسسات العمومیة وال2
.ـــــــ نفقــــــات التــــــدخل العمــــــومي فــــــي المیــــــادین االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة والثقافیــــــة والدولیــــــة3
ـ المصاریف المزمـع التعهـد بهـا بنـاء علـى قـرارات سـابقة والتـي تكتسـي صـبغة متكـررة مـا لـم 4

.یتم تحویرها بقرار جدید
.ـ النفقات المتعلقة بخدمة الدین العمومي5
.یم الكراءاتـ معال6

ـ تخضــــع وجوبــــا لتأشــــیرة مصــــالح مراقبــــة المصــــاریف العمومیــــة بواســــطة التعهــــد 13الفصــــل 
) مـــن االعتمـــادات المفتوحـــة المصـــاریف المحمولـــة علـــى 2/1االحتیــاطي وفـــي حـــدود النصـــف (

.میزانیــــــــــــــــــــــــــات الدولــــــــــــــــــــــــــة والجماعـــــــــــــــــــــــــــات المحلیــــــــــــــــــــــــــة و المؤسســــــــــــــــــــــــــات العمومیـــــــــــــــــــــــــــة
ج في إطار التعهـد العـادي النفقـات التـي یتعـذر القیـام وتستثنى من صیغة التعهد االحتیاطي لتدر 

بهــا بهــذه الصــیغة أو النفقــات التــي تتعلــق بالطلبــات التــي هــي مــن اختصــاص لجنــة الشــراءات 
مـــاي 23المـــؤرخ فـــي 2011لســـنة 623المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل األول مـــن األمـــر عـــدد 

515والمـــتمم بـــاألمر عـــدد المتعلـــق بأحكـــام خاصـــة لتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة المـــنقح 2011
.2012جوان 2المؤرخ في 2012لسنة 
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أّمـــا بالنســـبة لنفقــــات اإلعتمـــادات المرســــمة بمیزانیـــات الدولـــة والجماعــــات المحلیـــة والمؤسســــات 
العمومیـــــة بعنـــــوان االتصـــــاالت الهاتفیـــــة واســـــتهالك المـــــاء والكهربـــــاء والغـــــاز، تكـــــون التعهـــــدات 

.ات المفتوحةمن اإلعتماد80االحتیاطیة في حدود %
.یؤشـــــــر االقتــــــــراح األول للتعهـــــــد االحتیــــــــاطي بالمصـــــــاریف دون أن یرفــــــــق بالوثـــــــائق المثبتــــــــة

ویجـــــب أن ترفـــــق اقتراحـــــات التعهـــــد االحتیـــــاطي الموالیـــــة بالوثـــــائق المثبتـــــة الراجعـــــة للتعهـــــدات 
.االحتیاطیة السابقة

حة مراقبـة المصـاریف یجب أن تسلم الوثائق المثبتة الراجعة إلـى آخـر تعهـد احتیـاطي إلـى مصـل
العمومیة المعنیة قبل انتهاء السنة المالیة وفي أقصى الحاالت بمناسبة تقـدیم التعهـد االحتیـاطي 

.األول للسنة الموالیة
إذا أدت دراســة الوثــائق المتعلقــة بتعهــد احتیــاطي مــن قبــل مصــلحة مراقبــة المصــاریف العمومیــة 

من هذا األمر، یتعین علـى مراقـب 3ا بالفصل إلى مالحظات لها عالقة بالعناصر المشار إلیه
المصـــاریف العمومیــة إبالغهــا إلــى اآلمــر بالصــرف فــي األجـــل المنصــوص علیـــه بــالفقرة األولــى 

.من هذا األمر8من الفصل 
وتّضمن مالحظات مراقبي المصاریف العمومیة الموجهـة إلـى آمـري الصـرف بتقریـر تـألیفي كـل 

كل من دائرة المحاسبات وسـلطة اإلشـراف. كمـا یمكـن فـي هـذا ستة أشهر ترسل نسخة منه إلى 
اإلطــار وعنــد االقتضــاء لمراقــب المصــاریف العمومیــة التنقــل علــى عــین المكــان إلــى المصــالح 

.من هذا األمر18المعنیة وفقا لمقتضیات الفصل 
ا اقتـراح ـ إذا طرأت زیادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبـل، فإنـه یقـع إمـ14الفصل 

تعهــد تكمیلــي أو اقتــراح تنقــیص فــي المبلــغ المعنــي ثــم یــتم عرضــه علــى تأشــیرة مصــالح مراقبــة 
.المصــــــــــــــــــــــاریف العمومیــــــــــــــــــــــة مرفقــــــــــــــــــــــا بكامــــــــــــــــــــــل المؤیــــــــــــــــــــــدات والمراجــــــــــــــــــــــع الالزمــــــــــــــــــــــة

ــــي 15الفصــــل  دیســــمبر بالنســــبة 15ـ ینتهــــي أجــــل التأشــــیر علــــى التعهــــدات بالمصــــاریف ف
.اجب إثباتهاللمصاریف العادیة إال عند الضرورة الو 

غیـر أنــه بالنســبة لمصـاریف التنمیــة والمصــاریف المحمولـة علــى أمــوال المشـاركة فــإن التعهــدات 
.تقع دون تحدید التاریخ

ـــ تعـــرض علـــى التأشـــیرة المســـبقة لمصـــلحة مراقبـــة المصـــاریف العمومیـــة، مطالـــب 16الفصـــل  ـ
.التسبقات الممنوحة لوكالء الدفوعات
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ي ومراقب المصـاریف العمومیـة تجمیـد االعتمـادات المخصصـة یتولى كل من المحاسب العموم
.للمصاریف المقرر تأدیتها من طرف وكیل الدفوعات بما یفي بمقدار التسبقة المدفوعة

ـــــــة ـــــــة المصـــــــاریف العمومی ـــــــى مصـــــــلحة مراقب ـــــــدفوعات إل ـــــــة ال ـــــــرار المحـــــــدث لوكال ـــــــغ الق .ویبل
مة وفقا لمقتضـیات الفقـرة األخیـرة مـن ویمكن لمراقب المصاریف العمومیة القیام بالتحقیقات الالز 

.من مجلة المحاسبة العمومیة19الفصل 
ـ تشــــارك مصــــالح مراقبــــة المصــــاریف العمومیــــة فــــي لجــــان األشــــغال التحضــــیریة 17الفصــــل 

للمیزانیــة وتبلــغ إلیهــا قــرارات توزیــع االعتمــادات بالمیزانیــات وتبــدي رأیهــا فــي مشــاریع النصــوص 
ــــــــــــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــا انعكــــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــــاليالتشــــــــــــــــــــــــــــریعیة والترتیبی ــــــــــــــــــــــــــــود الت .عق

ـ یمكــن لمراقبــي المصــاریف العمومیــة أن یتحولــوا عنــد االقتضــاء دون ســابق إعــالم 18الفصــل 
إلى المصالح المكلفة بتنفیذ المصـاریف بجمیـع اإلدارات العمومیـة بموجـب إذن بمأموریـة صـادر 

الوســـائل علـــى كـــل عـــن رئـــیس الهیئـــة العامـــة لمراقبـــة المصـــاریف العمومیـــة وأن یطلعـــوا بجمیـــع
.التفاصیل المتعلقة بتنفیذ النفقات

ــ تحــرر مصــالح مراقبــة المصــاریف العمومیــة كــل عــام تقریــرا شــامال یتعلــق بتنفیــذ 19الفصــل  ـ
المیزانیـــة المنقضـــیة تبـــین فیـــه نتـــائج عملیـــات الرقابـــة وتقـــدم االقتراحـــات الهادفـــة لتحســـین طـــرق 

.التصرف
لسـنة 1999خالفة لهذا األمر وخاصة أحكام األمر عـدد ـ ألغیت جمیع األحكام الم20الفصل 
المتعلــق بمراقبــة المصــاریف العمومیــة كمــا تــّم تنقیحــه 1989دیســمبر 31المــؤرخ فــي 1989

1998لسـنة 433واألمـر عـدد 1994فیفـري 14المـؤرخ فـي 1994لسـنة 431باألمر عـدد 
.1998فیفري 23المؤرخ في 

لــة مكلفــون، كــل فیمــا یخصــه، بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي ینشــر ـ الــوزراء وكتــاب الدو 21الفصــل 
.بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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التمويل العمومي للجمعيات

یتعلــق بضــبط معــاییر 2013نــوفمبر 18مــؤرخ فــي 2013لســنة 5183أمــر عــدد 
.وٕاجراءات وشروط إسناد التمویل العمومي للجمعیات

الباب األول
ةـامــام عـأحك

یهــدف هــذا األمــر إلــى ضــبط معــاییر إســناد التمویــل العمــومي للجمعیــات -صــل األولالف
وٕاجراءاتـــه وشـــروطه، كمـــا یضـــبط آلیـــات متابعـــة الجمعیـــات المســـتفیدة بالتمویـــل العمـــومي 

.ومراقبتها

یقصد بالتمویل العمـومي المسـند للجمعیـات المبـالغ المالیـة المخصصـة ضـمن -2الفصل 
نیـــات الجماعـــات المحلیـــة أو المؤسســـات ذات الصـــبغة اإلداریـــة أو میزانیـــة الدولـــة أو میزا

%34المؤسسات والمنشآت العمومیة أو الشركات ذات المساهمات العمومیة بنسبة تفـوق 
من رأس مالها أو المنشآت ذات األغلبیة العمومیة بهدف دعم الجمعیات ومساعدتها على 

اس الكفــــاءة وجــــدوى المشــــاریع انجــــاز المشــــاریع وعلــــى تطــــویر نشــــاطها، وذلــــك علــــى أســــ
.والنشاطات

:یسند التمویل العمومي للجمعیات-3الفصل

.إمــا لتــدعیم نشــاطها وتطــویر وســائل عملهــا تبعــا لطلبــات مباشــرة تتقــدم بهــا الجمعیــات-

أو لتنفیذ مشاریع تندرج في مجال نشاط الهیكل العمومي وتهدف إلى تحقیق النفع العام -
ة للترشـــح یطلقهـــا الهیكـــل العمـــومي المعنـــي أو تبعـــا التفاقیـــة شـــراكة وذلـــك إمـــا تبعـــا لـــدعو 
.بمبادرة من الجمعیة

مــن هــذا األمــر، فــي 2ـ یتــولى كــل هیكــل عمــومي، علــى معنــى أحكــام الفصــل 4الفصــل 
.بدایة كل سنة ضبط المشاریع التي تكون موضوع دعوة للترشح

ت تطبیقـــا ألحكـــام هـــذا األمـــر ـ ال تخضـــع المشـــاریع المنجـــزة مـــن قبـــل الجمعیـــا5الفصـــل 
.للتراتیب المتعلقة بالصفقات العمومیة
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الباب الثاني
شروط وٕاجراءات الحصول على التمویل العمومي

:یشــــترط فــــي الجمعیـــــة الراغبــــة فــــي الحصـــــول علــــى تمویــــل عمــــومي-6الفصــــل 

المـؤرخ فـي 2011لسـنة 88أن تحترم فـي تكوینهـا وفـي نشـاطها أحكـام المرسـوم عـدد -
المتعلق بتنظیم الجمعیات،2011سبتمبر 24
أن تعتمـــــــــــــد مبـــــــــــــادئ الشـــــــــــــفافیة والدیمقراطیـــــــــــــة فـــــــــــــي تســـــــــــــییرها اإلداري والمـــــــــــــالي،-
.أن تكـــــــون وضـــــــعیتها المالیـــــــة ســـــــلیمة تجـــــــاه إدارة الجبایـــــــة والصـــــــنادیق االجتماعیـــــــة-

یتعــین علــى الجمعیـــة الراغبــة فــي الحصــول علـــى تمویــل عمــومي فــي إطـــار -7الفصــل 
باشرة أو في إطار المشاركة في إعالن الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیة شراكة طلبات م

:النجاز مشاریع إرفاق مطلبها بالوثائق التالیة

النظام األساسي للجمعیة ونسخة من إعـالن تكـوین الجمعیـة بصـورة قانونیـة وقائمـة فـي -
مسیریها والوثائق المثبتة لمؤهالتهم،

الجهویة إن وجدت وأسماء مسیریها،قائمة فروعها ومكاتبها-
تقریـــر مراقـــب أو مراقبـــي الحســـابات مؤشـــر علیـــه للســـنة الســـابقة لتـــاریخ تقـــدیم المطلـــب -

) دینـــــار،100.000بالنســـــبة للجمعیـــــات التـــــي تتجـــــاوز مواردهـــــا الســـــنویة مائـــــة ألـــــف (
نسـخة مــن آخــر تقریــر موجــه إلــى دائــرة المحاســبات بالنســبة للجمعیــات المتحصــلة علــى -

2011لســـنة 88مـــن المرســـوم عـــدد 44تمویـــل عمـــومي ســـابق تطبیقـــا ألحكـــام الفصـــل 
المشار إلیه أعاله،

آخـــــــــــر تقریـــــــــــر أدبـــــــــــي ومـــــــــــالي مصـــــــــــادق علیـــــــــــه مـــــــــــن قبـــــــــــل الجلســـــــــــة العامـــــــــــة،-
نسخة من سجل النشـاطات والمشـاریع وسـجل المسـاعدات والتبرعـات والهبـات والوصـایا -

المشار إلیه أعاله،2011لسنة 88د من المرسوم عد40المنصوص علیهما بالفصل 
الوثـــائق المثبتـــة لســـالمة وضـــعیة الجمعیـــة تجـــاه إدارة الجبایـــة والصـــنادیق االجتماعیـــة،-
ـــة بمقتضـــیات الفصـــل - ـــد الجمعی ـــة لتقی ـــائق المثبت لســـنة 88مـــن المرســـوم عـــدد 41الوث

ـــق بتنظـــیم الجمعیـــات، فـــي صـــورة تلقیهـــا لهبـــات أو تبرعـــات أو مســـاع2011 دات المتعل
أجنبیة،
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وثیقة التزام تسحب من إدارة الهیكـل العمـومي المعنـي، ویـتم التعریـف باإلمضـاء علیهـا، -
وتتضــمن االلتــزام بإرجــاع مبلــغ التمویــل العمــومي فــي صــورة الحصــول علــى تمویــل مــوازي 
.مــــــــــــــن هیكــــــــــــــل عمــــــــــــــومي آخــــــــــــــر بعنــــــــــــــوان نفــــــــــــــس المشــــــــــــــروع أو نفــــــــــــــس النشــــــــــــــاط

ة فـي الحصـول علــى تمویـل عمـومي فـي إطــار یتعـین علـى الجمعیــات الراغبـ-8الفصـل 
طلبــات مباشــرة تقــدیم تقریــر مفصــل حــول مــوارد الجمعیــة وتــدقیق أوجــه االســتعماالت التــي 

.سیخصص لها التمویل العمومي المطلوب
وال یجب أن یتجاوز التمویل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سـقفا یـتم ضـبطه 

مــن هــذا 10لــى رأي اللجنــة المنصــوص علیهــا بالفصــل مــن قبــل الهیكــل العمــومي بنــاء ع
.األمر

مــن هــذا األمــر، یتعــین علــى كــل 7عــالوة علــى الوثــائق المــذكورة بالفصــل -9الفصــل 
جمعیــة ترغــب فــي الحصــول علــى تمویــل عمــومي فــي إطــار المشــاركة فــي إعــالن الــدعوة 

العمـومي بالمعطیـات للترشح أو في إطار اتفاقیة شراكة إلنجاز مشاریع محددة مـد الهیكـل
:التالیة

دراســــــة اقتصــــــادیة للمشــــــروع، بمــــــا فــــــي ذلــــــك المتطلبــــــات المادیــــــة والمالیــــــة النجــــــازه،-
رزنامة التنفیذ وتكلفة كل مرحلة،-
هیكـــل تمویـــل المشـــروع بمـــا فـــي ذلـــك حجـــم المســـاعدة المطلوبـــة ونســـبة التمویـــل الـــذاتي -

للجمعیة،
ائج الكمیـــــة والنوعیـــــة المرتقبـــــة مـــــن انجـــــازه،التمشـــــي المقتـــــرح النجـــــاز المشـــــروع والنتـــــ-
ـــــــــــذ المشـــــــــــروع- ـــــــــــى تنفی ـــــــــــق الـــــــــــذي سیشـــــــــــرف عل ـــــــــــة ألعضـــــــــــاء الفری .الســـــــــــیرة الذاتی

تحدث لجنة فنیة على مستوى كل هیكل عمومي خاضـع ألحكـام هـذا األمـر -10الفصل 
تتولى النظر فـي مطالـب الحصـول علـى التمویـل العمـومي بمـا فـي ذلـك الطلبـات المباشـرة 

ـــــــــذي یمكـــــــــن إســـــــــنادهوتقییمهـــــــــا ـــــــــل العمـــــــــومي ال ـــــــــغ التموی ـــــــــد مبل ـــــــــت فیهـــــــــا وتحدی .والب
تتركــب اللجنــة الفنیــة مــن رئــیس الهیكــل العمــومي أو مــن ینوبــه بصــفة رئــیس وممثلــین عــن 
اإلدارات المعنیة التابعة للهیكل العمـومي وممثـل عـن سـلطة اإلشـراف ومراقـب المصـاریف 

.العمومیة بصفة أعضاء
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مومیـــة بمراقـــب الدولـــة بالنســـبة للجنـــة الفنیـــة المحدثـــة علـــى یعـــوض مراقـــب المصـــاریف الع
ــــــــــــة ــــــــــــة والمنشــــــــــــآت العمومی .مســــــــــــتوى المؤسســــــــــــات التــــــــــــي ال تكتســــــــــــي صــــــــــــبغة إداری

مــن رأس مالهــا تتركــب %34وبالنســبة للشــركات ذات المســاهمات العمومیــة بنســبة تفــوق 
دارة وممثل اللجنة الفنیة من رئیس الهیكل أو من ینوبه بصفة رئیس وممثل عن مجلس اإل

.عــــــــن المصــــــــلحة المكلفــــــــة بالعمــــــــل االجتمــــــــاعي بالشــــــــركة وممثــــــــل عــــــــن المنشــــــــأة األم
وبالنســبة للشــركات ذات األغلبیــة العمومیــة تتركــب اللجنــة الفنیــة مــن رئــیس الهیكــل أو مــن 
ینوبــه بصــفة رئــیس وممثــل عــن المنشــأة العمومیــة وممثــل عــن المصــلحة المكلفــة بالعمــل 

.االجتماعي بالشركة
.رئیس الهیكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرریعین 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها كلما دعت الحاجـة إلـى ذلـك وال تكـون اجتماعاتهـا قانونیـة 
.إال بحضور أغلبیة أعضائها

تتخــذ اللجنــة قراراتهــا بأغلبیــة أصــوات األعضــاء الحاضــرین وفــي صــورة تســاوي األصــوات 
.یرجح صوت الرئیس

اللجنـة دعـوة كـل مـن یـرى فائـدة فـي حضـوره فـي أعمـال اللجنـة ویكـون رأیـه ویمكن لرئیس
.استشاریا

یســند التمویــل العمــومي للجمعیــات فــي إطــار الــدعوة للترشــح أو فــي إطــار -11الفصــل 
ــــــــــــة ــــــــــــار علــــــــــــى أســــــــــــاس المعــــــــــــاییر التالی :اتفاقیــــــــــــة شــــــــــــراكة باعتمــــــــــــاد منهجیــــــــــــة اختی

المشروع،النتائج الكمیة والنوعیة المرتقبة من انجاز -
التمشي المقترح النجاز المشروع وآجال التنفیذ المقترحة،-
عدد فروعها وعدد منخرطیها وعدد أجرائها،-

ــــى تنفیــــذ المشــــروع، ــــة لمســــیري الجمعیــــة وللفریــــق المشــــرف عل ــــ الكفــــاءة والتجربــــة العملی ـ
.مشــــــــــــــــــــــــــــاركة الجمعیــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــدوات والــــــــــــــــــــــــــــدورات التكوینیــــــــــــــــــــــــــــة-

ـــــــــــــة للمشـــــــــــــاریع - ـــــــــــــاتتعطـــــــــــــى األولوی ـــــــــــــي إطـــــــــــــار شـــــــــــــبكة جمعی ـــــــــــــدم ف ـــــــــــــي تق .الت
ویســند التمویــل العمــومي للجمعیــات فــي إطــار الطلبــات المباشــرة باعتمــاد منهجیــة اختیــار 

:على أساس المعاییر التالیة
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أهمیـــــــــــة النشـــــــــــاط والبـــــــــــرامج والتـــــــــــدخالت المنجـــــــــــزة ســـــــــــابقا مـــــــــــن قبـــــــــــل الجمعیـــــــــــة،-
.أهمیـــــــــــــــــــة النشـــــــــــــــــــاط والبـــــــــــــــــــرامج والتـــــــــــــــــــدخالت المزمـــــــــــــــــــع انجازهـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــتقبال-

یصرف التمویل العمومي بمقتضى مقرر من رئیس الهیكل العمومي المعني -12الفصل 
ــــــة بالفصــــــل  ــــــة المحدث ــــــة الفنی ــــــرأي المطــــــابق للجن ــــــى ال ــــــاءا عل .مــــــن هــــــذا األمــــــر10بن

وبالنسبة للتمویل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطـار اتفاقیـات الشـراكة، 
ویـــل العمـــومي بعقــد یبـــرم بـــین رئـــیس الهیكـــل العمـــومي یرفــق المقـــرر المتعلـــق بصـــرف التم

:المعني ورئیس الجمعیة التي تم االختیار علیها یتضمن التنصیصات الوجوبیة التالیة
حقوق كل طرف والتزاماته،-
مراحل تنفیذ المشروع ورزنامة صرف التمویل،-
س األداء،األهـــــــداف والنتــــــــائج المنتظـــــــرة المزمــــــــع تنفیــــــــذها ومؤشـــــــرات المتابعــــــــة وقــــــــی-

ـــ طــرق مراقبــة تنفیــذ بنــود العقــد وآلیــات التقیــیم والمتابعــة وشــروط الفســخ واســترجاع التمویــل 
.العمومي عند االقتضاء

الباب الثالث
أحكام خاصة بالتمویل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح

معـین تخضع الدعوة للترشح التـي یطلقهـا الهیكـل العمـومي النجـاز مشـروع -13الفصل 
.إلى مبادئ المساواة والمنافسة والشفافیة

) علــى 20تنشــر الــدعوة للترشــح بوســائل اإلعــالم المكتوبــة عشــرون یومــا (-14الفصــل 
األقل من تاریخ فتح باب الترشحات من قبل الهیكل العمومي المعني وبالموقع االلكترونـي 

.الخاص به إن وجد
:ویتضمن اإلعالن خاصة ما یلي

ـــــــــــــــة أو الجمعیـــــــــــــــات بانجـــــــــــــــازه،موضـــــــــــــــوع ال- مشـــــــــــــــروع المزمـــــــــــــــع تكلیـــــــــــــــف الجمعی
مـن 9و7الوثائق التي یتعین تقدیمها باإلضـافة إلـى تلـك المنصـوص علیهـا بالفصـلین -

هذا األمر،
تاریخ فتح وغلق باب الترشحات،-
.معاییر االختیار-
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مــن هــذا األمــر، فــي10تبــت اللجنــة الفنیــة، المنصــوص علیهــا بالفصــل -15الفصــل 
) یومـا 15مطالب التمویل العمومي المقدمة في إطار الدعوة للترشح خالل خمسة عشـر (

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــولى خاصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا یل ـــــــــــــــــاب الترشـــــــــــــــــحات، وتت ـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــاریخ غل :مـــــــــــــــــن ت
مــن هــذا 11النظــر فــي تقریــر الفــرز علــى أســاس المعــاییر المنصــوص علیهــا بالفصــل -

األمر،
ـــد مبلـــغ التمویـــل العمـــومي المخصـــص للمشـــروع وكیفیـــة تو - زیعـــه علـــى الجمعیـــات تحدی

ـــــــي انجـــــــاز المشـــــــروع ـــــــدم ف ـــــــد االقتضـــــــاء ورزنامـــــــة صـــــــرفه بحســـــــب التق .المســـــــتفیدة عن

یتولى الهیكل العمومي المعني تعلیق نتائج أعمال اللجنة الفنیة بمقـره وبهیاكلـه الجهویـة -
.والمحلیة، كما یتولى دعوة الجمعیة التي تم االختیار علیها إلتمام إجراءات التعاقد معها

باب الرابعال
أحكام خاصة بالتمویل العمومي المسند في إطار اتفاقیة الشراكة

اتفاقیة الشراكة عقد یبرم لمدة أقصاها ثالث سنوات یربط هیكال عمومیا أو -16الفصل 
أكثـر بجمعیــة أو أكثــر ویكــون بمبــادرة مـن جمعیــة أو أكثــر، النجــاز مشــاریع ذات مصــلحة 

.العمـــــــــــــــــــــــــــــــــوميعامـــــــــــــــــــــــــــــــــة تنـــــــــــــــــــــــــــــــــدرج ضـــــــــــــــــــــــــــــــــمن أولویـــــــــــــــــــــــــــــــــات الهیكـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

تتولى اللجنـة دراسـة المطالـب المقدمـة فـي إطـار اتفاقیـات الشـراكة وتقییمهـا -17الفصل 
والبــت فیهــا وتحدیــد مبلــغ التمویــل العمــومي الــذي یمكــن إســناده للجمعیــات التــي تســتجیب 

من هذا األمـر وذلـك فـي أجـل أقصـاه شـهران مـن 11للمعاییر المنصوص علیها بالفصل 
.تاریخ تلقي المطلب

یبــرم الهیكــل العمــومي اتفاقیــة شــراكة مــع الجمعیــة أو الجمعیــات الصــادرة -18الفصــل 
عنهـا المبـادرة بنـاء علـى الـرأي المطـابق للجنــة الفنیـة المنصـوص علیهـا بالبـاب الثـاني مــن 

.هذا األمر

الباب الخامس
ةــابعة والرقابــالمت

اإلشراف والكتابـة العامـة للحكومـة ـ یرفع الهیكل العمومي المعني وجوبا لوزارة 19الفصل 
ولوزارة المالیة ولدائرة المحاسبات تقریرا سنویا یتضمن حجم التمویـل العمـومي المسـند لكـل 
ــــــــــــــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــــــــــــــتفیدة وأوجــــــــــــــــــــــــــــــه إســــــــــــــــــــــــــــــناده .جمعیــــــــــــــــــــــــــــــة وقائمــــــــــــــــــــــــــــــة الجمعی
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ترفــع الجمعیــات المنتفعــة بالتمویــل العمــومي، فــي إطــار الــدعوة للترشــح أو -20الفصــل 
شراكة، وجوبا إلى الهیكل العمومي المعني وٕالى وزارة المالیة تقریرا سنویا في إطار اتفاقیة 

حول استعمال األموال العمومیة المنتفع بها وتقدم إنجازها للمشاریع التي استفادت بعنوانها 
.بتمویل عمومي

2011لسـنة 88عالوة على االلتزامات المنصوص علیهـا بالمرسـوم عـدد -21الفصل 
منه، تخضع الجمعیات المنتفعة بالتمویل العمومي 44عاله وخاصة الفصل المشار إلیه أ

ــالنظر إلــى وزارة  إلــى رقابــة میدانیــة مــن قبــل أعــوان التفقــدیات والمصــالح الفنیــة الراجعــة ب
.اإلشراف

كما تخضع إلى رقابة وتفقد من قبل هیاكل الرقابة العامة طبقا للتراتیب الجاري بها العمـل 
.بأوجــــــــــــــه التصــــــــــــــرف فــــــــــــــي التمویــــــــــــــل العمــــــــــــــومي المســــــــــــــندوذلــــــــــــــك فیمــــــــــــــا یتعلــــــــــــــق 

یجــب علــى الجمعیــة التــي لــم تحتــرم بنــود العقــد كلیــا أو جزئیــا تجــاه الهیكــل -22الفصــل 
العمومي المعني إرجـاع كامـل أو مـا تبقـى مـن مبلـغ التمویـل العمـومي المتحصـل علیـه مـا 

ــــــه عل ــــــاریخ التنبی ــــــة أشــــــهر مــــــن ت ــــــولى تســــــویة وضــــــعیتها فــــــي غضــــــون ثالث ــــــم تت .یهــــــال

ال یمكــن للجمعیــة التــي لــم تحتــرم بنــود العقــد، بخصــوص انجــاز المشــاریع -23الفصــل 
التــي انتفعــت بعنوانهــا بتمویــل عمــومي أو لــم ترفــع التقــاریر الدوریــة المشــار إلیهــا بالفصــل 

من هذا األمر، أن تنتفع مجددا بتمویل عمومي وذلك إلى حین تسویة وضعیتها طبقا 20
.ألحكام هذا األمر

الباب السادس
ةـختلفـام مــأحك

تنطبــق األحكــام المتعلقــة بالــدعوة للترشــح وباتفاقیــات الشــراكة المنصــوص -24الفصــل 
و 20علیها بهذا األمـر علـى بـرامج الصـندوق الـوطني للتشـغیل باسـتثناء أحكـام الفصـلین 

المشـار 2012أكتـوبر 16المـؤرخ فـي 2012لسـنة 2369مكرر مـن األمـر عـدد 20
.أعالهإلیه
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تســتثنى مــن تطبیــق أحكــام هــذا األمــر األجــور التــي تتكفــل بهــا الدولــة فــي -25الفصــل 
إطار اتفاقیات خاصة والتي تـدفع لفائـدة أعـوان جمعیـات رعایـة المعـوقین العـاملین بمراكـز 

.التربیة المختصة
یتعین على الجمعیات التي استفادت بتمویل عمومي قبل دخول هـذا األمـر -26الفصل 

.حیز التنفیذ احترام الباب الخامس منه
2000مارس 13المؤرخ في 2000لسنة 599تلغى أحكام األمر عدد -27الفصل 

ــة للطــرح  المتعلــق بضــبط قائمــة الجمعیــات والمؤسســات المنتفعــة بالهبــات واإلعانــات القابل
.كلیا من أساس الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

الوزارء ورؤساء الجماعات المحلیة ورؤساء المؤسسـات والمنشـآت العمومیـة -28فصل ال
والشــركات ذات المســاهمات العمومیــة مكلفــون، كــل فیمــا یخصــه، بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي 

.ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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الكائنة خارج مراكز الوالياتمراقبة مصاريف البلديــات

یتعلـق بمراقبـة مصـاریف البلـدیات 2011جـانفي 12لوزیر األول مـؤرخ فـي قرار من ا
.الكائنة خارج مراكز الوالیات

ـ تخضــع مصــاریف البلــدیات التــي تبلــغ تقــدیرات مواردهــا للعنــوان األول أو الفصــل األول
د) إلــى مراقبـــة المصــاریف العمومیـــة الراجعــة بـــالنظر 100.000تفــوق مائـــة ألــف دینـــار (

.ألولىللوزارة ا

وتبقى مصاریف هذه البلدیات خاضعة لمراقبة المصاریف العمومیة حتى في صـورة نـزول 
.تقـــــــــــــــــدیرات مواردهـــــــــــــــــا للعنـــــــــــــــــوان األول إلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا دون مائـــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــف دینـــــــــــــــــار

.المشــــــــار إلیــــــــه أعــــــــاله2007جــــــــانفي 8ـ ألغــــــــي القــــــــرار المــــــــؤرخ فــــــــي 2الفصــــــــل 
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الصفقـات  
العموميـة
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الصفقـات العموميـةتنظيم  
یتعلـق بتنظـیم الصـفقات 2014مـارس 13مـؤرخ فـي 2014لسـنة 1039أمر عـدد 
.العمومیة

العنوان األول
امةــام عــأحك

الموضوع وتعاریف: الباب األول
یضــبط هــذا األمــر قواعــد إبــرام الصــفقات العمومیــة وتنفیــذها ومراقبتهــا مــع -الفصــل األول

وص علیها صراحة ضمن أحكام هذا األمر أو بمقتضى اتفاقیة مراعاة االستثناءات المنص
.دولیة مصادق علیها طبقا للتشریع التونسي أو نص تشریعي أو ترتیبي

ــــــــــــــى هــــــــــــــذا -2الفصــــــــــــــل  ــــــــــــــة علــــــــــــــى معن :األمــــــــــــــریقصــــــــــــــد بالمصــــــــــــــطلحات التالی
التقســــیط : توزیــــع الطلبــــات موضــــوع الصــــفقة إلــــى عــــدة أقســــاط علــــى أســــاس معطیــــات -

ـــة أ ـــة. ویكـــون كـــل قســـط وحـــدة مســـتقلة تســـند بشـــكل اقتصـــادیة أو مالی و فنیـــة أو اجتماعی
.منفصل بمفردها أو مع أقساط أخرى

طلـب العـروض : الطریقــة األساسـیة التـي یــتم بمقتضـاها تنظـیم المنافســة الختیـار عــرض -
.أو عدة عروض على أساس معاییر موضوعیة یتم ضبطها مسبقا

یقا. یكون طلب العروض مفتوحا عندما یمكن أن یكون طلب العروض إما مفتوحا أو مض
یمكــن لكـــل مترشـــح تقـــدیم عــرض ویكـــون طلـــب العـــروض مضــیقا عنـــدما ال یســـمح بتقـــدیم 
.عــــــــــــــــــــــروض إال للمترشــــــــــــــــــــــحین المــــــــــــــــــــــرخص لهــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــد عملیــــــــــــــــــــــة انتقــــــــــــــــــــــاء

.ملحـــق : عمــــل تعاقـــدي یــــتم بمقتضـــاه تنقــــیح أو إتمـــام بعــــض بنـــود الصــــفقة األصــــلیة-

مشـارك إلثبـات جدیـة مشـاركته إلـى حـین إتمـام ضمان وقتي : ضمان مالي یقدمه كل-
اإلعــالن عــن نتــائج الــدعوة إلــى المنافســة أو اختیــار صــاحب الصــفقة و تقدیمــه للضــمان 

.النهائي
مركزیــة الشــراء : هیكــل عمــومي یتــولى إبــرام وتنفیــذ صــفقات عمومیــة القتنــاء مــواد أو -

.خدمات لفائدة مشترین عمومیین
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هیكل رقابي مكلف بالنظر في شرعیة إجراءات المنافسـة وٕابـرام لجنة مراقبة الصفقات : -
.الصفقات وشروط تنفیذها

لجنــة تقیــیم العــروض : لجنــة یحــدثها المشــتري العمــومي تتــولى تقیــیم العــروض وتقــدیم -
.مقترح بخصوص اإلسناد

ـــتح العـــروض- ـــارة یحـــدثها المشـــتري العمـــومي تتـــولى ف ـــة ق ـــتح العـــروض : لجن ـــة ف .لجن

عمومیـــة : عقـــد كتـــابي بمقابـــل یلتـــزم بمقتضـــاه صـــاحب الصـــفقة، عمـــومي أو صـــفقة -
خاص، إزاء المشتري العمومي بإنجاز أشغال أو التزوید بمواد أو إسداء خدمات أو إعـداد 

.دراسات

صفقة عمومیة للتصـور والتنفیـذ : صـفقة واحـدة تتعلـق فـي اآلن نفسـه بتصـور المشـروع -
.امل وٕانجازهوتنفیذ األشغال أو بتصور منشأ ك

صــفقة عمومیــة للتــزود بمــواد : صــفقة تبــرم مــع مــزود أو مجموعــة مــن المــزودین یكــون -
.موضوعها اقتناء مواد أو معدات أو تجهیزات متنوعة وكذلك الخدمات المتصلة بها

ـــة. وتشـــمل - ـــة للدراســـات : صـــفقة یكـــون موضـــوعها أساســـا خـــدمات فكری صـــفقة عمومی
تســـــییر األعمـــــال وخـــــدمات الهندســـــة وقیـــــادة العملیـــــات بالخصـــــوص البحـــــوث والتكـــــوین و 

.واالستشـــــــــــــارات والمســــــــــــــاعدة الفنیـــــــــــــة والمعلوماتیــــــــــــــة وتفـــــــــــــویض تســــــــــــــییر المشــــــــــــــاریع

صفقة عمومیة للتزود بخدمات : صفقة تبرم مع مسدیي خدمات یكون موضوعها تقدیم -
ء أو خدمات كصفقات الخدمات العادیة أو كراء معدات أو تجهیزات مع وجود خیار الشـرا

.دون ذلك

صـــفقة عمومیـــة لألشـــغال : صـــفقة یكـــون موضـــوعها تنفیـــذ أو تصـــور وتنفیـــذ منشـــأ أو -
أشـــغال بنـــاء وهندســـة مدنیـــة تســـتجیب لحاجیـــات یحـــددها المشـــتري العمـــومي الـــذي یتـــولى 
تســـییرها. وعنـــدما تتعلـــق الصـــفقة فـــي نفـــس الوقـــت بخـــدمات وأشـــغال فإنهـــا تعتبـــر صـــفقة 

ــــــــــــــــــــــدما یكــــــــــــــــــــــون موضــــــــــــــــــــــوعها  .األساســــــــــــــــــــــي إنجــــــــــــــــــــــاز أشــــــــــــــــــــــغالأشــــــــــــــــــــــغال عن

الصــفقات ذات اإلجــراءات المبســطة : تبــرم الصــفقات وفــق إجــراءات مبســطة عنــدما ال -
ــــا. ویحــــدد المشــــتري العمــــومي اإلجــــراءات  ــــات مبلغــــا معین تتجــــاوز القیمــــة المقــــدرة للحاجی
ـــــوفر المؤسســـــات  ـــــات المـــــراد تســـــدیدها وكمیتهـــــا ومـــــدى ت المبســـــطة وفقـــــا لطبیعـــــة الحاجی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتاالقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــادیة الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه الحاجی .ي یمكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تلبی
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المناولة : عقد یكلف بمقتضاه صـاحب الصـفقة العمومیـة تحـت مسـؤولیته شخصـا آخـر -
.یسمى المناول بتنفیذ جزء من الصفقة

العناصر المرجعیة : وثیقة یعـدها المشـتري العمـومي تضـبط الشـروط التـي یفرضـها بمـا -
.والنتائج التي ینتظر تحقیقهافیها المنهجیة والوسائل التي یجب اعتمادها 

مجال التطبیق والمبادئ العامة: الباب الثاني
الصفقات العمومیة هي عقود كتابیة تبرم من قبل المشترین العمـومیین بمقابـل -3الفصل 

.قصد إنجاز طلبات عمومیة
.تعتبر طلبات عمومیة إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات

ـــة والمؤسســـات ی ـــة والجماعـــات المحلی ـــى هـــذا األمـــر الدول ـــى معن ـــا عل عتبـــر مشـــتریا عمومی
.العمومیة والمؤسسات العمومیة التي ال تكتسي صبغة إداریة والمنشآت العمومیة

تخضــع للمبــادئ العامــة المنّظمــة للّصــفقات العمومّیــة ولرقابــة الهیاكــل المختّصــة كــل ذات 
لقــانون الخـاص تتــولى إبــرام صـفقات لفائــدة ذوات عمومیــة معنویـة تطبــق القـانون العــام أو ا

.أو بواســــــــــــــــــطة أمــــــــــــــــــوال عمومیــــــــــــــــــة لتلبیــــــــــــــــــة حاجیــــــــــــــــــات ذات مصــــــــــــــــــلحة عامــــــــــــــــــة

:ال تعتبر صفقات عمومیة على معنى هذا األمر-4الفصل 
عقود المشاركة والتجمع والمناولـة وعقـود إدارة المنشـأ المفـوض المبرمـة بـین مشـتر -

فاقیــات تنفیــذ مشـــاریع األشــغال العمومیــة بـــین عمــومي وأطــراف أخــرى وكـــذلك ات
.مصالح الدولة وفقا للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل

عقود اللزمة،-
.عقود االستشهار-

وتخضع ألحكام خاصة بعض الشـراءات العمومیـة التـي تقـوم بهـا المنشـآت العمومیـة التـي 
:تعمل في قطاعات معّینة والتي تشمل الشراءات التالیة

شــراء المــواد المســتوردة ذات األثمــان المتغیــرة المنصــوص علیهــا بــالعنوان الرابــع مــن هــذا ـــ 
األمر،

ـ شراء المواد لبیعها على حالها أو بعد تكییفها والمنصوص علیهـا بـالعنوان الرابـع مـن هـذا 
األمر،
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ــالعنوان  ــ شــراءات المنشــآت العمومیــة التــي تعمــل فــي محــیط تنافســي المنصــوص علیهــا ب ـ
بع من هذا األمر،الرا

.تخضـــع صـــفقات الدراســـات المتعلقـــة بالبنـــاءات المدنیـــة إلـــى تراتیـــب وأحكـــام خاصـــة بهـــا

یجــب إبــرام صــفقات عمومیــة علــى معنــى هــذا األمــر فــي شــأن الطلبــات التــي -5الفصــل 
:یساوي أو یفوق مبلغهـا باعتبار جمیع األداءات

ال،د) بالنســــــــــــــــــــــبة إلــــــــــــــــــــــى األشــــــــــــــــــــــغ200.000مــــــــــــــــــــــائتي ألــــــــــــــــــــــف دینــــــــــــــــــــــار (-
د) بالنســـبة إلـــى الدراســـات والتـــزود بمـــواد وخـــدمات فـــي 100.000مائـــة ألـــف دینـــار (-

مجال اإلعالمیة وتكنولوجیات االتصال،
،د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات األخرى100.000مائة ألف دینار (-
.د) بالنســـــــــــــــــــــــــــــبة للدراســـــــــــــــــــــــــــــات50.000خمســـــــــــــــــــــــــــــین ألـــــــــــــــــــــــــــــف دینـــــــــــــــــــــــــــــار (-

ة فــي شــأن الطلبــات التــي تقــل قیمتهــا عــن المبــالغ المشــار إلیهــا أعــاله یجــب تنظــیم منافســ
وذلــك عــن طریــق االستشــارة دون التقیــد بــاإلجراءات الخاصــة بالصــفقات العمومیــة وباتبــاع 
إجــراءات كتابیــة تعتمــد الشــفافیة وتضــمن النجاعــة وحســن التصــرف فــي األمــوال العمومیــة 

ــــــــــــــــادئ المنصــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــا بالفصــــــــــــــــل  .مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــر6واحتــــــــــــــــرام المب

:تخضع الصفقات العمومیة إلى المبادئ التالیة-6الفصل 
المنافسة،-
حریة المشاركة في الطلب العمومي،-
المساواة أمام الطلب العمومي،-
.شفافیة اإلجراءات ونزاهتها-

ــــار  ــــى قواعــــد الحوكمــــة الرشــــیدة وتأخــــذ بعــــین االعتب ــــة إل كمــــا تخضــــع الصــــفقات العمومی
.التنمیة المستدامةمقتضیات 

یتم تجسیم هذه المبادئ والقواعد باتبـاع إجـراءات واضـحة تضـمن نجاعـة الطلـب العمـومي 
وحســن التصــرف فــي األمــوال العمومیــة. وتطبــق هــذه المبــادئ وفقــا للقواعــد المحــددة بهــذا 

:األمر وخاصة
عدم التمییز بین المترشحین،-
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مراحــــــــــل إبــــــــــرام الصــــــــــفقة،اعتمــــــــــاد إجــــــــــراءات واضــــــــــحة ومفصــــــــــلة خــــــــــالل كافــــــــــة-
إعـــــالم المشـــــاركین فـــــي آجـــــال معقولـــــة وتعمـــــیم اإلجابـــــات والتوضـــــیحات المتصـــــلة -

) أیـام قبــل 10بالمالحظـات واالستفسـارات التـي یطلبهــا المترشـحون فـي أجـل أدنــاه عشـرة (
.انتهاء أجل تقدیم العروض

بهــــذا األمــــر یجــــب أن ال تــــؤدي االســــتثناءات واإلجــــراءات االســــتثنائیة المنصــــوص علیهــــا 
والمترتبـــــة عـــــن الطبیعـــــة الخصوصـــــیة لـــــبعض الصـــــفقات إلـــــى اســـــتبعاد تطبیـــــق المبـــــادئ 

.األساسیة وقواعد الصفقات العمومیة

إذا اقتضــت طبیعــة الصــفقة ســواء فــي مرحلــة اإلنجــاز أو عنــد قبولهــا إجــراء -7الفصــل 
ة نوعیـــة مراقبـــة خـــارج المقـــرات التابعـــة للمشـــتري العمـــومي قصـــد التثبـــت مـــن مـــدى مطابقـــ

الطلبــات للمقتضــیات التعاقدیــة، یتعــّین أن یــنص كــراس الشــروط علــى أن یتحمــل المشــتري 
العمــومي مصــاریف المهمــات أو النقــل بعنــوان هــذه المراقبــة لفائــدة األعــوان الــراجعین إلیــه 
بالنظر أو لفائدة أعوان تابعین لمكاتب أو مؤسسات مختّصة یتم تكلیفها بنفس المهمة مـن 

.ي العموميقبل المشتر 

العنوان الثاني
ةـومیـات العمــرام الصفقــداد وٕابــإع

إعداد الصفقات: الباب األول
تحدید الحاجیات: القسم األول

یتعّین على المشتري العمومي في بدایة كل سنة إعداد مخطط تقدیري سنوي -8الفصل 
.موحد وجدول زمنيإلبرام الصفقات العمومیة وفقا لمشروع المیزانیة على أساس نموذج

یجب أن یكون هـذا المخطـط متالئمـا مـع االعتمـادات المرصـودة ویـتم تبلیغـه لإلعـالم إلـى 
.لجـــان مراقبـــة الصـــفقات المختصـــة فـــي أجـــل أقصـــاه مـــوفى شـــهر فیفـــري مـــن كـــل ســـنة

یتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقدیري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني 
) یوما على األقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات 30میة ثالثین (للصفقات العمو 

.باستثناء حاالت التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات األمن والدفاع الوطني
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یضبط المشتري العمومي آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبیـة الطلـب 
لعـــروض وذلــك باالعتمــاد بصـــفة تقدیریــة علـــى العمــومي وتأخــذ باالعتبـــار مــدة صــلوحیة ا

:اآلجال القصوى التالیة
یوما مدة صلوحیة العروض60یوما 120-
یوما التقییم الفني والمالي20یوما 60-
یوما رأي لجنة مراقبة الصفقات بخصوص تقریر التقییم20یوما 20-
أیام المصادقة واإلمضاء على مشروع الصفقة10أیام 10-

ـــ ال یجـــوز تجزئـــة الطلبـــات بصـــورة تحـــول دون إبـــرام صـــفقات كتابیـــة أو دون 9الفصـــل  ـ
.إخضاعها إلى رقابة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

ــ یجــب أن تســتجیب الطلبــات موضــوع الصــفقة إلــى طبیعــة الحاجــات المــراد 10الفصــل  ـ
تســــدیدها ومــــداها فحســــب. وتضــــبط الخاصــــیات الفنیــــة لهــــذه الحاجــــات قبــــل الــــدعوة إلــــى 
المنافسة أو التفاوض على نحو یضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج 

.الوطني والتنمیة المستدامة

یتـــولى المشـــتري العمـــومي خـــالل مرحلـــة إعـــداد الصـــفقة الحصـــول علــــى -11الفصـــل 
التراخیص والمصادقات المسبقة التي یقتضیها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقـدیرات والتأكـد 

.لك مــــــــــــن تــــــــــــوفر االعتمــــــــــــادات والحــــــــــــرص علــــــــــــى تحیینهــــــــــــا عنــــــــــــد االقتضــــــــــــاءكــــــــــــذ
ـ یتــولى المشــتري العمــومي إشــهار مشــاریع الصــفقات المنصــوص علیهــا فــي 12الفصــل 

المخطط التقدیري إلبرام الصفقات بإعالن للعموم یـتم إعـداده وفـق نمـوذج یضـبط مـن قبـل 
.الهیئة العلیا للطلب العمومي

د القصوى، ال یمكن الشروع في إجراءات اإلبـرام قبـل أجـل سـبعة وفي ما عدا حاالت التأك
.) أیام من تاریخ نشر مخطط اإلبرام أو مراجعته7(

أصناف الصفقات:القسم الثاني
تبــــرم الصــــفقات العمومیــــة مــــن قبــــل كــــل مشــــتر عمــــومي لتســــدید حاجاتــــه -13الفصــــل 

رین عمــومیین ضــمن الســنویة، إال أنــه یمكــن تجمیــع شــراءات مشــتر عمــومي أو عــدة مشــت
مـــن هـــذا األمـــر إذا كـــان لهـــذا 17و14صـــفقة إطاریـــة أو عامـــة طبقـــا ألحكـــام الفصـــلین 

.التجمیع فوائد فنیة أو مالیة
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وال یحــول هــذا التجمیــع دون توزیــع الطلــب العمــومي إلــى أقســاط تضــمن توســیع المنافســة. 
اتهم وتجـربتهم وخاصـة ویتعین توزیع الطلبات باعتبار إمكانیات المشاركین المحتملین وقـدر 

.المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ــ یمكــن إبــرام صـفقة إطاریــة بالنســبة للطلبـات التــي تهــدف إلـى تســدید حاجــات 14الفصــل 
.من نفس الطبیعة أو ذات طبیعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة

ن وتضـــبط الصـــفقة اإلطاریـــة المقـــدارین األدنـــى واألقصـــى لقیمـــة أو كمیـــة الطلبـــات الممكـــ
اقتناؤهــا أثنــاء المــدة المحــددة بالصــفقة علــى أن تحــدد الحاجــات المــراد تســدیدها والكمیــات 
.المــــــــــــــــراد اقتناؤهـــــــــــــــــا فعلیــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــل طلــــــــــــــــب أثنـــــــــــــــــاء اإلنجــــــــــــــــاز بـــــــــــــــــأذون تـــــــــــــــــزود

تبّین هذه الصفقة مدة صلوحیتها ویتعـّین أن تـنص علـى إمكانیـة تجدیـدها ضـمنیا علـى أن 
ة اسـتثنائیة خمـس سـنوات بالنسـبة للصـفقات ال تتجاوز مـدتها الجملیـة ثـالث سـنوات وبصـف

.التي تستوجب رصد استثمارات خصوصیة
تعتبــر صــفقة التصــور والتنفیــذ صــفقة واحــدة تتعلــق فــي اآلن نفســه بتصــور -15الفصــل 

.المشروع وتنفیذ األشغال أو بتصور منشأ كامل وتوفیر معداته وٕانجازه
ذ إال اذا كـان ذلـك مبـررا بأسـباب فنیـة ال یمكن للمشتري العمومي إبرام صفقة تصور وتنفیـ

تتطلـــب تقنیـــات خاصـــة وعملیـــات إنجـــاز شـــدیدة التـــرابط وتســـتوجب تشـــریك مصـــمم ومنفـــذ 
.المشروع، ویجب أن تتصل هذه المبررات بالصبغة الوظیفیة للمنشأ وبتقنیات إنجازه

یتــــولى صــــاحب المنشــــأ مراقبــــة احتــــرام صــــاحب الصــــفقة اللتزاماتــــه ومتابعــــة حســــن تنفیــــذ 
.الطلبات موضوع الصفقة. وتحدد صفقة التصور والتنفیذ إجراءات هذه المراقبة ودوریتها

یتعّین على المشـتري العمـومي أثنـاء إعـداد كراسـات الشـروط مراعـاة قـدرات -16الفصل 
المقـــــاولین والمنتجـــــین ومســـــدیي الخـــــدمات ومكاتـــــب الدراســـــات الوطنیـــــة وأهـــــداف التنمیـــــة 

طلبــات إلــى أقســاط وجوبیــا، كلمــا تبــین أن ذلــك التوزیــع یســاعد المســتدامة. ویكــون توزیــع ال
ـــة أو اجتماعیـــة، وتضـــبط  ـــد مالیـــة أو فنی ـــة أو یـــوفر فوائ علـــى مشـــاركة المؤسســـات الوطنی

.كراسات الشروط طبیعة كل قسط وحجمه
یمكـن لكـل عـارض المشـاركة فـي قسـط واحـد أو فـي مجموعـة مـن األقسـاط علـى أن تحـدد 

.ألقصى لألقساط التي یمكن إسنادها إلى مشارك واحدكراسات الشروط العدد ا
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إذا لـم یــتم إســناد قســط أو عـدة أقســاط یتعــین إعــادة اإلجـراءات المتعلقــة بــإبرام الصــفقة فــي 
شأن األقساط غیر المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة مراقبة الصفقات التـي أبـدت 

.رأیها في الملف األصلي
لــب العمــومي إلــى أقســاط عــدم إخضــاع العقــود المعنیــة یجــب أن ال یترتــب عــن توزیــع الط

.لألحكام المنصوص علیها بهذا األمر
تجمیع الطلبات ومركزیات الشراء: القسم الثالث

یمكـــن أن تبــرم صــفقة عامـــة لتلبیــة حاجیـــات مشــتركة لعـــدد مــن المشـــترین -17الفصــل 
.العمومیین

ؤها من قبل كل مشـتر عمـومي بصـفة وفي هذه الحالة یتم ضبط كمیة الطلبات المراد اقتنا
.مسبقة وحسب حاجیاته في صفقة خاصة به تبرم وفق شروط الصفقة العامة

یعین المشترون العمومیـون مفوضـا عـنهم یتـولى إبـرام الصـفقة العامـة وتبلیغهـا ویتـولى كـل 
.مشتر عمومي إبرام الصفقة الخاصة به

ي إّمـا مـن قبـل المفـوض أو مـن قبـل تتم متابعة تنفیذ الصفقات الخاصـة بكـل مشـتر عمـوم
.كل مشتر عمومي على حدة

یمكـــن لمشـــتر أو عـــدة مشـــترین عمـــومیین اللجـــوء إلـــى مركزیـــة شـــراء إلبـــرام -18الفصـــل 
.صفقاتهم

یعـــــین رئـــــیس الحكومـــــة مركزیـــــة الشـــــراء بمقتضـــــى قـــــرار مـــــن بـــــین المشـــــترین العمـــــومیین 
فـــي مجـــال الطلـــب العمـــومي الخاضـــعین ألحكـــام هـــذا األمـــر نظـــرا الختصاصـــه وتجربتـــه 

.موضوع الصفقة
تتــــولى مركزیــــة الشــــراء القیــــام بجمیــــع اإلجــــراءات المتعلقــــة بــــإبرام الصــــفقة العامــــة وتبلیــــغ 

.الصفقات الخاصة إلى المشترین العمومیین المعنیین

الصفقات العمومیة المستدامة: القسم الرابع
كــان جوانــب ذات صــبغة یجــب أن تتضــمن شــروط تنفیــذ الصــفقة قــدر اإلم-19الفصــل 

.اجتماعیة وبیئیة تأخذ بعین االعتبار أهداف التنمیة المستدامة
یتم تضمین هذه الشروط بإعالن الدعوة إلى المنافسة وكراسات الشروط المتعلقـة بالصـفقة 

.على أن ال ینجر عنها تمییز بین المترشحین المحتملین
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األنظمة التفاضلیة: القسم الخامس
ص المشــتري العمــومي ســنویا للمؤسســات الصــغرى نســبة فــي حــدود یخّصــ-20الفصــل 

من القیمة التقدیریـة لصـفقات األشـغال والتـزود بمـواد وخـدمات والدراسـات، كمـا هـو 20%
.مبین بالفقرة الثانیة من هذا الفصل

تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حدیثة التكوین 
مبّینــــة بالجــــدول المــــوالي الــــذي یحــــدد ســــقف المبــــالغ التقدیریــــة للصــــفقات وفقــــا للشــــروط ال
:المخصصة لها

حجـــم االســـتثمار األقصـــى بالنســـبة للمؤسســـة حدیثـــة التكـــوین رقـــم المعـــامالت الســـنوي -
األقصــى بالنســـبة للمؤسســـة الناشــطة المبلـــغ التقـــدیري األقصــى للصـــفقة باعتبـــار األداءات 

موضوع الصفقة
ألـف دینـار أشـغال الهندسـة المدنیـة أو الطرقـات 500ملیـون دینـار 1ألف دینـار 500-

واألشغال في القطاع الفالحي
ألـف دینــار أشــغال فنیـة تتعلــق بالســوائل أو 300ألــف دینـار 400ألــف دینـار 200-

الكهرباء أو الوقایة من الحریق أو األشغال المشابهة
ــــال فنیــــة تتعلـق بالنجـارة أو ألـف دینـار أشغ300ألـف دینـار 400ألـف دینـار 160-

الدهــــــن أو العـــزل أو المصاعـــد أو المطابــخ أو األشغال المشابهة
ألف دینار المواد300ألف دینار 600ألف دینار 300-
ألف دینار الخدمات200ألف دینار 400ألف دینار 200-
ألف دینار الدراسات60ألف دینار 120ألف دینار 60-

مـــن رأس %25ال تنطبـــق األحكـــام ســـالفة الـــذكر علـــى المؤسســـة التـــي تمتلـــك أكثـــر مـــن 
ــــق بالمؤسســــة  مالهــــا، مؤسســــة كانــــت أو مجموعــــة مؤسســــات، ال یشــــملها التعریــــف المتعل

.الصغرى
تبــرم هــذه الصــفقات عــن طریــق طلبــات مســتقلة أو فــي إطــار قســط أو أكثــر مــن مجموعــة 

ة إلـــى المؤسســـات الصـــغرى حســـب موضـــوع طلبـــات تخـــول المشـــاركة فیهـــا بصـــفة حصـــری
.الصفقة
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یتم التنصیص ضمن نـص اإلعـالن عـن المنافسـة وكراسـات الشـروط علـى تخصـیص كـل 
ـــك علـــى مســـتوى  ـــر منهـــا إلـــى المؤسســـات الصـــغرى المعنیـــة وذل الطلبـــات أو قســـط أو أكث

.المشاركة واإلسناد
الصـغرى فـي أجـل یعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصیصها للمؤسسات 

جـــانفي مـــن كـــل ســـنة، ویتـــولى تبلیغـــه مرفقـــا بالرزنامـــة التقدیریـــة لإلنجـــاز إلـــى 31أقصــاه 
.الهیئة العلیا للطلب العمومي

وفـــي صـــورة تعـــذر تخصـــیص الصـــفقات المـــذكورة لفائـــدة المؤسســـات الصـــغرى فـــي حـــدود 
مكــن تكلیفهــا النسـبة المشــار إلیهــا أعـاله العتبــارات فنیــة أو لعـدم تــوفر مؤسســات صـغرى ی

بإنجــاز هــذه الصــفقات، یتعــین علــى المشــتري العمــومي تبریــر ذلــك ضــمن تقریــر یعرضــه 
مـن هـذا 169على لجنة مراقبـة الصـفقات التـي یرجـع إلیهـا بـالنظر، وفقـا ألحكـام الفصـل 
.األمر، وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأیها وجوبا في هذه التبریرات

هایــة كــل ســنة تقریــرا حــول الصــفقات المســندة إلــى المؤسســات یعــد المشــتري العمــومي فــي ن
الصغرى یتضمن خاصة مقارنة قیمة هذه الصفقات مع التقدیرات وتقییما لظروف إنجازهـا 

.ویوجه المشتري العمومي هذا التقریر إلى الهیئة العلیا للطلب العمومي
لخـدمات المتصـلة تخّصـص المشـاركة فـي إنجـاز األشـغال والتزویـد بمـواد وا-21الفصل 

بالصناعات التقلیدیة ضمن الطلبات العمومیة للحرفیین كما تم تعریفهم بالتشـریع والتراتیـب 
.الجــــــــــــــــــــــــــــاري بهــــــــــــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــــــــــــل إّال فــــــــــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــــــــة التعــــــــــــــــــــــــــــذر المبــــــــــــــــــــــــــــرر

یتعّین علـى المشـتري العمـومي أن یبـین ضـمن التقریـر الخـاص المنصـوص علیـه بالفصـل 
لجنــة مراقبــة الصــفقات المختصــة رأیهــا مــن هــذا األمــر أســباب هــذا التعــذر وتبــدي169

.وجوبا في التبریرات المقدمة
تحّفــز كراســات الشــروط العارضــین األجانــب علــى تكلیــف مؤسســات محلیــة -22الفصــل 

بإنجاز أقصى ما یمكن مـن الطلبـات أو تـوفیر مـواد وخـدمات وتجهیـزات فـي كـل الحـاالت 
.هد بجزء منهاالتي یمكن فیها للصناعات أو المؤسسات المحلیة التع

تحّفــز كراســات الشــروط مكاتــب الدراســات األجنبیــة علــى تشــریك مكتــب أو -23الفصــل 
.مكاتب دراسات أو خبرات تونسیة
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یجــب أن یحــدد عقــد الصــفقة بوضــوح المهــام الموكولــة إلــى مكتــب الدراســات التونســي أو 
.الخبیر الشریك وثمنها

مختصــــة فــــي صــــناعة وتطــــویر عنــــدما یــــتم اللجــــوء إلــــى شــــركات أجنبیــــة-24الفصــــل 
المحتــوى والبرمجیــات اإلعالمیــة، تحّفــز كراســات الشــروط علــى تشــریك مؤسســات تونســیة 
.مختصـــــــــــة یـــــــــــتم اختیارهـــــــــــا حســـــــــــب مقـــــــــــاییس تضـــــــــــبط ضـــــــــــمن كراســـــــــــات الشـــــــــــروط

یجـب أن ال تتضـمن كراسـات الشــروط الخاصـة أحكامـا مـن شـأنها اســتبعاد -25الفصـل 
.شاركة في الطلبات العمومیةأو إقصاء المؤسسات التونسیة من الم

تعتبر أحكاما إقصائیة على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاریع مماثلة 
.في مجاالت لم یسبق للمؤسسات التونسیة القیام بها

یتعین في هذا اإلطار على المشـتري العمـومي تعـویض شـرط المشـاریع المماثلـة، بمشـاریع 
فـس المجـال المعنـي بالصـفقة دون أن تكـون مماثلـة إال فـي لها نفـس درجـة التشـعب وفـي ن

الحـــاالت االســـتثنائیة التـــي یجـــب تبریرهـــا. وتبـــدي لجنـــة مراقبـــة الصـــفقات المختصـــة رأیهـــا 
.وجوبا في هذه التبریرات

ـــ تفّضـــل عـــروض المقـــاوالت التونســـیة فـــي صـــفقات األشـــغال علـــى عـــروض 26الفصـــل  ـ
لتونسـیة المنشـأ فـي كـل صـفقات التـزود بمـواد علـى المقـاوالت األجنبیـة وكـذلك المنتوجـات ا

المنتجـــات األخـــرى مهمـــا كـــان مصـــدرها إذا كانـــت فـــي نفـــس مســـتوى الجـــودة علـــى أن ال 
تتجــاوز العــروض المالیـــة للمقــاوالت التونســـیة وأثمــان المنتوجــات التونســـیة مبــالغ مثیالتهـــا 

)%10األجنبیة بأكثر من عشرة بالمائة (
شــهادة المنشــأ التونســي صــادرة عــن المصــالح المختصــة بالنســبة ویجــب أن یقــّدم العــارض 

.للمنتوجات ذات المنشأ التونسي
لتطبیـــق هـــامش تفضـــیل عــــروض المقـــاوالت والمنتوجـــات التونســــیة تـــتم مقارنـــة العــــروض 

.باحتساب المعالیم الدیوانیة وعلى أساس الثمن باعتبار كل المعالیم واألداءات

ة والتنصیصات الوجوبیةوثائق الصفق: القسم السادس
وثائق الصفقة: الفرع األول
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یجــب أن تتضــمن الوثــائق المكونــة للصــفقة جمیــع التنصیصــات التــي مــن -27الفصــل 
شـــأنها توضـــیح موضـــوعها للمترشـــحین طبقـــا لملـــف صـــفقات نمـــوذجي تعـــده الهیئـــة العلیـــا 

.للطلب العمومي
ائق والمعلومــات التــي یعــدها تتكــون وثــائق الــدعوة للمنافســة مــن جمیــع الوثــ-28الفصــل 

المشتري العمومي لضبط موضوع الصفقة وخاصیاتها وشروط تنفیذها. وتسلم هذه الوثائق 
للمترشحین مجانا. غیر أنه یمكن للمشتري العمومي أن یقرر تسلیمها بمقابـل یـتم ضـبطه. 

.وینص إعالن الدعوة العمومیة للمنافسة على مبلغ هذا المقابل وٕاجراءات دفعه
50النسبة للصفقات المبرمة عن طریق اإلجراءات المبّسطة المنصوص علیها بالفصل وب

مـن هـذا األمـر یمكـن أن تقتصـر وثـائق الـدعوة للمنافسـة علـى المقتضـیات اإلداریـة والفنیـة 
.األساسیة ومعاییر االختیار

ئق ـ تضبط كراسات الشروط قواعد إبرام الصفقات وتنفیذها وتشتمل على الوثـا29الفصل 
:العامة وعلى الوثائق الخاصة التالیة

كراسـات الشــروط اإلداریـة العامـة التــي تضـبط التراتیـب اإلداریــة المنطبقـة علـى جمیــع -1
.الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات

كراسات الشروط الفنیـة العامـة التـي تضـبط الشـروط والخاصـیات الفنیـة المنطبقـة علـى -2
.ة بصنف واحد من الطلباتجمیع الصفقات المتعلق

كراسات الشروط اإلداریـة الخاصـة التـي تضـبط الشـروط اإلداریـة الخاصـة بكـل صـفقة -3
وتـــنص وجوبـــا علـــى فصـــول كراســـات الشـــروط اإلداریـــة العامـــة التـــي اســـتثني تطبیقهـــا أو 
تضمنت فیما یخصها مقتضیات مخالفـة. ویتـولى إعـدادها المشـتري العمـومي بهـدف إتمـام 

.أو تغییـــــــــــــر بعـــــــــــــض فصــــــــــــــول كـــــــــــــراس الشـــــــــــــروط اإلداریـــــــــــــة العامــــــــــــــةأو توضـــــــــــــیح
كراسـات الشـروط الفنیـة الخاصـة التـي تضـبط المقتضـیات الفنیـة الخاصـة بكـل صـفقة -4

وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنیة العامة التي استثني تطبیقها أو تضمنت 
وتجمع البنود والشروط فیما یخصها مقتضیات مخالفة. ویتولى إعدادها المشتري العمومي

الفنیة التي من شأنها تحدید الطلبات بدقة وتسـمح للمشـتري العمـومي بمتابعـة سـیر وحسـن 
.تنفیذ الصفقة
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تتم المصادقة على كراسات الشروط اإلداریة العامة وكراسات الشـروط الفنیـة العامـة بقـرار 
تم نشرها بالرائد الرسـمي من رئیس الحكومة بناء على رأي الهیئة العلیا للطلب العمومي وی

.للجمهوریة التونسیة
تبـــرم الصـــفقات كتابیـــا فـــي وثیقـــة مادیـــة أو ال مادیـــة وتكـــون الصـــفقة ملفـــا -30الفصـــل 

.وحیدا یتضمن كراسات الشروط والعرض
:یجب أن تنص الصفقة على األقل على البیانات التالیة

تحدید األطراف المتعاقدة،- 1
موضوع الصفقة،- 2
لمناولة الوطنیة،بند تحفیز ا- 3
تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتیبها حسب األولویة،- 4
مبلغ الصفقة مع بیان ما إذا كان الثمن ثابتا أو قابال للمراجعة،- 5
أجل التنفیذ وكذلك غرامات الـتأخیر،- 6
شروط تسلیم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،- 7
شروط الخالص وآجال الدفع،- 8
،حاالت وشروط الفسخ- 9

إجراءات تسویة النزاعات،-10
تعیین المحاسب العمومي المكـلف بالدفع أو العون المؤهـل لذلك،-11
.تاریخ إبرام الصفقة-12

المواصفات الفنیة: الفرع الثاني
ـ تضبط الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصیات فنیة تعتمد على المرجعیـات 31الفصل 
:التالیة

ى معادلــة یمكــن للمترشــحین االطــالع علیهــا،مواصــفات وطنیــة أو وثــائق مرجعیــة أخــر -
األداء أو المتطلبات الوظیفیة من حیث النجاعة. ویجب أن تكون هذه المتطلبات دقیقة -

لتمكـــین المترشـــحین مـــن معرفـــة موضـــوع الصـــفقة وتمكـــین المشـــتري العمـــومي مـــن إســـناد 
إلـى كـل أو الصفقة. ویجب أن تدرج قدر اإلمكان الخصـائص البیئیـة المضـبوطة بـالرجوع

.جــــــزء مــــــن عالمــــــة بیئیــــــة معتــــــرف بهــــــا یمكــــــن لجمیــــــع األطــــــراف المعنیــــــة النفــــــاذ إلیهــــــا
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ــــف هــــذه المرجعیــــات دون أن ینجــــر عــــن - یمكــــن للمشــــتري العمــــومي الجمــــع بــــین مختل
.الخاصیات الفنیة الحد من المنافسة

ـــى أســـلوب أو طریقـــة صـــنع معینـــة أو مصـــدر أو منشـــأ محـــدد أو - یمنـــع التنصـــیص عل
لـــة علـــى عالمـــة تجاریـــة أو بـــراءة أو صـــنف معـــین طالمـــا كـــان مـــن شـــأن مثـــل هـــذه اإلحا

التنصیصــــات أو اإلحــــاالت أن یترتــــب عنهــــا تفضــــیل أو اســــتبعاد بعــــض المترشــــحین أو 
.المنتوجات

ـ یجــب أن ال تــؤدي البنــود التــي تضــبطها كراســات الشــروط إلــى تمییــز بــین 32الفصــل 
.ذكر أیة عالمة تجاریة أو منتجین معینینالمشاركین أو تضییق مجال المنافسة أو

یمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة 
بــالفقرة األولــى مــن هــذا الفصــل أن یــتظلم لــدى هیئــة متابعــة ومراجعــة الصــفقات العمومیــة 

مرفقــا بتقریــر مــن هــذا األمــر بتقــدیم مطلــب فــي الغــرض147المنصــوص علیهــا بالفصــل 
) أیـام 10مفصل یبین فیه اإلخالالت ومـدعما بالمؤیـدات الالزمـة فـي أجـل أقصـاه عشـرة (

) أیــام فــي 5مــن تــاریخ اإلعــالن عــن طلــب العــروض ویخفــض هــذا األجــل إلــى خمســة (
.) یوما15الحاالت التي یحدد فیها أجل قبول العروض بخمسة عشر (

نسخة مـن العریضـة إلـى المشـتري العمـومي المعنـي تحیل الهیئة وبمجّرد توّصلها بالتظّلم،
.بطریقة تعطي تاریخا ثابتا لتوّصلها بها

یمكــن لهیئــة المتابعــة والمراجعــة قبــل اتخــاذ قرارهــا بشــأن الــتظلم المعــروض علیهــا أن تــأذن 
.بتعلیق اإلجراءات حتى البت نهائیا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدیة في ظاهرها

) أیــام عمــل مــن تــاریخ 10متابعــة والمراجعــة قرارهــا فــي أجــل أقصــاه عشــرة (تتخــذ هیئــة ال
توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجمیع الوثائق واإلیضاحات المطلوبة وفي غیاب 

.ذلك یرفع قرار تعلیق اإلجراءات

ـ یمكن، ما لم تنص كراسات الشروط على خالف ذلـك، للعارضـین أن یقـدموا 33الفصل 
حلـــوال بدیلـــة تتضـــمن خاصـــیات فنیـــة مختلفـــة عـــن الحـــل األساســـي علـــى أن یقـــدم حـــال أو 

صاحب العرض البدیل عرضا مطابقـا للحـل األساسـي وأن ال یـدخل الحـل البـدیل تغییـرات 
.جوهریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حاجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

ویجـــب أن یشـــتمل الحـــل البـــدیل علـــى كـــل البیانـــات واإلیضـــاحات المتعلقـــة بـــه وأن یكـــون 
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ـــتم تقدیمـــه بصـــفة تضـــمن تقییمـــه باالســـتناد إلـــى نفـــس مـــدعما ب ـــائق المفیـــدة وأن ی كـــل الوث
.المنهجیة المنصوص علیها بكراس الشروط

أثمان الصفقات: القسم السابع
ـ تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي جزافي لجملة الطلب أو ذات ثمن أو عدة 34الفصل 

علـــى أساســـها ثمـــن الخـــالص أثمـــان فردیـــة أو ذات ثمـــن مخـــتلط یحســـب علـــى أساســـه أو
.حسب التنفیذ الفعلي للطلب

تكون الصفقة ذات ثمـن جملـي جزافـي إذا كـان الـثمن الجزافـي فیهـا یغطـي جمیـع الطلبـات 
موضوع الصفقة. ویتم احتساب هذا الثمن على أساس تفصیل المبلغ الجملي. ویسـند لكـل 

.عنصـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن عناصـــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــــــذا التفصـــــــــــــــــــــــــــیل ثمـــــــــــــــــــــــــــن جزافـــــــــــــــــــــــــــي
من فردي إذا تضّمنت تقسیم الطلبات من قبـل المشـتري العمـومي إلـى تكون الصفقة ذات ث

.عدة عناصر على أساس تفصیل تقدیري مع تحدید الثمن الفردي المقترح لكل عنصر
تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبیـق األثمـان الفردیـة علـى الكمیـات التـي وقـع 

.إنجازها فعلیا طبقا للصفقة
ثمن مختلط إذا اشتملت على طلبات یقع خالصها في جـزء منهـا علـى تكون الصفقة ذات 

أساس الثمن الجملي الجزافي وفي جزء آخـر علـى أسـاس الـثمن الفـردي. وفـي هـذه الحالـة 
.یتم الخالص كما هو منصوص علیه في الفقرتین الثانیة والثالثة من هذا الفصل

لمراجعــة ویمكــن إبــرام الصــفقات ـ تكــون أثمــان الصــفقات إمــا ثابتــة أو قابلــة ل35الفصــل 
.على أساس ثمن وقتي

ـ تكون الصفقة ذات ثمن ثابـت إذا كـان غیـر قابـل للمراجعـة خـالل أجـل تنفیـذ 36الفصل 
الصــفقة. غیــر أنــه یمكــن للعــارض المزمــع التعاقــد معــه طلــب تحیــین عرضــه إذا تجــاوزت 

و توجیه اإلذن ببـدء التنفیـذ المدة الفاصلة بین تاریخ تقدیم العرض وتاریخ تبلیغه بالصفقة أ
) یومــا. ویــنص كــراس الشــروط علــى قواعــد التحیــین 120عنــد االقتضــاء، مائــة وعشــرین (

.وطرق احتسابه
یجــب علــى العــارض المزمــع التعاقــد معــه تقــدیم مطلــب للمشــتري العمــومي یبــّین فیــه قیمــة 

لمطلب مرفقا بجمیع التحیین المطلوبة والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقدیره ویكون هذا ا
الوثائق والمؤیدات المثبتة لذلك. یتولى المشتري العمومي دراسـة هـذا الطلـب وٕاعـداد تقریـر 
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في الغرض یعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ویتضـمن هـذا التقریـر رأي المشـتري 
.العمـــــــــــــــــومي بخصـــــــــــــــــوص طلـــــــــــــــــب التحیـــــــــــــــــین واقتراحـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــأن

ابـل للمراجعـة إذا كـان باإلمكـان تغییـره خـالل أجـل ـ تكـون الصـفقة ذات ثمـن ق37الفصل 
.تنفیذ الصفقة بسبب تغیر الظروف االقتصادیة

یتعین العمل باألسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة إنجازهـا السـنة إّال 
أّنــه بالنســبة لصــفقات األشــغال والمــواد والتجهیــزات المرتبطــة أهــم مكوناتهــا بأثمــان ســریعة

التغیر یمكن التنصیص بكراسـات الشـروط علـى مراجعـة األسـعار عنـدما تكـون مـدة إنجـاز 
.) أشهر6الصفقة تتجاوز الستة (

ـــثمن قـــابال للمراجعـــة یجـــب أن تـــنص الصـــفقة صـــراحة علـــى شـــروط المراجعـــة  إذا كـــان ال
وخاصــــة القواعــــد المفّصــــلة لمراجعــــة الــــثمن وشــــروط ومقــــاییس المراجعــــة وكــــذلك الوثــــائق 

.اجع التي تستند إلیهاوالمر 
تســّدد قیمــة الطلبــات المنجــزة خــالل األشــهر الثالثــة التــي تلــي تــاریخ ضــبط األثمــان دون 
مراجعة وبالثمن المنصوص علیه بالصفقة إال إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصـة 

.تنص على خالف ذلك. ویعتبر آخر أجل لقبول العروض تاریخ ضبط األثمان
ان الصــفقة بتطبیــق قاعــدة أو أكثــر لمراجعــة األثمــان ابتــداء مــن تــاریخ یمكــن مراجعــة أثمــ

.انقضاء أجل الثالثة أشهر المذكورة
تــتم مراجعــة أثمــان الطلبــات التــي تنجــز بعــد انقضــاء أجــل اإلنجــاز التعاقــدي علــى أســاس 

.آخر ثمن تمت مراجعته في تاریخ انقضاء هذا األجل
الــذي تــنص علیــه الصــفقة تســّدد قیمــة الطلبــات عنــد بلــوغ الحــد األقصــى لغرامــات التــأخیر

.المتبقیة حسب األثمان المطبقة في تاریخ بدء التنفیذ
ـ تكــون الصــفقة ذات ثمــن وقتــي إذا اكتســت طلبــات األشــغال أو التــزود بمــواد 38الفصــل 

ذات تقنیـة جدیــدة صــبغة التأكــد المطلــق أو تضــمنت مخــاطر فنیــة هامــة تحــتم الشــروع فــي 
في وقت ال یمكـن أن تضـبط فیـه نهائیـا كافـة الشـروط والمقتضـیات وتخضـع تنفیذ الصفقة

ـــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــفقة إلـــــــــــــــــــــــــــــى مراقبـــــــــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــــــــة .ف
تبّین الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي یخضع لها صاحب الصـفقة بمـا 
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ــث من فــي ذلــك االلتزامــات المحاســبیة وكــذلك العناصــر والقواعــد التــي ســتعتمد فــي تحدیــد ال
.النهائي للطلبات

یجــب إبــرام ملحــق یضــبط البنــود النهائیـــة للصــفقة وخاصــة الــثمن النهــائي أو علــى األقـــل 
.الشـروط المحـددة لكیفیـة ضـبطه وذلـك علـى أقصـى تقـدیر حینمـا تـتم معرفـة هـذه الشــروط

إذا اشـتملت الصـفقة علـى طلبـات ینجزهـا المشـتري العمـومي مباشـرة، فإنهـا -39الفصل 
ص علــى طبیعــة هــذه الطلبــات وطریقــة تحدیــد كمیاتهــا وطریقــة حســابها وقیمــة یجــب أن تــن

.مختلــــــــــــــــــــــــــــف العناصــــــــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــــــــي تمكــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــبط ثمنهــــــــــــــــــــــــــــا
إذا اشــتملت الصـــفقة علــى طلبــات یــتم خالصـــها علــى أســاس المصـــاریف -40الفصــل 

المراقبــة فإنهــا یجــب أن تــنص علــى طبیعــة هــذه الطلبــات وطریقــة تحدیــد كمیاتهــا وطریقــة 
.یمـــــــــــــــة مختلـــــــــــــــف العناصـــــــــــــــر التـــــــــــــــي تمكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــبط ثمنهـــــــــــــــاحســـــــــــــــابها وق

) %3في كل الحـاالت، ال یتجـاوز مبلـغ الطلبـات علـى أسـاس المصـاریف المراقبـة ثالثـة (
.بالمائة من المبلغ األصلي للصفقة

یجــب إبــرام ملحــق یضــبط البنــود النهائیـــة للصــفقة وخاصــة الــثمن النهــائي أو علــى األقـــل 
.ذلك على أقصى تقدیر حینما تتم معرفة هذه الشروطالشروط المحددة لكیفیة ضبطه و 
في طرق إبرام الصفقات العمومیة: الباب الثاني

أحكام عامة: القسم األول
ـ تبــــرم الصــــفقات العمومیــــة بعــــد الــــدعوة إلــــى المنافســــة عــــن طریــــق طلبــــات 41الفصــــل 

.العروض إال أنه یمكن بصفة استثنائیة إبرام صفقات عمومیة بالتفاوض المباشر
یجب على المشتري العمومي أن یبـرر كتابیـا الطبیعـة الخصوصـیة للطلـب الـذي أدى إلـى 
اعتماد إجراءات استثنائیة إلبرام الصفقة. وال تحـول هـذه االسـتثناءات دون احتـرام المبـادئ 

.األساسیة للصفقات العمومیة

طلب العروض: القسم الثاني
أو علــى مــرحلتین أو مــع المنــاظرة ـ یكــون طلــب العــروض مفتوحــا أو مضــّیقا42الفصــل 

.وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها بهذا القسم
یكــــون طلــــب العــــروض مفتوحــــا عنــــدما یســــمح لكــــل المترشــــحین بتقــــدیم عروضــــهم. ویــــتم 

.مـن هـذا األمـر53اإلعالن عن الدعوة العامة للمنافسة حسب الشروط المحددة بالفصل 
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ــــى مــــرحلتینیكــــون طلــــب العــــروض مضــــیقا عنــــدما یكــــون مســــبو  :قا بانتقــــاء ویــــتم عل

تتضــــمن المرحلــــة األولــــى اإلعــــالن عــــن الرغبــــة فــــي المشــــاركة طبقــــا لكــــراس العناصــــر -
المرجعیـة لالنتقــاء الــذي یضـبط بدقــة شــروط المشـاركة والمنهجیــة والمعــاییر التـي یــتم علــى 

.أساسها انتقاء المترّشحین

.تــم انتقــاؤهم إلــى تقــدیم عروضــهمالمرحلــة الثانیــة : تتمثــل فــي دعــوة العارضــین الــذین -
.یعــرض تقریــر االنتقــاء علــى الــرأي المســبق للجنــة مراقبــة الصــفقات العمومیــة ذات النظــر

ـ یمكـــن اللجـــوء إلـــى طلـــب العـــروض مـــع المنـــاظرة بنـــاء علـــى برنـــامج یعـــده 43الفصـــل 
المشتري العمـومي عنـد وجـود أسـباب فنیـة أو جمالیـة أو مالیـة تبـرر إجـراء أبحـاث خاصـة 

.أو تقتضي اختصاصا معینا من قبل المترشحین
یمكن أن یتم تنظیم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجیع صناعة المحتوى بالنسـبة 
ـــــي  ـــــي مجـــــال التكـــــوین ف ـــــاعلي أو ثقـــــافي أو ف ـــــرامج ذات طـــــابع تف ـــــات المرتبطـــــة بب للطلب

.الملتیمیدیا
لك المنهجیــة ومعـــاییر یضــبط برنــامج المنــاظرة محتــوى الحاجیــات التــي یجــب تلبیتهــا وكــذ

.تقیــــیم العــــروض ویحــــدد الكلفــــة القصــــوى المبرمجــــة إلنجــــاز المشــــروع موضــــوع المنــــاظرة

:ـ یمكن أن تتعلق المناظرة بـإحدى الطلبات التالیة44الفصل 
دراسة مشروع،-
تنفیذ مشروع تمت دراسته مسبقا،-
.دراسة مشروع وتنفیذه في نفس الوقت-
.ون طلـــب العـــروض مـــع المنـــاظرة مفتوحـــا أو مســـبوقا بانتقـــاءـ یمكـــن أن یكـــ45الفصـــل 

یتضـــــــــمن طلـــــــــب العـــــــــروض مـــــــــع المنـــــــــاظرة المفتـــــــــوح دعـــــــــوة عامـــــــــة إلـــــــــى المنافســـــــــة،
یتضــمن طلــب العــروض مــع المنــاظرة المســبوق بانتقــاء دعــوة عامــة لتقــدیم ترشــحات بنــاء 

یـــة علــى كــراس عناصــر مرجعیــة لالنتقــاء یبـــین موضــوع المنــاظرة وشــروط الترشــح ومنهج
.االنتقاء

تــتم دعــوة المترشــحین الــذین تــم انتقــاؤهم فحســب إلــى تقــدیم مقترحــاتهم بعــد عــرض تقریــر 
.االنتقاء مسبقا على لجنة مراقبة الصفقات العمومیة ذات النظر
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تــدرس المقترحــات وترتــب مــن قبــل لجنــة منــاظرة التــي تعــین للغــرض بمقــرر مــن المشــتري 
عــــن المشــــاركین فــــي المنــــاظرة ویكــــون ثلــــث العمــــومي ویكــــون أعضــــاؤها وجوبــــا مســــتقلین

.أعضـــــــــــــــائها علـــــــــــــــى األقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ذوي االختصـــــــــــــــاص فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال المشـــــــــــــــروع
تضـــّمن لجنـــة المنــــاظرة منهجیـــة دراســـة المشــــاریع ونتـــائج أعمالهـــا واقتراحاتهــــا فـــي تقریــــر 

.یمضى من قبل جمیع أعضائها الذین یسجلون تحفظاتهم عند االقتضاء
ـــــــرأي ال ـــــــى ال ـــــــر عل ـــــــة الصـــــــفقات ذات النظـــــــریعـــــــرض هـــــــذا التقری ـــــــة مراقب .مســـــــبق للجن

ـــ یجــب أن یضــبط برنــامج المنــاظرة المــنح والمكافــآت واالمتیــازات المخصصــة 46الفصــل 
ألصحاب المشاریع المقترحـة والمتحّصـلة علـى المراتـب األولـى إذا كانـت المنـاظرة تقتصـر 

: على دراسة مشروع. ویجب أن ینص البرنامج باإلضافة إلى ذلك
لــى أن المشــاریع التــي حصــل أصــحابها علــى مــنح تصــبح كلهــا أو بعضــها ملكــا إمــا ع-

للمشتري العمومي،
أو أن یحـتفظ المشــتري العمـومي بحــق تكلیـف مــن یختـاره بتنفیــذ كـل المشــاریع المقترحــة -

والمتحصـــلة علـــى منحـــة أو جـــائزة أو جـــزء منهـــا مقابـــل دفـــع مبلـــغ مـــالي عنـــد االقتضـــاء، 
نـــاظرة هـــذا المبلـــغ أو علـــى األقـــل األســـس التـــي تعتمـــد فـــي ویجـــب أن یضـــبط برنـــامج الم

.تحدیده
یجــب أن یبــّین برنــامج المنــاظرة إذا مــا كــان یجــوز ألصــحاب المشــاریع المختــارة المســاهمة 

.في إنجازها وشروط ذلك

ـ یســـند المشـــتري العمـــومي المـــنح والمكافـــآت واالمتیـــازات بـــاقتراح مـــن لجنـــة 47الفصـــل 
ها كــــذلك للمتنــــاظرین غیــــر الفــــائزین والمتحصــــلین علــــى أفضــــل المنــــاظرة، ویمكــــن إســــناد

.المراتب
یمكن أن ال تسند المنح والمكافآت واالمتیازات كلیا أو جزئیا إذا اعتبرت المشاریع المقدمـة 
غیر مقبولة، وال تتم مواصلة اإلجراءات إذا لم تفـض المنـاظرة إلـى نتیجـة، وذلـك فـي حـال 

ع الحــــاالت یــــتم إعــــالم المتنــــاظرین بمــــا آلــــت إلیــــه لــــم یــــتم قبــــول أي مشــــروع، وفــــي جمیــــ
.مشاریعهم

ـ یمكن للمشتري العمومي تنظیم طلب عروض على مرحلتین بالنسـبة لطلبـات 48الفصل 
األشــغال والمـــواد والتجهیــزات التـــي تكتســـي صــبغة خصوصـــیة مــن الناحیـــة الفنیـــة أو ذات 
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ــــى استكشــــافها وت ــــدة یســــعى المشــــتري العمــــومي إل ــــا جدی وظیفهــــا ویتعــــذر ضــــبط تكنولوجی
.خاصیاتها الفنیة بصفة مسبقة

وال یــتم اللجــوء إلــى هــذا اإلجــراء إال بالنســبة للصــفقات التــي هــي مــن أنظــار اللجنــة العلیــا 
لمراقبـــة وتـــدقیق الصـــفقات أو اللجنـــة الوزاریـــة لمراقبـــة الصـــفقات واللجنـــة الداخلیـــة لمراقبـــة 

:صفقات المنشأة
عــــالن عــــن طلــــب عــــروض یــــدعو المشــــتري العمــــومي أ) تتمثــــل المرحلــــة األولــــى فــــي اإل

بمقتضاه المترشحین المحتملین إلى تقدیم عروض فنیة تتضمن التصورات والدراسات دون 
بیـــان أي معطـــى عـــن األثمـــان وذلـــك علـــى أســـاس وثیقـــة العناصـــر المرجعیـــة التـــي یعـــدها 

.المشتري العمومي
ط الخاصــیات والمواصــفات یتــولى المشــتري العمــومي تحدیــد حاجیاتــه بصــفة نهائیــة وضــب

الفنیـــة المطلوبـــة وذلـــك علـــى ضـــوء الحلـــول الفنیـــة التـــي یقترحهـــا المشـــاركون ویعـــد كـــراس 
.الشـــــــــــــــــــــــــــروط الـــــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــــیتم اعتمـــــــــــــــــــــــــــاده فـــــــــــــــــــــــــــي المرحلـــــــــــــــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــــــــــــــة

ب) تـــتم فـــي مرحلـــة ثانیـــة دعـــوة العارضـــین الـــذین شـــاركوا فـــي المرحلـــة األولـــى إلـــى تقـــدیم 
.س الشروط النهائي الذي تم إعدادهعروضهم الفنیة والمالیة وعلى أساس كرا

یتــولى المشــتري العمــومي تقیــیم العــروض واختیــار العــرض األفضــل مــن النــاحیتین الفنیــة 
.والمالیة

مـن هـذا 62و61و60و59و55یجب على المشتري العمومي احترام أحكام الفصول 
.األمر

الصفقات بالتفاوض المباشر: القسم الثالث
ات بالتفاوض المباشر" الصفقات التي یبرمها المشـتري العمـومي ـ تعتبر "صفق49الفصل 

:في الحاالت التالیة

صفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات التي ال یمكـن، ألسـباب فنیـة، أن -1
ـــــون  یوكــــل إنجازهــــا إال إلــــى مقــــاول أو مــــزود أو مســــدي خدمــــــات معــــّین والمــــواد التــــي یكـ

بـــراءات اختـراع مسّجلـــــة طبقـــا للقانـــون التونسـي بصـفة حصریـــة تصنیعها من قبـل مـالكي 
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سواء من قبلهم شخصیــا أو من قبل ممثلیهم، أو الخدمــات التي ال یمكـن إسداؤهـــا إال مـن 
.قبل مقــاول أو مزود وحید

الطلبــات التــي ال یمكــن إنجازهــا بواســطة الــدعوة إلــى المنافســة عــن طریــق طلــب -2
ظــرا لمتطلبــات األمــن العــام والــدفاع الــوطني أو متــى اقتضــت المصــلحة العلیــا العــروض ن

.للبالد أو في حاالت التأكد القصوى الناتجة عن ظروف ال یمكن التنبؤ بها
الصــفقات التــي تــم فــي خصوصــها إجــراء دعــوة إلــى المنافســة لمــرتین متتــالیتین علــى -3

ا سـوى عـروض غیـر مقبولـة شـریطة األقل ولم ترد في شأنها عـروض أو لـم تـرد فـي شـأنه
أن ال یكون ذلك نتیجة إخالل في كراسات الشروط وأن یؤدي هذا اإلجراء إلى عقد صفقة 

.بشروط أفضل
صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصیغة اإلفراق مـن قبـل 4-

عثهـــا وفـــي حـــدود المؤسســـات أو المنشـــآت العمومیـــة وذلـــك لمـــدة أربـــع ســـنوات مـــن تـــاریخ ب
المبــالغ القصــوى المنصــوص علیهــا بالتراتیــب الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا المجــال. وتنــدرج 
الصـــفقات المبرمـــة مـــع هـــذه المؤسســـات فـــي إطـــار النســـبة المخصصـــة ســـنویا للمؤسســـات 

.مــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــــــــر20الصــــــــــــــــــــــــــغرى وفقــــــــــــــــــــــــــا ألحكــــــــــــــــــــــــــام الفصــــــــــــــــــــــــــل 
یـة العمومیـة التـي یـتم بعثهـا الصـفقات التـي تبـرم مـع المؤسسـات والمنشـآت ذات األغلب5-

.فــــــي إطــــــار بــــــرامج التنمیــــــة الجهویــــــة أو فــــــي إطــــــار إجــــــراءات ذات صــــــبغة اجتماعیــــــة
الصفقات التي تعتبر تكملـة لصـفقة أصـلیة وتتعلـق بأشـغال أو مـواد أو خـدمات لـم یـتم 6-

توقعهــا عنــد إبــرام الصــفقة األصــلیة وغیــر مبرمجــة ضــمن البرنــامج الــوظیفي أو التقــدیرات 
یة ویحقق إسنادها عن طریق التفاوض المباشر فوائد ثابتة من حیث كلفة اإلنجـاز أو األول

.آجال وظروف التنفیذ

الصفقات وفقا لإلجراءات المبّسطة: القسم الرابع
یــــتم إبــــرام صــــفقات األشــــغال والتــــزود بمــــواد وخــــدمات والدراســــات باعتمــــاد -50الفصــــل 

:یمة التقدیریة للطلبات باعتبار جمیع األداءاتاإلجراءات المبّسطة وذلك عندما تتراوح الق

د) 500.000د) إلـــى خمســـمائة ألـــف دینـــار (200.000مـــن مـــائتي ألـــف دینـــار (-
.بالنسبة لألشغال
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د) بالنســبة 200.000د) إلــى مـائتي ألــف دینـار (100.000مــن مائـة ألــف دینـار (-
.وجیا االتصالللدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال اإلعالمیة وتكنول

د) بالنسـبة 300.000د) إلى ثالثمائـة ألـف دینـار (100.000من مائة ألف دینار (-
.للتزود بمواد وخدمات في القطاعات األخرى

د) بالنســبة 100.000د) إلــى مائــة ألــف دینــار(50.000مــن خمســین ألــف دینــار (-
.للدراسات في القطاعات األخرى

ومي أن یحــدد طــرق تطبیــق اإلجــراءات المبســطة وفــق یمكــن للمشــتري العمــ-51الفصــل 
مــا تتطلبــه طبیعــة وخاصــیات الحاجیــات المــراد تســدیدها وحجمهــا ومــدى تــوّفر المؤسســات 

.االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــادیة التــــــــــــــــــــــــــــــــي یمكنهــــــــــــــــــــــــــــــــا تلبیــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــذه الحاجیــــــــــــــــــــــــــــــــات
تضبط وثائق الـدعوة إلـى المنافسـة، بالنسـبة للصـفقات التـي تبـرم حسـب طریقـة اإلجـراءات 

من هذا األمر. كمـا یمكنهـا 41راءات اإلبرام مع مراعاة أحكام الفصل المبسطة طرق وٕاج
.أن تقتصر على الخاصیات األساسیة لإلشهار وٕاجراءات إبرام الصفقة واختیار العرض

یــتم إشـــهار الـــدعوة إلــى المنافســـة وجوبـــا فــي الصـــحف وعـــن طریــق موقـــع الـــواب الخـــاص 
لوسـائل المادیـة أو الالمادیـة الممكنـة بالصفقات العمومیة وعنـد االقتضـاء عـن طریـق كـل ا

وذلك قبل انقضـاء آجـال معقولـة لقبـول العـروض یـتم تحدیـدها مـن قبـل المشـتري العمـومي 
ــــة الحاجیــــات ویــــتالءم مــــع أهمیــــة الصــــفقة وطبیعــــة  بمــــا یــــدعم درجــــة المشــــاركة فــــي تلبی

.اإلجراءات المبّسطة
احتــــرام المبــــادئ المنظمــــة ال تعفـــي اإلجــــراءات المبّســــطة المشـــتري العمــــومي مــــن وجـــوب 

مــن هــذا األمــر واتبــاع إجــراءات كتابیــة 6للصــفقات العمومیــة المنصــوص علیهــا بالفصــل 
.في شكلها المادي أو الالمادي تضبط ضمن دلیل إجراءات خاص بهذه الشراءات

یجــــب علــــى كــــل مشــــتري عمــــومي إحــــداث لجنــــة شــــراءات تابعــــة لــــه خاصــــة بالصــــفقات 
. تتولى لجنة الشراءات فتح الظـروف وتقیـیم العـروض طبقـا الخاضعة لإلجراءات المبسطة

ـــات  للمنهجیـــة المحـــددة وتقتـــرح علـــى المشـــتري العمـــومي إســـناد الصـــفقات فـــي شـــأن الطلب
.المذكورة
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كمــا تتــوّلى هــذه اللجنــة دراســة مالحــق الصــفقات وكــل مشــكل أو نــزاع یتعّلــق بإعــداد وٕابــرام 
المشتري العمومي مقترحات لحّل الخالفـات وتنفیذ وخالص وختم هذه الصفقات وتقّدم إلى 

.أو المسائل المطروحة. ویمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات
تتكــون لجنــة الشــراءات مــن أعضــاء تــابعین للمشــتري العمــومي ال یقــل عــددهم عــن أربعــة 
باعتبــار رئیســـها یـــتم تعییـــنهم بمقتضــى مقـــرر صـــادر عنـــه، ویمكــن عنـــد االقتضـــاء تـــدعیم 
تركیبة هذه اللجنـة بعضـو أو أعضـاء مـن ذوي االختصـاص فـي مجـال الطلـب المعنـي وال 

.یمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إال بحضور أغلبیة أعضائها

في سیر إجراءات إبرام الصفقات: الباب الثالث
:تبرم الصفقات العمومیة باتباع المراحل التالیة-52الفصل 

الدعوة إلى المنافسة،-
لعروض،فتح ا-
تقییم العروض،-
إسناد الصفقة،-
.إشهار اإلسناد-

الدعوة إلى المنافسة: القسم األول
) یوما على األقـل قبـل التـاریخ 30ـ ینشر إعالن الدعوة إلى المنافسة ثالثین (53الفصل 

األقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصـحافة وعلـى موقـع الـواب الخـاص بالصـفقات 
یئـــة العلیـــا للطلـــب العمـــومي، ویمكـــن التخفـــیض فـــي هـــذا األجـــل إلـــى خمســـة العمومیـــة باله

.) یومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة التأّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــّرر15عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة (
كما یمكن باإلضافة إلى ذلك نشر إعالن الدعوة إلى المنافسة بأي وسیلة إشهار مادیة أو 

.على الخط وعلى الموقع الخاص بالمشتري العمومي عند االقتضاء
ت اإللكترونیــة، یــتم اإلعــالن عــن المنافســة علــى منظومــة الشــراء العمــومي بالنســبة للشــراءا

.وما بعده من هذا األمر77على الخط "تونیبس" طبقا للفصول 
یجب على المشتري العمومي أن یحدد األجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمیة الصـفقة 

.ودرجة تشعبها
:یبین اإلعالن عن طلب العروض
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موضوع الصفقة،-
المكــان الــذي یمكــن فیــه االطــالع علــى كراســات الشــروط المنصــوص علیهــا بالفصــل -

عند االقتضاء،من هذا األمر وثمنها 30
المكان والتاریخ والساعة القصوى لقبول العروض،-
مكان وتاریخ وساعة جلسة فتح العروض إذا كانت هذه الجلسة علنیة،-
هم،األجل الذي یبقى فیه المترشحون ملزمین بعروض-
المؤیــــدات الواجــــب تقــــدیمها فیمــــا یخــــص المــــؤهالت والضــــمانات المهنیــــة والمالیــــة -

.المطلوبة من العارضین
2في صـورة طلـب عـروض مضـیق، فإنـه یـتم تبلیـغ البیانـات المنصـوص علیهـا بـالفقرات 

.أعاله في نفس التاریخ بصفة فردیة ومباشرة إلى المترشحین الذین تم انتقاؤهم4و3و
لحالة یخضع تحدید المـدة الفاصـلة بـین تـاریخ تبلیـغ البیانـات والتـاریخ األقصـى وفي هذه ا

.لقبـــــول العـــــروض إلـــــى نفـــــس المقتضـــــیات المطبقـــــة بالنســـــبة لطلـــــب العـــــروض المفتـــــوح

) یومــا ابتــداء 60ـ یلتــزم المترشــحون بعروضــهم بمجــرد تقــدیمها لمــدة ســتین (54الفصــل 
قبول العروض إال إذا حددت كراسات الشروط من الیوم الموالي للتاریخ األقصى المحدد ل

.) یوما120مدة أخرى على أن ال تتجاوز هذه المدة في كل الحاالت مائة وعشرین (
وبمجـــرد تقــــدیم العــــروض یعتبــــر المترشــــحون قــــد تولــــوا بوســــائلهم الخاصــــة وتحــــت كامــــل 

محكــم مســؤولیاتهم بجمــع كــل المعلومــات التــي یرونهــا الزمــة لتقــدیم عروضــهم وللتنفیــذ ال
.اللتزاماتهم

ال یمكــن إبــرام الصــفقات إال مــع األشــخاص المــادیین أو المعنــویین القــادرین علــى الوفــاء 
بالتزامــاتهم والــذین تتــوفر فــیهم الضــمانات والكفــاءات الالزمــة مــن الناحیــة المهنیــة والفنیــة 

.اتهموالمالیة المطلوبة في اإلعالن عن الدعوة للمنافسة والضروریة لحسن تنفیذ التزام
یمكــن لألشــخاص المــادیین أو المعنــویین الــذین هــم فــي حالــة تســویة قضــائیة أو رضــائیة 
طبقا للتشریع الجاري به العمل إبرام صفقات عمومیة شریطة أن ال یؤثر ذلك على حسن 

.إنجاز الصفقة
ال یمكـــن التعاقـــد مـــع المـــزودین أو مســـدیي الخـــدمات أو ممثلـــي المصـــنعین التونســـیین أو 

الذین كـانوا أعوانـا عمـومیین لـدى نفـس اإلدارة أو المؤسسـة أو المنشـأة العمومیـة األجانب 
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التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خـدمات ولـم تمـض عـن انقطـاعهم عـن العمـل بهـا مـدة 
خمس سنوات على األقل، ویسـتثنى مـن ذلـك أصـحاب المؤسسـات التـي تـم بعثهـا بصـیغة 

.ري بهــــــــــا العمــــــــــل فـــــــــــي هــــــــــذا المجـــــــــــالاإلفــــــــــراق وفقــــــــــا للقـــــــــــوانین والتراتیــــــــــب الجـــــــــــا
ویقصــد بــالمزّودین أو ممثلــي المصــّنعین علــى معنــى هــذا الفصــل، صــاحب المؤّسســة أو 
الوكیل أو الذي له مسؤولیة فـي التصـرف أو فـي التسـویق أو أحـد المسـاهمین األساسـیین 

.) أو وكیل بیع المصّنع%30في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ثالثین بالمائة (
.تكون اإلجراءات مادیة أو على الخط-55فصل ال

تحـّرر العــروض ووثــائق التعهــد طبقـا لألمثلــة المبّینــة بكراســات الشـروط وتمضــى مــن قبــل 
المترشحین الذین یقـدمونها بأنفسـهم أو عـن طریـق وكالئهـم المـؤهلین قانونـا دون أن یمثّـل 

.نفـــــــــــــــــس الوكیـــــــــــــــــل أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مترشـــــــــــــــــح واحـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي نفـــــــــــــــــس المنافســـــــــــــــــة
ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطـار مجمـع أن یقـدم عرضـا مسـتقال بصـفة ال یمكن

.فردیة لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى
: یتكون العرض من

عرض فني،-
.وعرض مالي-

یضــّمن العــرض الفنــي والعــرض المــالي فــي حالــة اعتمــاد اإلجــراءات المادیــة فــي ظــرفین 
لــث خــارجي یخــتم ویكتــب علیــه مرجــع طلــب منفصــلین ومختــومین یــدرجان فــي ظــرف ثا

.العروض وموضوعه
یتضـــمن الظـــرف الخـــارجي إلـــى جانـــب العرضـــین الفنـــي والمـــالي وثیقـــة الضمــــان الـــوقتي 

.والوثائق اإلداریة
توجــــه الظــــروف المحتویــــة علــــى العــــروض الفنیــــة والمالیــــة عــــن طریــــق البریــــد مضــــمون 

رة إلـى مكتـب الضـبط التـابع للمشـتري الوصول أو عن طریق البریـد السـریع أو تسـّلم مباشـ
.العمومي مقابل وصل إیداع

تســّجل الظـــروف عنـــد تســّلمها فـــي مكتـــب الضــبط المعـــّین للغـــرض ثــم وفـــي مرحلـــة ثانیـــة 
.تســــجل فــــي ســــجل خــــاص حســــب ترتیــــب وصــــولها وتبقــــى مختومــــة إلــــى موعــــد فتحهــــا

المالیــة وجوبــا فــي حالــة اعتمــاد اإلجــراءات علــى الخــط فإنــه یــتم إرســال العــروض الفنیــة و 
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عبر منظومة الشراء العمومي على الخط طبقا لدلیل إجراءات یتم إعـداده مـن قبـل الهیئـة 
.العلیا للطلب العمومي

تخّول منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركین إرفـاق الوثـائق اإلداریـة المنصـوص 
.من هذا األمر لعروضهم بصورة آلیة56علیها بالفصل 

:ب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالیةیج-56الفصل 
الضمان الوقتي،.1
شهادة في الوضعیة الجبائیة المنصوص علیها بالتشریع الجاري به العمل،.2
شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي،.3
ــــك بالنســــبة .4 شــــهادة فــــي عــــدم اإلفــــالس أو التســــویة القضــــائیة أو مــــا یعــــادل ذل

سب ما تنص علیه تشریعات بلدانهم،للعارضین غیر المقیمین وذلك ح
نظیر من السجل التجاري بالنسبة للمقیمین أو ما یعادلها بالنسبة لغیر المقیمین .5

حسب ما تنص علیه تشریعات بلدانهم،
تصــریح علــى الشــرف یقدمــه العارضــون یلتزمــون بموجبــه بعــدم القیــام مباشــرة أو .6

ــــا أو هــــدایا قصــــد ا ــــدیم وعــــود أو عطای ــــر بتق ــــف بواســــطة الغی ــــي مختل ــــأثیر ف لت
إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،

تصـــریح علـــى الشـــرف یقدمـــه المشـــارك بأّنـــه لـــم یكـــن عونـــا عمومّیـــا لـــدى نفـــس .7
ـــزود بمـــواد أو  ـــي ســـتبرم صـــفقة الت ـــة الت اإلدارة أو المؤسســـة أو المنشـــأة العمومی

خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل،
كـل عـرض ال یتضـمن الوثـائق قة أخرى نصت علیها كراسـات الشـروط،كل وثی.8

المــذكورة أو أیــة وثیقــة أخــرى مطلوبــة ضــمن كراســات الشــروط یقــع إقصــاؤه بعــد 
تمكــین العارضــین عنــد االقتضــاء مــن األجــل اإلضــافي الــذي تمنحــه لجنــة فــتح 

من هذا األمر باستثناء الضمان الوقتي الـذي 60العروض على معنى الفصل 
.مثل عدم تقدیمه سببا إلقصاء العرض آلیای

تضــبط كراســات الشــروط الضــمانات المالیــة الواجــب تقــدیمها مــن قبــل كــل -57الفصــل 
.عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي
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%0.5یحــــّدد المشــــتري العمــــومي قیمــــة الضــــمان الــــوقتي بمبلــــغ قــــار تتــــراوح نســــبته بــــین 
.ة التقدیریة للطلبات موضوع الصفقةمن القیم%1.5و

یمكــن فــي الحــاالت االســتثنائیة أن یحــّدد المشــتري العمــومي مبلــغ الضــمان الــوقتي بصــورة 
.جزافیة حسب درجة أهمیة الصفقة وتشّعبها

.تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومیة من تقدیم الضمان الوقتي
فتح العروض: القسم الثاني

تحـــدث لـــدى كـــل مشـــتري عمـــومي لجنـــة قـــارة لفـــتح العـــروض تضـــّم ثالثـــة -58لفصـــل ا
.أعضاء باعتبار رئیسها یتم تعیینهم من قبل المشتري العمومي

یمكن بصورة استثنائیة إحداث أكثر من لجنة لفتح العروض لـدى مشـتر عمـومي بعـد أخـذ 
.رأي الهیئة العلیا للطلب العمومي

وض ممثــل المشـتري العمــومي، ویتــولى هــذا األخیــر اســتدعاء یـرأس أعمــال لجنــة فــتح العــر 
) أیــام علــى األقــل مــن التــاریخ المحــدد لفــتح العــروض. وال تنعقــد 3األعضــاء قبــل ثالثــة (

.جلسات اللجنة إال بحضور أغلبیة أعضائها و من بینهم وجوبا رئیس اللجنة
.لقبول العروضتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس الیوم المحدد كتاریخ أقصى

:تجتمع لجنة فتح العروض لفتح-59الفصل 
ــــــي والعــــــرض المــــــالي- ــــــى العــــــرض الفن ــــــة عل ــــــة والظــــــروف المحتوی .الظــــــروف الخارجی

العـــروض الفنیـــة والمالیـــة التـــي تـــم قبولهـــا عبـــر منظومـــة الشـــراء العمـــومي علـــى الخــــط -
.""تونیبس

روط بصفة استثنائیة علـى تكون جلسات فتح الظروف علنیة ویمكن أن تنص كراسات الش
.خالف ذلك نظرا لمتطلبات األمن العام أو الدفاع الوطني

تقــوم لجنــة فــتح العــروض خــالل الجلســات العلنیــة بقــراءة األســماء والمبــالغ المالیــة وكــذلك 
التخفیضــات المقترحــة بصــوت مســموع وواضــح، وال یســمح للحاضــرین المشــاركین بالتــدخل 

.في سیر أعمال اللجنة

یمكن للجنة فتح العروض عند االقتضـاء أن تـدعو كتابیـا المشـاركین الـذین -60الفصل 
لــم یقــدموا كــل الوثــائق المطلوبــة بمــا فیهــا الوثــائق اإلداریــة إلــى اســتیفاء وثــائقهم فــي أجــل 
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محـــدد وذلـــك عـــن طریـــق البریـــد مضـــمون الوصـــول أو البریـــد الســـریع أو بإیـــداعها بمكتـــب 
.حتى ال تقصى عروضهمالضبط التابع للمشتري العمومي 

.یعد رئیس لجنة فتح العروض المراسالت ویوجهها إلى العارضین
.تقصى العروض الواردة أو المسّلمة بعد آخر أجل لقبول العروض

تحــرر لجنــة فــتح العــروض فــي حالــة اعتمــاد اإلجــراءات المادیــة محضــر -61الفصــل 
أعضـائها الحاضـرین مباشـرة جلسة فـتح العـروض الفنیـة والمالیـة ویجـب أن یمضـیه جمیـع 

:بعد إتمام فتح الظروف. وتدون وجوبا في هذا المحضر خاصة المعطیات التالیة
من هذا األمر وتاریخ 55األعداد الرتبیة المسندة للظروف طبقا ألحكام الفصل .1

وصولها وأسماء المشاركین،
الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،.2
ة ضــــــمن العــــــروض أو التــــــي انقضــــــت مــــــدة الوثــــــائق المطلوبــــــة وغیــــــر المقدمــــــ.3

صلوحیتها،
العروض المقبولة والعـروض غیـر المقبولـة وأسـباب إقصـائها ومناقشـات أعضـاء .4

اللجنة والتحفظات عند االقتضاء،
األجــــل المحــــدد الســــتیفاء الوثــــائق المنقوصــــة واإلمضــــاءات المطلوبــــة لكراســــات .5

الشروط عند االقتضاء،
مبالغهــا وكــل المعطیــات المالیــة األخــرى وخاصــة قائمــة العــروض التــي تــم قبولهــا و .6

.التخفیضات المقترحة
.یتم التأشیر على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرین

في حالة اعتماد اإلجراءات على الخط، یسـتخرج محضـر فـتح العـروض آلیـا مـن منظومـة 
ت المنصـوص الشراء العمومي على الخط. وتتثبت لجنة فتح العروض مـن وجـود المعطیـا

.مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل بمحضــــــــــــــر الجلســــــــــــــة6إلــــــــــــــى 2علیهــــــــــــــا بالنقــــــــــــــاط مــــــــــــــن 
.یــــــــــتم التأشــــــــــیر علــــــــــى محضــــــــــر الجلســــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل أعضــــــــــاء اللجنــــــــــة الحاضــــــــــرین

في حالـة اعتمـاد اإلجـراءات المادیـة ترجـع العـروض الـواردة بعـد آخـر أجـل -62الفصل 
فظ المشــتري لقبــول العــروض إلــى أصــحابها مصــحوبة بنســخة مــن الظــرف األصــلي. ویحــت

.العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظرف األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي كوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلة إثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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مـن هـذا األمـر، والعـروض التـي لـم 56كما ترجع العروض التي لم تحتـرم أحكـام الفصـل 
تحتــو علــى الضــمانات الوقتیــة والعــروض التــي لــم یــتم اســتیفاؤها أو التــي لــم یــتم إمضــاء 

.لمقصاةكراسات الشروط الخاصة بها في اآلجال المحددة وكذلك العروض ا
فـي كــل الحـاالت، یجــب علـى المشــتري العمـومي أن یعلــم العارضـین كتابیــا أو عـن طریــق 

.الوسائل اإللكترونیة بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول
تقییم العروض: القسم الثالث

تقــوم لجنــة تقیــیم العــروض التــي یــتم تعیینهــا بمقتضــى مقــرر مــن المشــتري -63الفصــل 
العـــروض وتحلیلهـــا طبقـــا لمنهجیـــة تـــنص علیهـــا كراســـات الشـــروط ووفقـــا العمـــومي بتقیـــیم

:لإلجراءات التالیة
تتولى لجنة التقییم فـي مرحلـة أولـى التثبـت، باإلضـافة إلـى الوثـائق اإلداریـة والضـمان -1

الـوقتي، مـن صـحة الوثـائق المكّونـة للعــرض المـالي وتصـحیح األخطـاء الحسـابیة والمادیــة 
رتیــــــــــــــــــب جمیــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــروض المالیــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــاعدیا؛عنــــــــــــــــــد االقتضــــــــــــــــــاء ثــــــــــــــــــم ت

تتولى لجنة التقییم في مرحلـة ثانیـة التثبـت فـي مطابقـة العـرض الفنـي المقـّدم مـن قبـل -2
صــاحب العــرض المــالي األقــل ثمنــا وتقتــرح إســناده الصــفقة فــي صــورة مطابقتــه لكراســات 

یــتّم اعتمــاد الشــروط. وٕاذا تبــّین أّن العــرض الفنــي المعنــي غیــر مطــابق لكراســات الشــروط 
ــــة بالنســــبة للعــــروض الفنیــــة المنافســــة حســــب ترتیبهــــا المــــالي التصــــاعدي ــــس المنهجی .نف

بالنسبة لصفقات التزود بمواد وتجهیزات هامـة ذات خصوصـیة فنیـة یمكـن أن یـتم اإلسـناد 
على أساس الموازنة بین الكلفة والجودة ویتم في هذه الحالة تقییم العروض طبقا للمنهجیـة 

:لیها كراسات الشروط و بإعتماد اإلجراءات التالیةالتي تنص ع
ـــة أولـــى التثبـــت، باإلضـــافة إلـــى الوثـــائق اإلداریـــة - 1 تتـــولى لجنـــة التقیـــیم فـــي مرحل

والضمان الوقتي، من صحة الوثـائق المكّونـة للعرضـین الفنـي و المـالي وٕاقصـاء 
مـر العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المطلوبة في هـذا األ

أو التـــي ال تســـتجیب للخاصـــیات والمواصـــفات المطلوبـــة فـــي وثـــائق الـــدعوة إلـــى 
المنافسة وتصحیح األخطاء الحسابیة والمادیة عند االقتضاء،
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تتولى لجنة التقییم في مرحلة ثانیة الترتیب النهائي للعروض وفقا للقاعـدة المدرجـة - 2
فضـل مـن النـاحیتین بمنهجیة التقییم ثم تقترح إسناد الصفقة لصـاحب العـرض األ

.الفنیة والمالیة
یمكـن ضـبط القاعــدة المشـار إلیهـا بــالفقرة السـابقة باالعتمــاد علـى الموازنـة بــین أعـداد فنیــة 
وأعداد مالیة أو باالعتماد على الكلفة المالیة المترتبة عن األعداد الفنیة المسندة للعروض 

.بیعة الطلباتأو باالعتماد عند االقتضاء على قاعدة أخرى تتالءم وط
یجـــوز للمشـــتري العمـــومي، بشـــرط احتـــرام مبـــدأ المســـاواة بـــین المشـــاركین، أن یطلـــب عنـــد 
االقتضاء كتابیا بمقتضى وثیقة مادیة أو على الخط بیانات ومسـتندات وتوضـیحات تتعلـق 

.بالعروض الفنیة شریطة أن ال یؤدي ذلك إلى تغییر في محتواها
ه مصــــالح فــــي مؤسســــة عارضــــة أو لدیــــه علــــم یجــــب علــــى كــــل عضــــو لجنــــة تقیــــیم، لدیــــ

.بمعطیات من شأنها الحد من استقاللیته، أن یعلم بها رئیس لجنة التقییم وبقیة أعضائها
یتعـــّین علـــى أعضـــاء اللجنـــة المشـــار إلـــیهم بـــالفقرة الســـابقة أن یمتنعـــوا عـــن المشـــاركة فـــي 

.أعمال اللجنة

عـــروض باالعتمـــاد علـــى الشـــروط یعـــد المشـــتري العمـــومي منهجیـــة تقیـــیم ال-64الفصـــل 
المحددة بكراسات الشروط وكـذلك علـى مجموعـة مـن المعـاییر المرتبطـة بموضـوع الصـفقة 

:دون تمییز بین العارضین والتي تهم خاصة
.تحفیز المقاوالت التونسیة لألشغال أو المنتجات ذات المنشأ التونسي- 1
ات المزمــــع تكلیـــــف أهمیــــة األقســــاط واألشـــــغال والمنتوجــــات والخــــدمات والدراســـــ- 2

مؤسسات أو مكاتب دراسات محلیة بإنجازها،
الجـــودة أو القیمـــة الفنیـــة للعـــروض وعنـــد االقتضـــاء المیـــزات الخاصـــة اإلضـــافیة - 3

األخرى،
كلفة استغالل المنشأ أو التجهیزات أو البراءات،- 4
الضمانات المهنیة والمالیة المقدمة من قبل كل مترشح،- 5
البیئة،أهمیة األداء في مجال حمایة- 6
ـــذین یعـــانون مـــن - 7 اإلدمـــاج المهنـــي لألشـــخاص ذوي احتیاجـــات خصوصـــیة أو ال

صعوبات في اإلدماج،
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خدمة ما بعد البیع والمساعدة الفنیة،- 8
.آجال التسلیم أو التنفیذ عند االقتضاء- 9

.یمكـــــــــــن اعتمـــــــــــاد معـــــــــــاییر أخـــــــــــرى علـــــــــــى أن تكـــــــــــون مرتبطـــــــــــة بموضـــــــــــوع الصـــــــــــفقة
.ینجـــر عنهــا تمییـــز غیـــر مبــرر بـــین العارضـــینفــي كـــل الحـــاالت ال یمكــن إدراج معـــاییر

إذا تبـّین وجـود عـرض مفـرط االنخفـاض، یقتـرح المشـتري العمـومي إقصـاؤه -65الفصل 
.وذلك بعد طلب اإلیضاحات الضروریة بطریقة كتابیة وبعد التثبت من التبریرات المقدمة

الیة غیر المقبولة من یتولى المشتري العمومي إعالم الوزیر المكلف بالتجارة بالعروض الم
أجل األسعار المفرطـة االنخفـاض المخلـة بنزاهـة المنافسـة، وفـي هـذه الحالـة یمكـن للـوزیر 
المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا ألحكام 

ـــــانون عـــــدد  ـــــي 1991لســـــنة 64الق ـــــة 29المـــــؤرخ ف ـــــق بالمنافســـــة 1991جویلی المتعل
.واألسعار

د التأكــــد یمكــــن للــــوزیر المكلــــف بالتجــــارة تقــــدیم طلــــب فــــي اتخــــاذ الوســــائل التحفظیــــة عنــــ
1991لســـنة 64مـــن القـــانون عـــدد 11المنصـــوص علیهـــا بـــالفقرة األخیـــرة مـــن الفصـــل 

.المتعلــــــــــــــــــــــق بالمنافســــــــــــــــــــــة واألســــــــــــــــــــــعار1991جویلیــــــــــــــــــــــة 29المــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــي 

یمكــن للجنــة مراقبــة ال یجــوز للمشــتري العمــومي مناقشــة األســعار. إّال أنــه -66الفصــل 
الصفقات العمومیة ذات النظر، عندما یتبین لها أن العرض المالي المقترح مقبول إجمالیـا 
لكنه مشط في بعض فصوله، الترخیص في مناقشـة أسـعار هـذه الفصـول قصـد التخفـیض 

.فیها
تعد لجنة تقییم العروض تقریرا تضمن فیه تفاصـیل نتـائج أعمالهـا ویمضـى -67الفصل 

بــل جمیــع أعضــائها الــذین یتعــین علــیهم وجوبــا تســجیل تحفظــاتهم صــلب هــذا التقریــر مــن ق
:عند االقتضاء. ویتضمن تقریر التقییم وجوبا

تفاصـــــیل ونتـــــائج أعمـــــال لجنـــــة التقیـــــیم وكـــــذلك مقترحهـــــا فـــــي خصـــــوص اإلســـــناد،-
ارضـین تقییم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذین سـحبوا كـراس الشـروط والعـدد الفعلـي للع-

وعدد الذین أقصیت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضیات كـراس الشـروط وتقیـیم نتـائج ذلـك 
.على المنافسة مقارنة بالوضعیة التنافسیة الموضوعیة للقطاع المعني بالطلبات
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عـــرض استفســـارات المشـــاركین حـــول كراســـات الشـــروط واإلجابـــات المقدمـــة لهـــم عنـــد -
االقتضاء،

أجـــل قبـــول العـــروض ونتائجهـــا علـــى المشـــاركة عنـــد االقتضـــاء،تبریـــر قـــرارات تمدیـــد-
تحفظات واعتراضات المشاركین إن وجدت،-
أســباب إقصــاء العــروض غیــر المقبولــة أو التــي أقصــیت لوجــود حالــة منــع مــن الترشــح،-
تحلیـل لألســعار المقترحــة مــن قبـل العارضــین، وفــي صــورة اعتمـاد الموازنــة بــین الكلفــة -

مـــا تجـــاوز العـــرض األفضـــل العـــرض المـــالي األقـــل ثمنـــا، یتعـــّین علـــى لجنـــة والجــودة وٕاذا 
ـــزات الفنّیـــة  ـــى المی ـــالنظر إل ـــة اإلضـــافیة ب ـــة المالی ـــرات بخصـــوص الكلف ـــدیم التبری ـــیم تق التقی

.اإلضــافیة مــن خــالل القیــام بتحلیــل معّمــق لألســعار لغایــة التأكــد مــن صــبغتها المقبولــة
روض، باعتبـار كــل العناصـر المعتمـدة، یمكــن فـي حالـة تســاوي أفضـل العـ-68الفصـل 

للمشتري العمومي أن یطلب من المشاركین المعنیین بناء على رأي لجنة مراقبـة الصـفقات 
ــــــــــــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــــــــــــة جدی ــــــــــــــــــــــــــــــدیم عــــــــــــــــــــــــــــــروض مالی ــــــــــــــــــــــــــــــة ذات النظــــــــــــــــــــــــــــــر تق .العمومی

مــن 55و53وتكـون هـذه االستشـارة كتابیـة وفقــا لإلجـراءات المنصـوص علیهـا بالفصـلین 
.هذا األمر

فـــي حالـــة تواطــؤ بـــین المشـــاركین أو الـــبعض مـــنهم، یجـــب علـــى المشـــتري -69الفصـــل 
العمــومي، بعــد أخــذ رأي لجنــة مراقبــة الصــفقات العمومیــة، أن یعلــن طلــب العــروض غیــر 
ــم المشــتري العمــومي الــوزیر المكلــف بالتجــارة  مثمــر ویعیــد الــدعوة إلــى المنافســة، كمــا یعل

للــوزیر المكلــف بالتجــارة رفــع دعــوى لــدى بحــاالت التواطــؤ البــّین وفــي هــذه الحالــة یمكــن
.مجلــــــس المنافســــــة ضــــــد أصــــــحاب هــــــذه العــــــروض طبقــــــا للتشــــــریع الجــــــاري بــــــه العمــــــل

كما یتعین إعالن طلب عروض غیر مثمر فـي صـورة عـدم تسـجیل مشـاركة فـي المنافسـة 
.أو في صورة عدم مقبولیة العروض الواردة من الناحیة الفنیة أو المالیة

العمــومي إلغــاء طلــب العــروض ألســباب فنیــة أو مالیــة أو العتبــارات كمــا یمكــن للمشــتري
.تتعلق بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة یتعین إعالم جمیع المشاركین

مـن هـذا األمـر تضـبط نتـائج طلـب العـروض 67طبقـا لمقتضـیات الفصـل -70الفصل 
عمــومي بخصــوص فــي تقریــر یبــین مراحــل وصــیغ عملیــة التقیــیم ویبــرر اقتــراح المشــتري ال

اإلســـناد وتحـــال مجموعـــة العـــروض األصـــلیة وكراســـات الشـــروط رفقـــة التقریـــر علـــى لجنـــة 



287

ــــــــــــــــــــــــــــــرأي ــــــــــــــــــــــــــــــداء ال ــــــــــــــــــــــــــــــدرس وٕاب ــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــفقات ذات النظــــــــــــــــــــــــــــــر لل .مراقب
یتعــّین علــى المشــتري العمــومي عنــد تقــدیم تقریــر تقیــیم العــروض إلــى لجنــة -71الفصــل 

تقریــر كتــابي علــى رأیــه مراقبــة الصــفقات العمومیــة ذات النظــر أن یــنص صــراحة ضــمن
بخصوص اختیار صاحب الصفقة واألسعار المقترحة ویمكنـه إقصـاء عـروض المشـاركین 

مـن هـذا األمــر 156الـذین تضـّمنت بشـأنهم بطاقــات المتابعـة المنصـوص علیهـا بالفصــل 
.معطیات تمس بالضمانات المهنیة لحسن إنجاز الصفقة

ـــة ا-72الفصـــل  ـــاریر یجـــب أن تبلـــغ آراء لجـــان مراقب ـــة بخصـــوص تق لصـــفقات العمومی
) یومــا ابتــداء مـــن تــاریخ تعهـــدها بالملفــات شـــریطة 20التقیــیم فــي أجـــل أقصــاه عشـــرون (

.استكمال كل الوثائق واإلیضاحات الضروریة لدراسة الملف والبت فیه
إسناد الصفقة: القسم الرابع

ة واسـم المتحصـل ینشر المشتري العمومي وجوبـا نتـائج الـدعوة إلـى المنافسـ-73الفصل
علــى الصــفقة علــى لوحــة إعالنــات موجهــة للعمــوم وعلــى موقــع الــواب الخــاص بالصــفقات 

.العمومیة التابع للهیئة العلیا للطلب العمومي وموقع المشتري العمومي عند االقتضاء
ویوجــــه هــــذا اإلعــــالن إلــــى العمــــوم ویبــــین اســــم المتحصــــل علــــى الصــــفقة ومبلــــغ الصــــفقة 

.نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز التعاقدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعها وآجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اإل

.تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفیذ-74الفصل 
یتمثـــل تبلیـــغ الصـــفقة إلـــى صـــاحبها فـــي تســـلیمه عقـــد الصـــفقة ممضـــى مـــن قبـــل المشـــتري 

.العمومي بكل طریقة مادیة أو المادیة تعطي تاریخا ثابتا لهذا التسلیم
) أیــام عمــل مــن تــاریخ نشــر اإلعــالن 5ســة (ال یمكــن إمضــاء الصــفقة إال بمــرور أجــل خم

.عن اإلسناد
مــن هــذا 74یمكــن للمشــاركین، خــالل األجــل المنصــوص علیــه بالفصــل -75الفصــل 

األمــر، الــتظّلم لــدى هیئــة متابعــة ومراجعــة الصــفقات العمومیــة المنصــوص علیهــا بالفصــل 
ت المنصـوص من هذا األمر بخصوص نتائج الـدعوة إلـى المنافسـة حسـب اإلجـراءا147

.من هذا األمر181علیها بالفصل 

یرجــع المشــتري العمــومي إلــى جمیــع المشــاركین الــذین أقصــیت عروضــهم -76الفصــل 
من هذا األمر الضمان الـوقتي أو یضـع حـدا اللتـزام كفالئهـم 62طبقا لمقتضیات الفصل 
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الــوقتي بالتضـامن الـذي یعوضـه، مـع مراعـاة أجــل االلتـزام بـالعروض، كمـا یرجـع الضـمان
.للمشــــــــاركین الـــــــــذین لــــــــم یـــــــــتّم ِاختیــــــــار عروضـــــــــهم، بعــــــــد اختیـــــــــار صــــــــاحب الصـــــــــفقة

ال یـتم إرجـاع الضـمان الــوقتي أو التـزام الكفیـل بالتضـامن المقــدم مـن قبـل المتحصـل علــى 
) یومــا ابتــداء مــن 20الصــفقة إال بعــد تقدیمــه للضــمان النهــائي وذلــك فــي أجــل عشــرین (

.تاریخ تبلیغ الصفقة

أحكام خاصة بالشراء العمومي على الخط: امسالقسم الخ
148تتولى وحدة الشـراء العمـومي علـى الخـط المنصـوص علیهـا بالفصـل -77الفصل 

مـــن هـــذا األمـــر تســـییر منظومـــة للشـــراء العمـــومي علـــى الخـــط "تـــونیبس" إلنجـــاز مختلـــف 
.عملیات الشراء العمومي على الخط

:لى الخط من المنظومات الفرعیة التالیةـ تتكون منظومة الشراء العمومي ع78الفصل 
المنظومتــــــــان الفرعیتــــــــان لطلبــــــــات العــــــــروض علــــــــى الخــــــــط وللتعاقــــــــد علــــــــى الخــــــــط ،-
ـــى الخـــط وللســـوق االفتراضـــیة علـــى الخـــط- .المنظومتـــان الفرعیتـــان لقائمـــة المقتنیـــات عل

ة، تتمتع المبادالت عبـر منظومـة الشـراء العمـومي علـى الخـط بـالقوة الثبوتیـ-79الفصل 
وتضــــمن منظومــــة الشــــراء العمــــومي علــــى الخــــط تســــجیل كافــــة المبــــادالت التــــي ینجزهــــا 

.المستعملون المسجلون

تؤمن منظومة الشراء العمـومي علـى الخـط سـریة وسـالمة المعـامالت علـى -80الفصل 
شبكة معلوماتیة مفتوحة دون تمییز بین المتعاملین. وتخضع المنظومة لألحكـام التشـریعیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوالترتیب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــادالت اإللكترونی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمة المب .ی
ــــوفر معرفــــا لصــــاحبه طبقــــا  ــــائق الــــذي ی ــــیح هــــذه المنظومــــة اإلمضــــاء اإللكترونــــي للوث تت

.لمقتضیات التشریع الجاري به العمل والمتعلق باإلمضاء اإللكتروني
یجـــب علـــى المســـتعملین التســـجیل بمنظومـــة الشـــراء العمـــومي علـــى الخـــط -81الفصـــل 

.دده دلیل اإلجراءات للتمكن من النفاذ إلیهاحسب ما یح
یخــول هــذا التســجیل لكــل مســتعمل الحصــول علــى معــّرف شخصــي یمكنــه مــن اســتغالل 

.منظومة الشراء العمومي على الخط وفق ما یضبطه دلیل اإلجراءات المذكور
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عنــد تقــدیم الترّشــحات والعــروض علــى الخــط تمكــن المنظومــة مــن إثبـــات -82الفصــل 
.ال و تاریخه وساعتهاإلرس

فـــي صـــورة تجـــاوز العـــرض للحجـــم األقصـــى المســـموح بـــه فنیـــا والمنصـــوص علیـــه بـــدلیل 
اإلجــراءات یمكــن تقــدیم جــزء مــن العــرض خــارج الخــط وفقــا لإلجــراءات المنصــوص علیهــا 

مـن هـذا األمـر دون المسـاس مــن محتـواه ووحدتـه وذلـك فـي اآلجـال المحــددة 55بالفصـل 
.لعروضلقبول الترشحات أو ا

من هذا 62إلى 58یخضع فتح العروض والترشحات إلى األحكام المقررة بالفصول من 
.األمر

في تنفیذ الصفقات العمومیة: العنوان الثالث
األحكام العامة للتنفیذ: الباب األول

اآلجال: القسم األول
نجاز یجب أن تنص كراسات الشروط على األجل أو اآلجال المحددة إل- 83الفصل 

الطلبات موضوع الصفقة ویمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركین تحدید أجل أو 
آجال تنفیذ مختلفة في الحاالت التي تبرر ذلك. وال یمكن تغییر أجل أو آجال التنفیذ إال 

.بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

لمالحقالتغییر في حجم وطبیعة الطلبات وا: القسم الثاني
التغییر في حجم و طبیعة الطلبات: الفرع األول

ال یمكن لصاحب الصفقة أن یقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزیـادة -84الفصل 
أو النقصــان فــي حجــم الطلبــات مــا لــم یتجــاوز التغییــر نســبة مــن المبلــغ األصــلي للصــفقة 

.ب ذلكمن مبلغ الصفقة في غیا%20تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 
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فـــي صـــورة تجـــاوز الزیـــادة ذلـــك الحـــد یمكـــن لصـــاحب الصـــفقة طلـــب فســـخ الصـــفقة دون 
المطالبة بأي غرامة على أن یوجه طلبـا كتابیـا فـي هـذا الشـأن إلـى المشـتري العمـومي فـي 

.أجل خمسة وأربعین یوما من تسلمه الوثیقة التي تنجر عنها الزیادة المذكورة
فإنه یمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقـد في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد

ـــة بتعـــویض یضـــبط مبلغـــه  حســـب الصـــیغة واآلجـــال المنصـــوص علیهـــا أعـــاله أو المطالب
.بالتراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فـــي جمیـــع الحـــاالت یجـــب أن یعـــرض علـــى الـــرأي المســـبق للجنـــة مراقبـــة -85الفصـــل 
كـل زیـادة أو نقصـان فـي حجـم الطلبـات یفـوق الصفقات ذات النظر مشروع ملحق یتعلـق ب

.أو یتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق بكــــــــــــــــــــــــــــــــل تغییــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــي طبیعتهــــــــــــــــــــــــــــــــا%20نســــــــــــــــــــــــــــــــبة 

یمكـن لصـاحب الصـفقة الحصـول علـى التعـویض عـن األضـرار والتكـالیف -86الفصل 
اإلضافیة الناتجة عن التأخیر الراجع للمشتري العمومي أو عن التغییـرات الهامـة التـي یـتم 

ـــى إدخالهـــا علـــى المشـــروع أثنـــاء  اإلنجـــاز. ویتعـــّین التنصـــیص ضـــمن كـــراس الشـــروط عل
شــروط هــذا التعــویض مــن حیــث مــدة التــأخیر وأهمیــة التغییــرات التــي قــد یــتم إدخالهــا علــى 
المشروع وطبیعتها وكیفیة احتسـاب التعـویض، ویجـب علـى صـاحب الصـفقة تقـدیم مطلـب 

س والمؤشــرات فــي الغــرض للمشــتري العمــومي یبیـــّن فیــه قیمــة التعــویض المطلــوب واألســ
المعتمدة في تقدیره ویكون مرفقا بجمیـع الوثـائق والمؤیـدات المثبتـة لـذلك، ویتـولى المشـتري 
العمومي دراسة هذا الطلب وٕاعداد تقریر في الغرض یعرضـه علـى لجنـة مراقبـة الصـفقات 
ذات النظـــر، ویتضـــمن هـــذا التقریـــر رأي المشـــتري العمـــومي بخصـــوص طلبـــات صـــاحب 

.ي الغرض، یكون مصحوبا بمشروع ملحق عند االقتضاءالصفقة واقتراحه ف
ـــب التعـــویض، یتـــولى  ـــة الصـــفقات ذات النظـــر بوجاهـــة طل وفـــي صـــورة إقـــرار لجنـــة مراقب
المشــتري العمــومي إعــداد مشــروع ملحــق للصــفقة طبقــا لــرأي لجنــة مراقبــة الصــفقات ویــتم 

.عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة
المالحق:الفرع الثاني

یمكــــن إدخــــال أي تغییــــر یتعلــــق بــــالبنود اإلداریــــة أو المالیــــة أو الفنیــــة ال-87الفصــــل 
للصــفقة بعــد المصــادقة علیهــا إال بمقتضــى ملحــق كتــابي ممضــى بــین المشــتري العمــومي 

.وصاحب الصفقة وبعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر
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المناولة:القسم الثالث
ى بنفســه تنفیــذ الصــفقة وال یمكــن أن یجــب علــى صــاحب الصــفقة أن یتــول-88الفصــل 

ـــذها. إال أنـــه یمكـــن لـــه بالنســـبة لصـــفقات  یســـاهم بهـــا فـــي شـــركة أو أن یكلـــف غیـــره بتنفی
األشـغال والخــدمات أن یكلــف غیــره بتنفیــذ بعــض أجــزاء منهــا بعــد الحصــول علــى تــرخیص 
كتابي مسبق من قبـل المشـتري العمـومي ویمكـن أن تـنص كراسـات الشـروط علـى خـالص 

.ولین المصادق علیهم مباشرة من المشتري العموميالمنا
إذا اتفـــق صـــاحب الصـــفقة مـــع منـــاول أو ســـاهم بالصـــفقة فـــي شـــركة دون أن یـــرخص لـــه 
المشـــــتري العمـــــومي فـــــي ذلـــــك فإنـــــه یمكـــــن أن تطبـــــق علیـــــه دون تنبیـــــه مســـــبق األحكـــــام 

.مــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــذا األمــــــــــــــــــــــــــــــر119المنصــــــــــــــــــــــــــــــوص علیهــــــــــــــــــــــــــــــا بالفصــــــــــــــــــــــــــــــل 
ة الكتابیـة المسـبقة للمشـتري العمـومي فـي حالـة یجب الحصول على الموافقـ-89الفصل 

تغییــــر منــــاول، وٕاذا اعتبــــرت میــــزات منــــاول فــــي اختیــــار صــــاحب الصــــفقة فإنــــه ال یمكــــن 
الموافقــة علــى تغییــره مــن قبــل المشــتري العمــومي إال بعــد أخــذ رأي لجنــة مراقبــة الصــفقات 

.ذات النظر
كـــل المـــؤهالت والضـــمانات وفـــي هـــذه الحالـــة، یجـــب أن تتـــوفر فـــي المنـــاولین المقتـــرحین

المهنیة المنصوص علیها في الصـفقة والتـي تقتضـیها خصوصـیة أجـزاء الطلبـات موضـوع 
.المناولة

وفي جمیع الحاالت یبقى صاحب الصفقة مسؤوال بصفة شخصیة تجاه المشتري 
.العمومي

النظام المالي:الباب الثاني
و أقســاط علــى الحســاب یترتــب عــن الصــفقات العمومیــة صــرف تســبقات أ-90الفصــل 

.سواء بعنوان خالص جزئي أو نهائي وذلك وفق ما یضبطه هذا الباب

طرق الخالص:القسم األول
تضــبط كراســات الشــروط حســب طبیعــة الصــفقة شــروط الخــالص وصــیغه -91الفصــل 

خاصــة فیمــا یتعلــق بالتســبقات ومعاینــة قیمــة الطلبــات المنجــزة وتحدیــدها وعنــد االقتضــاء 
ي تدفع على الحساب. ویجب تضمین العملیات التي یقوم بها صاحب الصفقة األقساط الت
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والتــــي یترتــــب عنهــــا دفــــع أقســــاط علــــى الحســــاب أو دفــــع بقیــــة حســــاب بمحضــــر یمضــــیه 
.المتعاقدون

التسبقات:الفرع األول
ال یجوز للمشتري العمومي منح صـاحب الصـفقة تسـبقة إال بتـوفر الشـروط -92الفصل 
:التالیة

وق مدة إنجاز الصفقة ثالثة أشهر،أن تف-
أن یقدم صاحب الصفقة طلبا صریحا للتمتع بالتسبقة،-
أن یقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفیل بالتضامن بإرجـاع كامـل مبلـغ -

.التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي
علــى نســبة تســبقة فــي یجــوز للمشــتري العمــومي أن یــنص بكــراس الشــروط-93الفصــل 

:الحدود التالیة

) مـــن مبلـــغ األشـــغال المبـــرمج %10بالنســـبة لصـــفقات األشـــغال : عشـــرة بالمائـــة (-
إنجازهـــا بالـــدینار، إال أنـــه فـــي صـــورة تجـــاوز مـــدة اإلنجـــاز الســـنة، تضـــبط نســـبة 

) مــن مبلــغ األشــغال المبــرمج إنجازهــا خــالل االثنــي %10التســبقة بـــعشرة بالمائــة (
األولى،عشر شهرا 

) مـن %10بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو معدات أو تجهیزات : عشرة بالمائة (-
مبلغ المواد والمعدات و التجهیزات،

) من المبلغ المستوجب بالـدینار %10بالنسبة لصفقات الدراسات : عشرة بالمائة (-
بالنســــبة لصــــفقات الدراســــات باســــتثناء الصــــفقات المتعلقــــة بالدراســــات فــــي مجــــال 

.من هذا األمر94اإلعالمیة وتكنولوجیات االتصال المنصوص علیها بالفصل 
تمــــــنح وجوبــــــا ألصــــــحاب صـــــــفقات الدراســــــات فــــــي مجــــــال اإلعــــــــالمیة -94الفصــــــل

:وتكنولوجیات االتصـال تسبقه حسب النسب التالیة
من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة لصفقات الدراسات،20%-
ب بالــدینار بالنســبة للصــفقات المتعلقــة بصــناعة مــن المبلــغ المســتوج20%-

وتطویر المحتوى؛
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من المبلغ المستوجب بالدینار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخـدمات 10%-
.من المبلغ المستوجب بالعملة األجنبیة%5المرتبطة بالقطاع و

12ل الــ من مبلغ الطلبات بالـدینار المبـرمج إنجازهـا خـال%20تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 
شــهرا األولــى عنــدما تــنص الصــفقة علــى أجــل یتجــاوز الســنة للمؤسســات الصــغرى كمــا تــم 

أعـــاله وللحـــرفیین كمـــا تـــم تعـــریفهم بالتشـــریع والتراتیـــب الجـــاري بهـــا 20تعریفهـــا بالفصـــل 
.العمل وللمؤسسات المتوسطة. وال یمكن الجمع بین هذه التسبقات الوجوبیة

ـــ ـــر مؤسســـة متوســـطة علـــى معن ى هـــذا الفصـــل المؤسســـة الناشـــطة والمؤسســـة حدیثـــة تعتب
:التكوین وفقا للشروط التالیة

بالنســبة لصــفقات البنــاء واألشــغال العمومیــة واألشــغال فــي القطــاع الفالحــي : المؤسســة -
ملیــون دینــار والمؤسســة حدیثــة التكــوین 5الناشــطة التــي ال یفــوق رقــم معامالتهــا الســنوي 

ملیــــــــــــــــــــــــــــــــون دینــــــــــــــــــــــــــــــــار،2التــــــــــــــــــــــــــــــــي ال یفــــــــــــــــــــــــــــــــوق حجــــــــــــــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــــــــــــــتثمارها
بالنســـــبة لصـــــفقات التـــــزود بمـــــواد وخـــــدمات : المؤسســـــة الناشـــــطة التـــــي ال یفـــــوق رقـــــم -

ملیون دینار والمؤسسة حدیثـة التكـوین التـي ال یفـوق حجـم اسـتثمارها 1معامالتها السنوي 
ألف دینار،500

الســنوي بالنســبة لصــفقات الدراســات : المؤسســة الناشــطة التــي ال یفــوق رقــم معامالتهــا-
ـــة التكـــوین التـــي ال یفـــوق حجـــم اســـتثمارها 300 ـــف 150ألـــف دینـــار والمؤسســـة حدیث أل
.دینار

فــي صــورة عــدم التنصــیص بكــراس الشــروط علــى نســبة أرفــع، تمــنح وجوبــا -95الفصــل 
) مـــن المبلـــغ األصـــلي %5لصـــاحب الصـــفقة وبطلـــب منـــه تســـبقة بنســـبة خمســـة بالمائـــة (

.(د100.000هــــــــــــــا مائــــــــــــــة ألــــــــــــــف دینــــــــــــــار (للصــــــــــــــفقة علــــــــــــــى أن ال یتجــــــــــــــاوز مبلغ
مــن 94و93ال یمكــن الجمــع بــین هــذه التســبقة والتســبقات المنصــوص علیهــا بالفصــلین 

.هذا األمر

یتـــم اســترجاع المبــالغ المدفوعــة بعنــوان التســبقة، بطرحهــا تــدریجیا باعتمــاد -96الفصــل 
ب الصـفقة مـا لـم نفس نسبة التسبقة من األقساط التي تدفع علـى الحسـاب أو تصـفیة حسـا

تنص كراس الشروط على خالف ذلك، ویتولى المشتري العمـومي رفـع الیـد علـى الضـمان 
.المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة
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الدفوعات على الحساب: الفرع الثاني
أقسـاطا علـى الحسـاب یجوز صرف النفقات المنجّرة عن الصفقات المبرمـة -97الفصل 

:عند توّفر الشروط اآلتیة
أن تفوق مدة اإلنجاز ثالثة أشهر،-1
أن یكون قد تـم بعـد الشـروع فـي إنجـاز ذلـك العمـل حسـبما هـو محـدد بكـراس الشـروط -2

الخاصة أو بعقد الصفقة،
إذا كانـــت الصـــفقة تتعلـــق بـــالتزود بمـــواد، یجـــب أن تكـــون تلـــك المـــواد قـــد وقـــع میزهـــا -3

.لت ملكیتها إلى المشتري العموميوأحی

یمكــن أن تكــون األقســاط التــي تــدفع علــى الحســاب مســاویة لقیمــة الطلبــات -98الفصــل 
.الجزئیة المنجزة والمبینة بمحاضر المعاینة

إال أنـه ال یمكــن لألقســاط التــي تـدفع علــى الحســاب لصــاحب الصـفقة بعنــوان التــزود بمــواد 
) من قیمة هذه المـواد، %80ن تتجاوز ثمانین بالمائة (إلنجاز األشغال موضوع الصفقة أ

ویبــین كــراس الشــروط طــرق معاینــة وحفــظ هــذه المــواد التــي تصــبح مخصصــة لمتطلبــات 
.إنجاز الصفقة

إذا كانــت الصــفقة مبرمــة بــثمن جزافــي یجــوز أن تــنص كراســات الشـــروط -99الفصــل 
فقة مــع تحدیــد مبلــغ كــل علــى إمكانیــة دفــع أقســاط علــى الحســاب حســب مراحــل تنفیــذ الصــ

.قسط بنسبة مائویة من الثمن
.یــــتم ضــــبط تلــــك النســــبة المائویــــة باعتبــــار نســــبة قیمــــة كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل اإلنجــــاز

تطـرح مـن األقسـاط التـي تـدفع علـى الحسـاب أو لتصـفیة حسـاب الصـفقة -100الفصل 
أو الضـمانات وحسب المقادیر التي یحددها كراس الشـروط مبـالغ للحجـز بعنـوان الضـمان 

.من هذا األمر117و109األخرى المنصوص علیها بالفصلین 

یجــب أن تضــبط الصــفقة آجــال إجــراء المعاینــات التــي تعطــي الحــق فــي -101الفصــل
.دفع أقساط على الحساب أو دفع بقیة حساب

تحتســـب هـــذه اآلجـــال ابتـــداء مـــن حلـــول اآلجـــال الدوریـــة أو األجـــل النهـــائي التـــي حـــددتها 
.الصفقة
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إذا لم تضبط الصفقة هذه اآلجال، تحتسـب آجـال إجـراء المعاینـة ابتـداء مـن تـاریخ الطلـب 
الذي یقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤیدات الضروریة، ویتعین على المشـتري العمـومي 

:إجـــــــــــــــــــراء المعاینــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــي اآلجـــــــــــــــــــال القصــــــــــــــــــــوى التالیــــــــــــــــــــة
وع كشف الحساب الـوقتي فـي ـ بالنسبة لصفقات األشغال : تتم عملیة المعاینة وقبول مشر 

) أیام من تاریخ حلول األجـل المنصـوص علیـه بالصـفقة أو مـن 8أجل ال یتجاوز ثمانیة (
تــــــــــــــــــــــــــاریخ تقــــــــــــــــــــــــــدیم صــــــــــــــــــــــــــاحب الصــــــــــــــــــــــــــفقة لمطلبــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــــــــرض،

ـ بالنسبة لصفقات التزود بمـواد وخـدمات : تـتم عملیـة المعاینـة فـي أجـل ال یتجـاوز خمسـة 
.د أو الخدمات) یوما من تاریخ تسلیم الموا15عشر (

یترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عـن القیـام بالعملیـات المشـار إلیهـا بهـذا الفصـل 
فــي اآلجــال القصــوى المــذكورة، تمكــین صــاحب الصــفقة مــن فــوائض تــأخیر تحتســب مــن 
.الیــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــذي یلــــــــــــــــــي انتهــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــذه اآلجــــــــــــــــــال إلــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــاریخ المعاینــــــــــــــــــة

الصــفقة باألســباب التــي حالــت دون یجــب عنــد االقتضــاء إعــالم صــاحب-102الفصــل 
) خمسـة عشـر یومـا 15دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصـاه (

.من تاریخ المعاینة
یترتـب عـن التـأخیر فـي هـذا اإلعـالم دفـع فـوائض تـأخیر لصـاحب الصـفقة تحتسـب ابتــداء 

.من الیوم الذي یلي انتهاء األجل إلى یوم اإلعالم
جب إصدار األمـر بصـرف المبـالغ الراجعـة لصـاحب الصـفقة أو تحریـر ی-103الفصل 

الوثیقـــة التـــي تقـــوم مقامـــه بالنســـبة إلـــى المنشـــآت العمومیـــة والمؤسســـات العمومیـــة التـــي ال 
) ثالثون یوما ابتداء من تاریخ معاینة الحق في 30تكتسي صبغة إداریة في أجل أقصاه (

تداء من الیوم الـذي أتـم فیـه صـاحب الصـفقة األقساط على الحساب أو بقیة الحساب أو اب
102تسویة ملفه حسب اإلعالم الذي وجه إلیه طبقا للشروط المنصـوص علیهـا بالفصـل 

.من هذا األمر
) خمســة وأربعــین یومــا بالنســبة إلــى مشــاریع البنایــات 45یرفــع هــذا األجــل األقصــى إلــى (

.المدنیة المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفّوض
تم ذلك فإن صاحب الصفقة یتمتع وجوبـا بفـوائض تـأخیر تحتسـب ابتـداء مـن الیـوم إذا لم ی

الـــذي یلـــي انتهـــاء هـــذا األجـــل، وتحتســـب فـــوائض التـــأخیر علـــى أســـاس المبـــالغ المســـتحقة 
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بعنوان األقساط التي تدفع على الحساب أو بقیة الحساب باعتماد النسبة المعمول بهـا فـي 
.المركــــــــــــــــــــــــزي التونســــــــــــــــــــــــيالســـــــــــــــــــــــوق النقدیــــــــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــــــــن البنـــــــــــــــــــــــك

یتعّین على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخالص بالنسبة إلـى المنشـآت العمومیـة 
والمؤسســات العمومیــة التــي ال تكتســي صــبغة إداریــة، خــالص صــاحب الصــفقة فــي أجــل 

) خمســة عشــر یومــا مــن تــاریخ تلقیــه األمــر بالصــرف شــریطة أن تــوفر جمیــع 15أقصــاه (
.الوثائق المؤیدة

الختم النهائي: الفرع الثالث
یجب أن یتم في شأن كل صفقة ختم نهائي یتم عرضه على لجنة مراقبة -104الفصل 

) تسعون یوما ابتداء مـن تـاریخ القبـول النهـائي 90الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه (
للطلبـــات موضـــوع الصـــفقة وتبـــت لجنـــة مراقبـــة الصـــفقات فـــي ملـــف الخـــتم النهـــائي خـــالل 

) عشـــرین یومـــا ابتـــداء مـــن تـــاریخ اســـتكمال الوثـــائق واإلیضـــاحات الضـــروریة لدراســـة 20(
.الملف

الضمانات:القسم الثاني
الضمان النهائي: الفرع األول

تضـبط كراسـات الشـروط الضـمانات المالیـة الواجـب تقـدیمها مـن قبـل كـل -105الفصل 
.عارض بعنوان ضمان نهائي

) ثالثـة بالمائـة مـن المبلـغ األصـلي للصـفقة %3لنهائي (ال یمكن أن یفوق مبلغ الضمان ا
یضــــاف إلیــــه عنــــد االقتضــــاء مبلــــغ المالحــــق إذا لــــم تــــنص الصــــفقة علــــى أجــــل ضــــمان 

) عشـــرة بالمائـــة إذا اشـــتملت الصـــفقة علـــى أجـــل ضـــمان دون أن تتضـــمن حجـــزا %10و(
.بعنوان الضمان

ض صـــفقات الخـــدمات أو إال أنـــه یمكـــن عـــدم المطالبـــة بتقـــدیم ضـــمان نهـــائي بالنســـبة لـــبع
التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبیعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة مراقبة 

.الصفقات العمومیة ذات النظر
مــن 76یــتم تقــدیم الضــمان النهــائي طبقــا لإلجــراءات واآلجــال المنصــوص علیهــا بالفصــل 

.هذا األمر
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قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات بالنسبة للصفقات المبرمة من-106الفصل 
ــدفع، ویــتم  العمومیــة یســلم الضــمان مهمــا كــان شــكله إلــى المحاســب العمــومي المكلــف بال
االعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الـذي تسـلمه وتعتبـر الغیـة كـل االعتراضـات 

.لدى أطراف أخرى
العمومیــــة أو المؤسســــات یســــّلم الضــــمان بالنســــبة للصــــفقات المبرمــــة مــــن قبــــل المنشــــآت

العمومیة التـي ال تكتسـي صـبغة إداریـة إلـى العـون المؤهـل وتقـع االعتراضـات المتعلقـة بـه 
.حسب التشریع الجاري به العمل

یبقى الضمان النهائي أو التزام الكفیل بالتضامن الذي یعوضه مخصصـا -107الفصل 
حب الصـفقة مطالبــا بــه لضـمان حســن تنفیـذ الصــفقة والسـتخالص مــا عســى أن یكـون صــا

.من مبالغ بعنوان تلك الصفقة

یرجــع الضــمان النهــائي أو مــا تبّقــى منــه إلــى صــاحب الصــفقة أو یصــبح -108الفصــل 
التــزام الكفیــل بالتضــامن الــذي یعّوضــه الغیــا شــرط وفــاء صــاحب الصــفقة بجمیــع التزاماتــه 

:وذلك بانقضاء اآلجال التالیة
اریخ قبـول الطلبـات، حسـب مقتضـیات الصـفقة، عنـدما ال ) أشهر ابتداء من تـ4أربعة (-

تنص الصفقة على أجل ضمان،
) أشهر ابتداء من تاریخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مـدة الضـمان عنـدما 4أربعة (-

تــنص الصــفقة علــى مــدة ضــمان دون الحجــز بعنــوان الضــمان المنصــوص علیــه بالفصــل 
من هذا األمر،109

ــ- ول الــوقتي أو النهــائي للطلبــات حســب مقتضــیات الصــفقة عنــدما تــنص شــهر بعــد القب
الصفقة على حجز بعنوان ضمان،

إذا تــم إعــالم صــاحب الصــفقة مــن قبــل المشــتري العمــومي، قبــل انقضــاء اآلجــال المــذكورة 
أعــاله بمقتضــى رســالة معللــة ومضــمونة الوصــول أو بأیــة وســیلة تعطــي تاریخــا ثابتــا لهــذا 

ف بجمیــع التزاماتــه، ال یرجــع الضــمان النهــائي أو یــتم االعتــراض علــى اإلعــالم بأنــه لــم یــ
انقضاء التزام الكفیل بالتضامن الذي یعّوضـه، فـي هـذه الحالـة، ال یرجـع الضـمان النهـائي 
أو ال یصـــبح التـــزام الكفیـــل بالتضـــامن الـــذي یعّوضـــه الغیـــا إال برســـالة رفـــع الیـــد یســـلمها 

.المشتري العمومي



298

جــب علــى المشــتري إعــالم الكفیــل بالتضــامن لصــاحب الصــفقة إمــا فــي جمیــع الحــاالت ی
.كتابیا أو عبر وسیلة ال مادیة أو أیة وسیلة الكترونیة

الحجز بعنوان الضمان:الفرع الثاني
عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان یمكن أن تتضـمن إضـافة -109الفصل 

مـــن المبـــالغ التـــي تـــدفع علـــى إلـــى الضـــمان النهـــائي، حجـــزا بعنـــوان الضـــمان یـــتم خصـــمه
الحســـاب وذلـــك لضـــمان حســـن تنفیـــذ الصـــفقة واســـتخالص مـــا قـــد یكـــون صـــاحب الصـــفقة 

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــالغ بعنـــــــــــــــــــــــوان الصـــــــــــــــــــــــفقة المســـــــــــــــــــــــندة ل ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن مب .مطالبـــــــــــــــــــــــا ب

) %10یجــب أن ال تفــوق نســبة الحجــز بعنــوان الضــمان عشــرة بالمائــة (-110الفصــل 
ومالحقهـا علـى أن ال یتجـاوز الجمـع من المبالغ التي تـدفع علـى الحسـاب بعنـوان الصـفقة 

.) من مبلغ الصفقة%15بین هذا الحجز والضمان النهائي نسبة خمسة عشر بالمائة (

یرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو یصبح التزام -111الفصل 
عـد الكفیل بالتضامن الذي یعّوضه الغیا بعد وفـاء صـاحب الصـفقة بكـل التزاماتـه، وذلـك ب

.) أشهر من تاریخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان4انقضاء أربعة (
إذا تــم إعــالم صــاحب الصــفقة مــن قبــل المشــتري العمــومي، قبــل انقضــاء األجــل المــذكور 
بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأیة وسیلة تعطي تاریخا ثابتـا لهـذا اإلعـالم، 

یرجــع الحجــز بعنـــوان الضــمان أو یـــتم االعتــراض علـــى بأنــه لــم یـــف بجمیــع التزاماتـــه، ال 
انقضاء التـزام الكفیـل بالتضـامن الـذي یعّوضـه. وفـي هـذه الحالـة، ال یرجـع الحجـز بعنـوان 
الضــمان أو ال یصـــبح التــزام الكفیـــل بالتضـــامن الــذي یعّوضـــه الغیـــا إال برســالة رفـــع الیـــد 

.یسلمها المشتري العمومي
تري إعــالم الكفیــل بالتضــامن لصــاحب الصــفقة إمــا فــي جمیــع الحــاالت یجــب علــى المشــ

.كتابیا أو عبر وسیلة ال مادیة أو أیة وسیلة الكترونیة

الضمانات الشخصیة:الفرع الثالث
یـــتم تعـــویض الضـــمان المـــالي أو الحجـــز بعنـــوان الضـــمان، بطلـــب مـــن -112الفصـــل 

.ذا الفرعصاحب الصفقة، بالتزام كفیل بالتضامن حسب الشروط المنصوص علیها به
یلتـــزم الكفیـــل بالتضـــامن مــــع صـــاحب الصـــفقة بـــأن یــــدفع عنـــد أول طلـــب إلـــى المشــــتري 

.العمومي المبالغ التي قد یكون صاحب الصفقة مدینا بها في حدود المبلغ الملتزم به
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یــــتم الــــدفع عنــــد أول طلــــب كتــــابي یتقــــدم بــــه المشــــتري العمــــومي دون أن یكــــون للكفیــــل 
دفـــع مهمـــا كـــان ســـببه ودون احتیـــاج إلـــى تنبیـــه أو أي إجـــراء بالتضـــامن إمكانیـــة إثـــارة أي 

إداري أو قضائي. ویحرر التزام الكفیل بالتضامن حسـب أنمـوذج یضـبط بقـرار مـن الـوزیر 
.المكلف بالمالیة

ال یمكــن اختیــار الكفــالء بالتضــامن إال مــن بــین الــذین تمــت المصــادقة -113الفصــل 
) آالف دینار 5وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة (علیهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة 

) أیـام مـن تـاریخ الحصـول علـى 8إلى أمـین المـال العـام للـبالد التونسـیة فـي أجـل ثمانیـة (
.المصادقة

ال یمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي یرصد لتغطیة جمیـع التزامـات الكفیـل بالتضـامن 
.إال بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

مـن هـذا األمـر والـذي 112یخضع الضمان المالي المشار إلیه بالفصل -114الفصل 
یدفعـــــه الكفیـــــل بالتضـــــامن لألحكـــــام التشـــــریعیة والترتیبیـــــة الخاصـــــة بالضـــــمانات المتعلقـــــة 
بالصــفقات واالعتراضــات علــى الضــمانات واســتخالص الســندات التــي تتركــب منهــا مــا لــم 

.تكن مخالفة ألحكام هذا الفرع
تخصــم مــن الضــمان المــالي المقــّدم مــن الكفیــل بالتضــامن والمشــار إلیــه -115لفصــل ا

أعـاله المبـالغ التـي یحـددها المشــتري العمـومي لعـدم وفـاء صـاحب الصــفقة 112بالفصـل 
.بالتزاماته

یشـــّكل التـــزام الكفیـــل بالتضـــامن مرفقـــا بملـــف یتضـــمن قائمـــة إخـــالالت صـــاحب الصـــفقة 
یسمح آلیا بإجراء عملیات الخصم المشـار إلیهـا أعـاله بعـد بالتزاماته التعاقدیة سندا تنفیذیا

ـــــــــــــــب الجـــــــــــــــاري بهـــــــــــــــا العمـــــــــــــــل ـــــــــــــــذلك حســـــــــــــــب التراتی ـــــــــــــــین ب .إعـــــــــــــــالم كـــــــــــــــل المعنی
یمكـن للــوزیر المكلــف بالمالیـة فــي أي وقــت أن یـأمر شخصــا أو مؤسســة -116الفصــل 

مصــادق علیهــا بصــفة كفیــل بالتضــامن بعــدم الترفیــع فــي مبلــغ التزاماتــه أو التخفــیض منــه
تـــــدریجیا بانقضـــــاء تعهداتـــــه. وال ترجـــــع المبـــــالغ االحتیاطیـــــة المودعـــــة مـــــن قبـــــل الـــــوكالء 
بالتضـــامن بموجـــب التشــــریع الجـــاري بـــه العمــــل لـــدى أمـــین المــــال العـــام للـــبالد التونســــیة 
والمخصصــة للضــمان النســبي لكــل صــفقة إال بعــد استشــارة المشــترین العمــومیین المعنیــین 

.دت لها هذه المبالغ االحتیاطیةوانقضاء كل التعهدات التي رص
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الضمانات األخرى: الفرع الرابع
تضبط كراسات الشروط عند اإلقتضاء الضمانات األخـرى غیـر الضـمان -117الفصل 

ــــب بصــــفة اســــتثنائیة مــــن  المــــالي النهــــائي والحجــــز بعنــــوان الضــــمان التــــي یمكــــن أن تطل
لحالـة الحقـوق التـي یمكـن أن أصحاب الصفقات لضمان تنفیذ التزاماتهم. وتحدد فـي هـذه ا

.یمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات
الفسخ:الباب الثالث

یجــب أن تــنّص كراســات الشــروط علــى الحــاالت التــي یحــق فیهــا ألحــد -118الفصــل 
.الطرفین فسخ الصفقة

:وتفسخ الصفقة وجوبا في الحاالت التالیة
العمــومي مواصــلة التنفیــذ مــع عنــد وفــاة صــاحب الصــفقة إال إذا قبــل المشــتري-

الورثة أو الدائنین أو المصفي،
الة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقةفي ح-
ـــة إفـــالس صـــاحب الصـــفقة إال إذا قبـــل المشـــتري العمـــومي العـــروض - فـــي حال

.المقدمة من الدائنین
ـــة  ـــه مطالب فـــي كـــل الحـــاالت المـــذكورة أعـــاله ال یحـــق لصـــاحب الصـــفقة أو القـــائمین محل

.العمومي بأي تعویضالمشتري 

یمكــــن للمشــــتري العمــــومي فســــخ الصــــفقة إذا لــــم یــــف صــــاحب الصــــفقة -119الفصــــل 
بالتزاماتــه. وفــي هــذه الصــورة یوجــه لــه المشــتري العمــومي تنبیهــا بواســطة رســالة مضــمونة 

) أیــام 10الوصــول یــدعوه فیهــا إلــى الوفــاء بالتزاماتــه فــي أجــل محــدد ال یقــل عــن عشــرة (
تبلیغ التنبیه، وبانقضاء هذا األجل یمكن للمشتري العمومي فسـخ الصـفقة ابتداء من تاریخ 

دون اتخاذ أي إجـراء آخـر أو تكلیـف مـن یتـولى إنجازهـا طبقـا للتراتیـب الجـاري بهـا العمـل 
.وعلى حساب صاحب الصفقة

یمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لدیه، بمناسـبة عملیـة تـدقیق ودون أن یـؤثر 
حقه في التتبع الجزائـي، إخـالل صـاحب الصـفقة بالتزامـه بعـدم القیـام مباشـرة أو ذلك على 

ــأثیر فــي مختلــف إجــراءات إبــرام  بواســطة الغیــر بتقــدیم وعــود أو عطایــا أو هــدایا قصــد الت
.الصفقة وٕانجازها
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یجب أن یبّلغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصـفقة -120الفصل 
مون الوصـــول أو مباشـــرة مقابـــل وصـــل اســـتالم أو بطریقـــة ال مادیـــة بواســـطة مكتـــوب مضـــ

.مؤمنة
یمكـــن لصـــاحب الصـــفقة طلـــب فســـخ الصـــفقة فـــي حالـــة توّقـــف اإلنجـــاز -121الفصـــل 

) شـــهرا بطلـــب تأجیـــل أو عـــدة طلبـــات صـــادرة عـــن المشـــتري 12ألكثـــر مـــن اثنـــي عشـــرة (
.العمومي

التعـــویض عنـــد االقتضـــاء یجـــب علـــى صـــاحب الصـــفقة تقـــدیم طلـــب الفســـخ مرفقـــا بطلـــب
بواسطة مكتوب مضمون الوصـول أو مباشـرة مقابـل وصـل اسـتالم فـي أجـل أقصـاه سـتون 

.) شـــــــــــــــــــــهرا12) یومـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــاریخ انقضـــــــــــــــــــــاء اإلثنـــــــــــــــــــــي عشـــــــــــــــــــــرة (60(
یجـــب علـــى صـــاحب الصـــفقة أن یبیــــّن ضـــمن مطلبـــه قیمـــة التعـــویض المطلـــوب واألســـس 

ـــ ـــا بجمی ـــدیره ویكـــون مرفق ـــة لـــذلك، والمؤشـــرات المعتمـــدة فـــي تق ـــدات المثبت ـــائق والمؤی ع الوث
ویتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وٕاعداد تقریر فـي الغـرض یعرضـه علـى لجنـة 
مراقبـــة الصـــفقات ذات النظـــر، ویتضـــمن هـــذا التقریـــر رأي المشـــتري العمـــومي بخصـــوص 

.طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض
ـــى المشـــتري العمـــومي، فـــ-122الفصـــل  ـــع الحـــاالت، ضـــبط الطلبـــات یجـــب عل ي جمی

المنجــــزة والتــــي هــــي بصــــدد اإلنجــــاز والمــــواد التــــي تــــم تزویــــدها إلنجــــاز الصــــفقة واّتخــــاذ 
ـــة. ویقـــع تضـــمین هـــذه المعطیـــات فـــي كشـــف حســـاب یعـــّده المشـــتري  اإلجـــراءات التحّفظی
العمومي ویبّلغه لصاحب الصفقة بواسطة البرید مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل 

.ماستال
العنوان الرابع

أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات
صفقات الدراسات: الباب األول

یمكن للمشتري العمومي أن یبرم صفقات دراسات في الحاالت التي یراها -123الفصل 
مناســـبة. تضـــبط كراســـات الشـــروط بدقـــة موضـــوع الدراســـة واألهـــداف المنتظـــرة منهـــا وكـــل 

. وتخضـع صـفقات الدراسـات المتعلقـة بالبنـاءات المدنیـة الشروط األخرى المتعلقة بإنجازها
.إلى تراتیب خاصة بها
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یمكـــن أن تســـبق صـــفقات الدراســـات بصـــفقات تعریـــف تمكـــن مـــن تحدیـــد -124الفصـــل 
أهدافها والغایات المراد بلوغها و الفنیات األساسیة التي ینبغي استعمالها والوسائل البشریة 

از الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحـل التـي یمكـن والمادیة المزمع استخدامها إلنج
.أن تمر بها الدراسات. ویمكن إبرام عدة صفقات تعریف في نفس الموضوع

یتم اختیار صاحب صفقة التعریف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا ألحكام -125الفصل 
.هذا األمر

اسـة التعریـف . إال أنـه بالنسـبة وال یجوز إسـناد إنجـاز الدراسـات إلـى المكتـب الـذي أعـد در 
للدراســات التــي تســبقها عــدة صــفقات تعریــف لهــا نفــس الموضــوع ومســندة فــي إطــار نفــس 
إجـــراءات المنافســـة ومنجـــزة فـــي نفـــس الوقـــت فـــیمكن للمشـــتري العمـــومي أن یســـند صـــفقة 
الدراســة بالتفــاوض المباشــر إلــى صــاحب الحلــول التــي تــم قبولهــا شــرط أن تــنص كراســات 

لــى هــذه اإلمكانیــة. وٕاذا تــم قبــول عناصــر مــن عــدة حلــول فإنــه یمكــن للمشــتري الشــروط ع
.العمومي إسناد كل جزء من الدراسة یقابل هذه العناصر إلى صاحبه

تبرم صفقات الدراسات بعد اللجـوء إلـى المنافسـة طبقـا ألحكـام هـذا األمـر -126الفصل 
ر تجربته في المجاالت ذات العالقـة باالعتماد على كفاءة العارض التي یتم تقییمها باعتبا

أو الشــبیهة بالمجــال المعنــي بالدراســة وتجربــة الفریــق المقتــرح وخبرتــه والمنهجیــة المقترحــة 
.إلنجاز الدراسة

:یمكــن للمشــتري العمــومي اللجــوء إلحــدى الصــیغ التالیــة قصــد اختیــار صــاحب الصــفقة

ویتمثــل هــذا اإلجــراء فــي تفعیــل االختیــار علــى أســاس الموازنــة بــین الكلفــة والجــودة :-أ 
المنافســة باعتمــاد إجــراءات طلــب العــروض المضــیق وفقــا لإلجــراءات المنصــوص علیهــا 

.من هذا األمر42بالفصل 
یتم تفعیل المنافسة بین الخبراء ومكاتب الدراسـات المـدرجین ضـمن القائمـة المضـیقة علـى 

.ة المهمةأساس معیاري الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبیع
یــتم تحدیـــد القائمــة المضـــیقة بنــاء علـــى نتــائج دعـــوة عامــة ومفتوحـــة للترشــح طبقـــا لكـــراس 
العناصر المرجعیة لالنتقاء الذي یضبط شروط المشاركة والمنهجیة والمعاییر العامـة التـي 

.یتم على أساسها انتقاء المترّشحین
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ــــــــم حســــــــب ــــــــة ث ــــــــى مــــــــرحلتین حســــــــب الجــــــــودة الفنی ــــــــیم العــــــــروض عل ــــــــتم تقی ــــــــةی .الكلف
یــتم احتســاب العــدد الجملــي بجمــع العــددین الفنــي والمــالي وذلــك بعــد تحدیــد الموازنــة بــین 
العـــددین المـــذكورین. وتحـــدد الموازنــــة علـــى المســـتوى الفنـــي بــــالنظر إلـــى تشـــعب المهمــــة 

.والجودة المطلوبة
.تســــــــــــــند الصــــــــــــــفقة إلــــــــــــــى العــــــــــــــارض المتحصــــــــــــــل علــــــــــــــى أفضــــــــــــــل عــــــــــــــدد جملــــــــــــــي

:ودة : یطبق هذا اإلجراء على الطلبات التالیةاالختیار على أساس الج-ب 

الطلبات المعقدة أو شدیدة التخصص بشـكل یصـعب معـه تحدیـد العناصـر المرجعیـة -
ومــا هــو مطلــوب مــن صــاحب الصــفقة بكــل دقــة وحیــث ینتظــر المشــتري العمــومي مــن 

.المشاركین اقتراح حلول مبتكرة

المشـروع والتـي تتطلـب الحصـول الطلبات التي لها تأثیر كبیر علـى مواصـلة إنجـاز-
.على خدمات أفضل الخبراء

الطلبـــات التـــي یمكـــن إنجازهـــا بطـــرق مختلفـــة یصـــعب معهـــا مقارنـــة المقترحـــات بـــین -
.بعضها البعض

وتعتمد هذه الطریقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضیق 
لمعــاییر المعتمــدة طبقــا ألحكــام طبقــا لكــراس شــروط یضــبط شــروط المشــاركة والمنهجیــة وا

من هذا األمر وتـتم مطالبـة العـارض المتحصـل علـى أفضـل عـدد فنـي بتقـدیم 42الفصل 
.عرضه المالي

االختیــار علــى أســاس الســـعر األدنــى : وال یطبــق هـــذا اإلجــراء إال الختیــار الخبـــراء -ج
التــــي تخضــــع ومكاتــــب الدراســــات للمهــــام العادیــــة والتــــي ال تمثــــل أي خصوصــــیة معّینــــة و 

لمعــاییر وطــرق إنجــاز متعــارف علیهــا. وتعتمــد هــذه الطریقــة علــى تحدیــد عــدد فنــي أدنــى 
للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات فـي إطـار طلـب عـروض مفتـوح طبقـا لإلجـراءات 

مــن هــذا األمــر. ویــتم إســناد الصــفقة للعــارض الــذي قــدم 53المنصــوص علیهــا بالفصــل 
.د التأكد من حصوله على العدد الفني األدنى المطلوبالسعر األقل ثمنا وذلك بع

في كل الحاالت ال یمكن لصاحب الصفقة أن یغیر تركیبة الفریق المقترح إلنجازها أو 
أحد أعضائه إال عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي 

جیب الفریق أو العضو المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشریطة أن یست
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.الجدید إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملیة االختیار
ویجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانیة توقیف الدراسة عند انتهاء أجل معین أو إذا 

.بلغت المصاریف مبلغا محددا
وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبیعتها وأهمیتها تبرران هذا التقسیم ویضبط
ثمن كل مرحلة وآجالها ویمكن أن تنص الصفقة على توقیف إنجاز الدراسة في نهایة أي 

.مرحلة من هذه المراحل

المواد المستوردة ذات األثمان المتغیرة:الباب الثاني
تنطبق أحكام هذا الباب على صـفقات المنشـآت العمومیـة المتعلقـة بشـراء -127الفصل 

أثمانهــا موضــوع تغیــرات ســریعة وبالتــالي ال یمكــن إخضــاعها المــواد المســتوردة التــي تكــون 
إلـــى الشـــروط العادیـــة إلبـــرام وتنفیـــذ ومراقبـــة الصـــفقات. كمـــا تنطبـــق هـــذه األحكـــام علــــى 

.الخدمات المرتبطة بهذه المواد

تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر -128الفصل 
.لى المنشأة العمومیة المعنیةالمكلف باإلشراف ع

یجـب أن یســبق إبــرام الصـفقات المتعلقــة بهــذه المـواد والخــدمات المرتبطــة -129الفصــل 
بهـــا إجـــراء منافســـة واســـعة قـــدر اإلمكـــان علـــى أنـــه یمكـــن إبـــرام هـــذه الصـــفقات بالتفـــاوض 

.المباشر في حالة التأكد القصوى أو بناء على اعتبارات فنیة أو تجاریة أو مالیة
یتم في كل الحاالت التـي تجـرى فیهـا المنافسـة إبـالغ المترشـحین بشـروط -130الفصل 

المشاركة وشروط تنفیذ الطلبات. كما یجب عند االقتضاء إعالم المترشحین بكل إمكانـات 
.اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثناء بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة

اءات إســناد تحــّدد اللجنــة الداخلیــة لمراقبــة صــفقات المنشــأة شــروط وٕاجــر -131الفصــل 
مـن هـذا األمـر وتفحـص العـروض وتختـار العـرض 127الصفقات المشار إلیهـا بالفصـل 

.الذي تعتبره األفضل
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تتركب اللجنة الداخلیـة لمراقبـة صـفقات المنشـأة عنـدما تقـوم بالمهـام المبینـة بـالفقرة السـابقة 
مــن مــن هــذا األمــر161مــن هــذا الفصــل باإلضــافة إلــى األعضــاء المــذكورین بالفصــل 

:األعضاء اآلتي ذكرهم
ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالصناعة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
.ممثل عن وزیر اإلشراف بالنسبة للوزارات غیر الممثلة باللجنةة-

بیـــنهم وجوبـــا ال یمكـــن لهـــذه اللجنـــة أن تتـــداول إال بحضـــور أغلبیـــة أعضـــائها ویكـــون مـــن
ـــة ومراقـــب الدولـــة. وتؤخـــذ مقرراتهـــا بإجمـــاع  ـــل الـــوزیر المكلـــف بالمالی رئـــیس اللجنـــة وممث
األعضاء الحاضـرین وفـي صـورة عـدم حصـول هـذا اإلجمـاع فـإن اللجنـة توجـه فـورا تقریـرا 

.إلى وزیر اإلشراف للبت نهائیا
لنقاشـــــات وتــــدّون مـــــداوالت اللجنـــــة فـــــي محضـــــر یمضــــیه األعضـــــاء الحاضـــــرون ویبـــــین ا

.وعناصر التقییم التي اعتمدت في اتخاذ القرار

لغایــة الحصـول علــى أفضـل العــروض مـن حیــث الجـودة والــثمن وشــروط -132الفصـل 
ـــد بالقواعـــد  ـــة صـــفقات المنشـــأة عـــدم التقی ـــة لمراقب ـــة الداخلی التنفیـــذ والضـــمانات یمكـــن للجن

.ن اإلجراءات كتابیةالعادیة إلبرام وتنفیذ صفقات المنشآت العمومیة على أن تكو 
یمكـــــن للجنـــــة الداخلیـــــة لمراقبـــــة صـــــفقات المنشـــــأة إجـــــراء تفـــــاوض مـــــع -133الفصـــــل 

العارضین كلما تبینت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكلیـف 
إثنـــین مـــن أعضـــائها بـــذلك ویجـــب علیهمـــا أن یعلمـــا اللجنـــة بصـــفة مســـتمرة بمراحـــل هـــذا 

.تفاصیله ونتائجهالتفاوض و 

تبــرم الصــفقات التــي تخضــع ألحكــام هــذا البــاب فــي نطــاق برنــامج شــراء -134الفصــل 
.مصادق علیه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة

وعنــدما تبلــغ قیمــة الشــراءات حــد اختصــاص اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات یجــب 
ة الحقـــة علـــى رأي هـــذه اللجنـــة فـــي أجـــل ال علـــى المنشـــأة عـــرض الملفـــات المعنیـــة بصـــف

) یومــا ابتــداء مــن تــاریخ قــرار اللجنــة الداخلیــة لمراقبــة صــفقات 15یتجــاوز خمســة عشــر (
المنشأة مرفقة بتقریر تبین فیه اللجنة الطرق واإلجراءات المعتمدة واإلختیار المقرر. وتبلـغ 
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ارة أو إلــــى مجلــــس مراقبــــة آراء اللجنــــة العلیــــا لمراقبــــة وتــــدقیق الصــــفقات إلــــى مجلــــس اإلد
ـــغ قیمـــة شـــراءات بعـــض المـــواد المســـتوردة ذات  ـــى وزارة اإلشـــراف. وعنـــدما تبل المنشـــأة وٕال

مــن هــذا 128األثمــان المتغیــرة والتــي یحــددها القــرار المشــترك المنصــوص علیــه بالفصــل 
األمــر حــد اختصــاص اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات یجــب علــى المنشــأة عــرض 

ـــــــــــــةالملفـــــــــــــات ـــــــــــــى الـــــــــــــرأي المســـــــــــــبق لهـــــــــــــذه اللجن .المتعلقـــــــــــــة بهـــــــــــــذه الشـــــــــــــراءات عل
تتضــمن كراســات الشــروط اإلجــراءات المتعلقــة بإعــداد العــروض وطریقــة تقــدیمها وفتحهــا 

.وفرزها
ــالنظر إلــى  تبــدي اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات رأیهــا فــي اإلجــراءات المقترحــة ب

.جاعة الشراءخصوصیات القطاع المعني وطبیعة المواد ون
شراء المواد لبیعها على حالها:الباب الثالث

ــــة شــــراءات المنشــــآت -135الفصــــل  ــــب الخاصــــة بالصــــفقات العمومی ال تخضــــع للتراتی
العمومیـــة بعنـــوان نشـــاط تجـــاري للمـــواد المعـــدة للبیـــع علـــى حالهـــا أو بعـــد تكییفهـــا باســـتثناء 

حكـــام البـــاب الثـــاني مـــن هـــذا شـــراءات المـــواد ذات األثمـــان ســـریعة التغیـــر التـــي تخضـــع أل
.العنوان

ــه بالنســبة للشــراءات التــي تبلــغ قیمتهــا حــد اختصــاص اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق  إّال أّن
الصفقات، یجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهـذه الشـراءات علـى الـرأي المسـبق 

.لهذه اللجنة
روض وطریقـة تقـدیمها وفتحهـا و تتضمن كراسات الشـروط اإلجـراءات المتعلقـة بإعـداد العـ

.تقییمها
ــالنظر إلــى  تبــدي اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات رأیهــا فــي اإلجــراءات المقترحــة ب

.خصوصیات القطاع المعني وطبیعة المواد ونجاعة الشراء

شراءات المنشآت العمومیة التي تعمل في محیط تنافسي:الباب الرابع
كـــام الخاصـــة المدرجـــة بهـــذا البـــاب الدراســـات أو الطلبـــات ال تشـــمل األح-136الفصـــل 

.المتعلقة بالتجهیز أو األشغال والمدرجة بمیزانیة االستثمار للمنشآت العمومیة المعنیة
تنطبـــق األحكــــام التالیــــة علـــى طلبــــات التــــزود بمـــواد وخــــدمات الخاصــــة -137الفصــــل 

.د قائمتها بأمربالمنشآت العمومیة التي تعمل في محیط تنافسي والتي تحد
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یحــــدد مجلــــس إدارة أو مجلــــس مراقبــــة المنشــــأة العمومیــــة المعنیــــة بهــــذه -138الفصــــل 
األحكام الخاصة الحد أو الحدود الـدنیا لوجـوب إخضـاع الشـراءات التـي تطبـق علیهـا هـذه 

.األحكام الخاصة إلبرام صفقات مكتوبة
اد إلـــى دلیـــل خـــاص أو تبـــرم الصـــفقات الخاصـــة بهـــذه الشـــراءات باالســـتن-139الفصـــل 

نظام داخلي تتم المصادقة علیه من قبل مجلـس اإلدارة أو مجلـس المراقبـة وتصـادق علیـه 
سلطة اإلشراف مـع مراعـاة مبـادئ المسـاواة أمـام الطلـب العمـومي وتكـافؤ الفـرص وشـفافیة 

.اإلجراءات واللجوء إلى المنافسة
مجلــس إدارة أو مجلــس مراقبــة عنــدما تبلــغ هــذه الشــراءات الحــد الــذي تــم ضــبطه مــن قبــل 

المنشــأة یجــب علــى هــذه األخیــرة عــرض الملفــات المتعلقــة بهــا علــى الــرأي المســبق للجنــة 
.الداخلیة لمراقبة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا ممثال عن وزیر المالیة

وتـدون مــداوالت اللجنـة فــي محضـر یمضــیه األعضــاء الحاضـرون یكــون مـن بیــنهم وجوبــا 
الممثــل عــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة ومراقــب الدولــة. ویبــین هــذا المحضــر رئــیس اللجنــة و 

.النقاشــــــــــــــــــات وعناصــــــــــــــــــر التقیــــــــــــــــــیم التــــــــــــــــــي اعتمــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــي اتخــــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــــرار

یحـدد مجلـس اإلدارة أو مجلـس المراقبـة الحـاالت التـي یمكـن فیهـا اللجـوء -140الفصـل 
التقیــــد قــــدر إلــــى إجــــراءات طلــــب العــــروض أو التفــــاوض المباشــــر وینبغــــي علــــى المنشــــأة 

.اإلمكــــــــــان بكــــــــــل الصــــــــــیغ التــــــــــي حــــــــــددها هــــــــــذا األمــــــــــر بالنســــــــــبة لهــــــــــذه اإلجــــــــــراءات
مــن هــذا 93تنطبــق علــى الشــراءات موضــوع هــذا البــاب أحكــام الفصــل -141الفصــل 

مـــن هـــذا األمــر بالنســـبة لألقســـاط التــي تـــدفع علـــى 97األمــر بالنســـبة للتســـبقات والفصــل 
.الحساب

عّلقـــة بالطلبـــات الخاضـــعة لهـــذه األحكـــام الخاصـــة تخضـــع الصـــفقات المت-142الفصـــل 
.لنظام مراقبة یحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة

العنوان الخامس
في حوكمة الصفقات العمومیة

في المجلس الوطني للطلب العمومي: الباب األول
یحـــدث لـــدى رئـــیس الحكومـــة هیكـــل استشـــاري یســـمى المجلـــس الـــوطني -143الفصـــل 
.عمومي یضم شخصیات من القطاعین العام والخاصللطلب ال
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:تتمثل مهام المجلس الوطني للطلب العمومي في-144الفصل 
دراسـة واقتـراح كافـة التـدابیر التـي تهـدف إلـى تحسـین الحوكمـة فـي الصـفقات العمومیـة -

وخاصة فیما یتعلق باإلجراءات وطرق وتقنیات اإلبرام والتنفیذ والمراقبة والتقییم،
دراسة التعدیالت والتحسینات الضروریة لإلطار التشـریعي والترتیبـي للصـفقات العمومیـة -

بالتنســیق مــع الهیئــة العلیــا للطلــب العمــومي باالعتمــاد علــى المعطیــات المقدمــة مــن قبــل 
المرصـــد الـــوطني للصـــفقات العمومیـــة وهیئـــة متابعـــة ومراجعـــة الصـــفقات العمومیـــة وتقـــدیم 

لرئاســة الجمهوریــة ولرئاســة الحكومــة وللمجلــس التشــریعي وذلــك مقترحــات فــي هــذا الصــدد
قصد إضفاء مزید من الشفافیة والجدوى وٕارساء منظومة شراء مستدامة،

ـــة ورئاســـة - ـــتم رفعـــه إلـــى رئاســـة الجمهوری ـــذ الصـــفقات ی ـــر حـــول إســـناد وتنفی إعـــداد تقری
تدقیق المجراة،الحكومة والمجلس التشریعي وذلك باالستناد إلى تقاریر الرقابة وال

اقتراح كافة التدابیر المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة -
.وذلك بالتعاون مع الهیئة المكلفة بمقاومة الفساد

التعهـــد بكافـــة المســـائل العامـــة المتعلقـــة بالسیاســـة الوطنیـــة فـــي مجـــال الشـــراء العمـــومي -
.هذا األخیرواإلطار التشریعي والترتیبي ل

دراســـة وتقـــدیم مقترحـــات بخصـــوص تطـــویر منظومـــة الشـــراءات العمومیـــة علـــى الخـــط،-
إبـــداء الـــرأي بخصـــوص مشـــاریع كراســـات الشـــروط اإلداریـــة العامـــة وكراســـات الشـــروط -

الفنیة العامة،
ویتولى المجلس إعداد تقریر سنوي حول نشاطه یتم نشره بموقع الواب الخـاص بالصـفقات 

.العمومیة

یتركــب المجلـس الــوطني للطلـب العمــومي الـذي یترأســه ممثـل عــن رئــیس -145الفصـل 
:الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم

ممثل عن دائرة المحاسبات،-
عضو عن المحكمة اإلداریة،-
ممثل عن هیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة،-
الوزیر المكلف بالمالیة،ممثل عن -
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ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
ممثل عن مجلس المنافسة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجهیز،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة،-
رؤساء اللجان المختصة باللجنة العلیا لمراقبة وتدقیق الصفقات العمومیة،-
عمومیة،مدیر عام المرصد الوطني للصفقات ال-
رئیس هیئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومیة،-
رئیس الهیئة العامة لمراقبة المصاریف العمومیة،-
رئیس هیئة مراقبي الدولة،-
رئیس هیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیة،-
ممثل عن المصالح المكّلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة-
لیة،رئیس هیئة الرقابة العامة للما-
ممثل عن البنك المركزي التونسي،-
عشرة ممثلین عن المنظمات المهنیة المعنیة وعن القطاع الخـاص والمجتمـع المـدني -

.والجامعیین یتم تعیینهم لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
یـــتم ضـــبط قائمـــة أعضـــاء المجلـــس الـــوطني للطلـــب العمـــومي بقـــرار مـــن رئـــیس الحكومـــة 

.من الوزارات والهیاكل الممثلة بالهیئةباقتراح 
من هذا األمر علـى 147تشرف الهیئة العلیا للطلب العمومي المنصوص علیها بالفصل 

.الكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي

یجتمع المجلس الوطني للطلب العمومي بدعوة من رئیسه أربع مرات فـي -146الفصل 
:قتضى األمر بحضور أغلبیة أعضائه قصدالسنة على األقل وكلما ا

المصادقة على برنامج العمل السنوي،-
متابعة إنجاز برنامج العمل،-
.المصادقة على التقریر السنوي-

في هیاكل مراقبة الصفقات العمومیة: الباب الثاني
في الهیئة العلیا للطلب العمومي: القسم األول
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5096طلب العمومي المحدثة بمقتضـى األمـر عـدد تضم الهیئة العلیا لل-147الفصل 
ــــي 2013لســــنة  ــــوفمبر 22المــــؤرخ ف ــــا للطلــــب 2013ن ــــة العلی المتعلــــق بإحــــداث الهیئ

العمومي وضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبـي ومراجعـي الطلـب العمـومي 
ابعــة ومراجعــة برئاسـة الحكومــة، اللجنـة العلیــا لمراقبــة وتـدقیق الصــفقات العمومیــة وهیئـة مت

.من هذا األمر184إلى 181الصفقات العمومیة المنصوص علیها بالفصول 

:تتكون اللجنة العلیا لمراقبة وتدقیق الصفقات العمومیة من-148الفصل 
اللجنــة المختصــة لمراقبــة وتــدقیق صــفقات البنــاءات والهندســة المدنیــة والدراســات -

المتصلة بها،
اقبـــة وتــــدقیق صـــفقات تكنولوجیــــات االتصـــال واإلعالمیــــة اللجنـــة المختصــــة لمر -

والكهرباء واإللكترونیك والدراسات المتصلة 
بها،
اللجنــة المختصــة لمراقبــة وتــدقیق صــفقات المــواد األولیــة والمــواد التــي یعــاد بیعهــا -

على حالها،
اللجنة المختصة لمراقبة وتدقیق صفقات الطلبات المختلفة،-
راقبــــة ومتابعــــة نیابــــة المحــــامین وشــــركات المحــــامین للهیاكــــل اللجنــــة المختصــــة لم-

العمومیــة وتمثیلهــا لــدى المحــاكم والهیئــات القضــائیة واإلداریــة والعســكریة والتعدیلیــة 
والتحكیمیة

المرصد الوطني للصفقات العمومیة،-
مــن 77وحــدة الشــراء العمــومي علــى الخــط "تــونیبس" المنصــوص علیهــا بالفصــل -

.هذا األمر
تضبط قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة لمراقبـة وتـدقیق الصـفقات بقـرار مـن رئـیس 

.الحكومة باقتراح من الوزارات والهیاكل الممثلة باللجنة
تتركــــب اللجنــــة المختصـــة لمراقبــــة وتــــدقیق صـــفقات البنــــاءات والهندســــة -149الفصـــل 

ئــیس الحكومــة مــن األعضــاء المدنیــة والدراســات المتصــلة بهــا والتــي یترأســها ممثــل عــن ر 
:اآلتي ذكرهم

مراقب المصاریف العمومیة أو مراقب الدولة،-
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ممثل عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتنمیة والتعاون الدولي،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالصناعة،-
المكلف بالتجارة،ممثل عن الوزیر-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجهیز،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة،-
ممثل عن محافظ البنك المركزي،-

ممثــل عــن وزارة اإلشــراف بالنســبة لصــفقات المؤسســات العمومیــة التــي ال تكتســي -
اللجنـة صبغة إداریة والمنشآت العمومیة عندما ال تكون وزارة اإلشراف ممثلـة صـلب 

.المختصة

تتركــب اللجنــة المختصــة لمراقبــة وتــدقیق صــفقات تكنولوجیــات االتصــال -150الفصــل 
واإلعالمیة والكهرباء واإللكترونیك والدراسات المتصلة بها والتـي یترأسـها ممثـل عـن رئـیس 

:الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم

مراقب المصاریف العمومیة أو مراقب الدولة،-
وزیر المكلف بالشؤون الخارجیة،ممثل عن ال-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتنمیة والتعاون الدولي،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالصناعة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بتكنولوجیات االتصال،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة،-
محافظ البنك المركزي،ممثل عن -
ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومیـة التـي -

ال تكتســـي صـــبغة إداریـــة والمنشـــآت العمومیـــة عنـــدما ال تكـــون وزارة 
.االشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة
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تتركــب اللجنــة المختصــة لمراقبــة وتــدقیق صــفقات المــواد األولیــة والمــواد -151الفصــل 
یعاد بیعها على حالها والتـي یترأسـها ممثـل عـن رئـیس الحكومـة مـن األعضـاء اآلتـي التي 
:ذكرهم
مراقب الدولة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتنمیة والتعاون الدولي،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
وزیر المكّلف بالصناعةممثل عن ال-
ممثل عن الوزیر المكلف بالنقل،-
ممثل عن محافظ البنك المركزي،-
ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات المنشآت العمومیة عنـدما ال تكـون وزارة -

.االشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة

تلفـة والتـي تتركب اللجنة المختصة لمراقبـة وتـدقیق صـفقات الطلبـات المخ-152الفصل 
:یترأسها ممثل عن رئیس الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم

مراقب المصاریف العمومیة أو مراقب الدولة،-
ممثل عن الوزیر المكّلف بالشؤون الخارجیة،-
ممثل عن الوزیر المكّلف بالمالیة،-
ممثل عن الوزیر المكّلف بالتنمیة والتعاون الدولي،-
لمكّلف بالتجارة،ممثل عن الوزیر ا-
ممثل عن الوزیر المكّلف بالصناعة،-
ممثل عن الوزیر المكّلف بالبیئة،-
.ممثل عن محافظ البنك المركزي-
ممثــل عــن وزارة اإلشــراف بالنســبة لصــفقات المؤسســات العمومیــة التــي ال تكتســي -

.صبغة إداریة والمنشآت العمومیة عندما تكون هذه الوزارات غیر ممثلة
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یتــولى مراقبــو ومراجعــو الطلــب العمــومي بالهیئــة العلیــا للطلــب العمــومي -153ل الفصــ
مراقبــة الصــفقات العمومیــة وٕاعــداد تقــاریر رقابیــة تتضــمن دراســة الملفــات المعروضــة علــى 
اللجنـــــة العلیـــــا لمراقبـــــة وتـــــدقیق الصـــــفقات العمومیـــــة وهیئـــــة المتابعـــــة والمراجعـــــة وكافـــــة 

الت التــي تثیرهــا الملفــات بــالنظر إلــى شــرعّیة اإلجــراءات المالحظــات واإلشــكالیات واإلخــال
وشفافّیة اإلسناد ومدى احتـرام المبـادئ األساسـیة للطلـب العمـومي ویـتم تبلیـغ هـذه التقـاریر 
إلى أعضاء اللجنة وهیئة المتابعة والمراجعة للبـت فـي الملـف وٕابـداء الـرأي بنـاء علـى هـذه 

.التقاریر
لعمومي، باإلضافة إلى المهام الموكولة إلیهم بمقتضى هذا یكّلف مراقبو ومراجعو الطلب ا

األمر، بإجراء رقابة على ملفات الصفقات خالل مختلف مراحل إبرامهـا و تنفیـذها بالنسـبة 
.للملفات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العلیا لمراقبة وتدقیق الصفقات

خـالل مرحلـة التنفیـذ علـى ملفـات كما یكّلف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بإجراء رقابة 
.الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العلیا لمراقبة و تدقیق الصفقات العمومیة

یــتم إجــراء هــذه الرقابــة بمقتضــى أذون بمأموریــات تســّلم لهــم مــن قبــل رئــیس الحكومــة علــى 
یــا أســاس رزنامــة ســنویة للتــدقیق فــي الصــفقات العمومیــة تضــبط مــن قبــل رئــیس الهیئــة العل

للطلـب العمــومي إضـافة إلــى المهّمـات التــي یعهـد بهــا إلـیهم بصــفة خاصـة مــن قبـل رئــیس 
.الحكومة

یوجه رئیس الهیئة العلیا للطلب العمـومي نسـخة مـن تقـاریر المهمـات المنجـزة علـى أسـاس 
هذا الفصـل إلـى رئـیس الحكومـة وٕالـى دائـرة المحاسـبات وٕالـى الهیئـة العلیـا للرقابـة اإلداریـة 

.ةوالمالی
.یكّلف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي

تتــولى اللجنــة العلیــا لمراقبــة و تــدقیق الصــفقات العمومیــة ولجــان مراقبــة -154الفصــل
مـن هـذا األمـر مراقبـة شـرعیة إجـراءات اللجـوء 157الصفقات المنصوص علیها بالفصل 

لصـــــفقات ومصــــداقیتها وشـــــفافیتها وتتأكــــد مـــــن الصــــبغة المقبولـــــة إلــــى المنافســـــة وٕاســــناد ا
لشروطها اإلداریة والمالیة والفنیة وذلك على ضوء المعطیات العامـة للمشـروع الـذي تنجـز 
مكوناتــه فــي إطــار الصــفقات المعروضــة علیهــا وخاصــة دراســات الجــدوى وتقــدیرات الكلفــة 

.ى المفیدةوطرق التمویل ومراحل التنفیذ وكل المعطیات األخر 
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وتتولى اللجنة العلیا لمراقبة وتدقیق الصفقات ولجـان مراقبـة الصـفقات إعـداد تقـاریر دوریـة 
.یتم نشرها سنویا بالموقع اإللكتروني الوطني للصفقات العمومیة و بالمواقع الخاصة بها

تعـرض وجوبـا علـى الـرأي المسـبق للجنـة العلیـا لمراقبـة وتـدقیق الصـفقات -155الفصل 
:جان مراقبة الصفقاتولل

تقاریر تقییم العروض وتقاریر لجـان المنـاظرات وكـذلك تقـاریر االنتقـاء بالنسـبة -
.لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء

.مشاریع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر-
مشــــاریع مالحــــق الصــــفقات الراجعــــة إلیهــــا بــــالنظر إال إذا فــــاق مبلــــغ الصــــفقة -

.اختصاصهاباعتبار المالحق حدود
.مشاریع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر-
كــــل مشــــكل أو نــــزاع یتعلــــق بإعــــداد أو إبــــرام أو تنفیــــذ أو خــــالص الصــــفقات -

.الراجعة لها بالنظر
.التقدیرات األولیة لألشغال التي تنجز مباشرة-

ـــــة بالمهـــــام التا-156الفصـــــل  ـــــوطني للصـــــفقات العمومی ـــــةیكلّـــــف المرصـــــد ال :لی
اقتــراح كــل الوســائل التشــریعیة والترتیبیــة علــى المجلــس الــوطني للطلــب العمــومي بهــدف -

الــــتحكم فــــي الكلفــــة وٕاضــــفاء مزیــــد مــــن الشــــفافیة والفاعلیــــة واســــتجابة لمتطلبــــات التنمیــــة 
.المستدامة

مسك سجّل معلومـاتي وطنـي حـول أصـحاب الصـفقات العمومیـة باالعتمـاد علـى بطاقـة -
جــاز كــل صــفقة عمومیــة. وتضــبط اإلجــراءات المتعلقــة بالســجل المعلومــاتي متابعــة بعــد إن

.وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من رئیس الحكومة
التكفل بنشر كافة المعلومات والوثائق الهامـة علـى الموقـع اإللكترونـي الـوطني للصـفقات -

ـــة وذلـــك خدمـــة لمبـــادئ الحوكمـــة الرشـــیدة وتنمیـــة الكفـــاءات فـــي مـــادة ا لصـــفقات العمومی
.العمومیة

وضع برنامج وطني للتكوین في مجال الصفقات العمومیة ومساندة المشـترین العمـومین -
عبــر إرســاء أنظمــة خاصــة للتكــوین وملتقیــات ودورات فــي مجــال الشــراء العمــومي یتــولى 
المرصــد اإلشــراف علیهــا وتنســیق أعمالهــا بنــاء علــى حاجیــاتهم التــي یــتم توجیههــا ســنویا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترینللمرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جمی .ب
مســـاندة المشـــترین العمـــومیین بإرســـاء منظومـــة استشـــارة لفائـــدتهم وٕاعـــداد نمـــاذج لوثـــائق -

الصـــفقات وبرمجیـــات إعالمیـــة وآلیـــات مســـاعدة مختلفـــة وكـــل الوثـــائق المادیـــة والالمادیـــة 
.الالزمة لتسهیل وتبسیط مهامهم

لمتعلقــة بالصــفقات العمومیــة إرسـاء نظــام معلومــاتي لجمــع ومعالجــة وتحلیـل المعطیــات ا-
والشراء العمومي بصفة عامة وٕاعداد اإلحصائیات المتعلقة بعدد الصفقات المسندة حسـب 

.الموضوع والتوزیع الجغرافي والمشتري العمومي وصیغة اإلبرام وكل معیار آخر
القیـــام بإحصــــاء ســــنوي عــــام للصــــفقات العمومیـــة وٕاحصــــاءات جزئیــــة تهــــم مجموعــــة مــــن 

.عمومیین أو صنفا معینا من الصفقاتالمشترین ال
تضبط بمقتضى قرار من رئـیس الحكومـة قائمـة المعطیـات التـي تطلـب فـي إطـار إحصـاء 
الصـــفقات العمومیـــة وطـــرق وآجـــال تجمیعهـــا. ویتعـــّین فـــي هـــذا اإلطـــار علـــى كـــل مشـــتري 
عمومي موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومیة بصـفة دوریـة بالمعطیـات التـي یتطلبهـا 
اإلحصـــاء والنظـــام المعلومـــاتي وفقـــا لنمـــاذج وٕاجـــراءات تضـــبط بمقتضـــى قـــرار مـــن رئـــیس 

.الحكومة
إعداد بطاقات تألیفیـة لكـل صـاحب صـفقة عمومیـة علـى أسـاس معطیـات محّینـة ودقیقـة -

تدرج بالسجل المعلوماتي في شكل قاعـدة بیانـات بنـاء علـى المعطیـات المضـّمنة ببطاقـات 
د موافــــاة المشــــترین العمــــومیین، بنــــاء علــــى طلــــبهم، بالبطاقــــات المتابعــــة. ویتــــولى المرصــــ

.التألیفیة المتعلقة بالمشاركین المعنیین

مسك سجل معلومـاتي بخصـوص مختلـف المتـدخلین مـن المجتمـع المـدني فـي منظومـة -
.الصفقات العمومیة وتمكینهم من كل المعلومات المتعلقة بتطور المنظومة

الصفقاتلجان مراقبة: القسم الثاني
:تحدث لجان مراقبة الصفقات التالیة-157الفصل 
.اللجنة الوزاریة لمراقبة الصفقات العمومیة بكل وزارة-

.اللجنة الجهویة لمراقبة الصفقات العمومیة بكل والیة-

اللجنة البلدیة لمراقبة الصـفقات العمومیـة بكـل بلدیـة تتجـاوز میزانیتهـا مبلـغ یضـبط -
.بأمر
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.لمراقبة الصفقات العمومیة صلب كل منشأة عمومیةاللجنة الداخلیة-
تتركــب اللجنــة الوزاریــة لمراقبــة الصــفقات العمومیــة والتــي یترأســها الكاتــب -158الفصــل 

:العام للوزارة أو إطار برتبة مدیر عام إدارة مركزیة من األعضاء اآلتي ذكرهم
.مراقب المصاریف العمومیة أو مراقب الدولة-

.ر المكلف بالمالیةممثل عن الوزی-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالصناعة-

ممثــل عــن الــوزیر المكلّــف بــالتجهیز بالنســبة لمشــاریع البنــاءات والهندســة المدنیــة -
.المزمع إبرامها

.المدیر العام أو المدیر المكلف بالمصالح اإلداریة والمالیة للوزارة المعنیة-

الوزیر المكّلف بتكنولوجیات االتصال بالنسبة للصـفقات المتعلقـة باقتنـاء ممثل عن -
.معدات إعالمیة أو برمجیات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك

ــــي صــــفقات  ــــة بــــوزارة اإلشــــراف القطــــاعي للنظــــر ف ــــة المحدث ــــة الوزاری ــــة اللجن تعــــّدل تركیب
ر العــــام أو المــــدیر المؤسســــات العمومیــــة التــــي ال تكتســــي صــــبغة إداریــــة بتعــــویض المــــدی

المكلف بالشؤون اإلداریة والمالیة للوزارة بالمدیر العـام للمؤسسـة المعنیـة وبتعـویض مراقـب 
.المصاریف العمومیة بمراقب الدولة

مـن 155تمارس اللجنة الوزاریة لمراقبة الصـفقات المشـموالت المنصـوص علیهـا بالفصـل 
الهیئـات المماثلـة الموجـودة بوالیـة تـونس هذا األمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومیـة و 

والخاضعة إلشراف الوزارة المعنیـة باسـتثناء الصـفقات الراجعـة بـالنظر للجنـة العلیـا لمراقبـة 
.و تدقیق الصفقات

مــن 155تمــارس اللجنــة الوزاریــة بــوزارة الداخلیــة المشــموالت المنصــوص علیهــا بالفصــل 
اضــعة إلشــرافها باســتثناء الصــفقات التــي هــذا األمــر علــى صــفقات الجماعــات المحلیــة الخ

ترجــع بــالنظر للجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات أو اللجنــة الجهویــة أو البلدیــة لمراقبــة 
.الصفقات

مــن 155تمــارس اللجنــة الوزاریــة بــوزارة التجهیــز المشــموالت المنصــوص علیهــا بالفصــل 
ة والمكلفــة بإنجازهــا طبقــا للتراتیــب هــذا األمــر بالنســبة للصــفقات المتعلقــة بالبنــاءات المدنیــ
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الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي 
.هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزاریة بحضور ممثل عن الوزارة المعنیة بالمشروع

ا الكاتـب تتركـب اللجنـة الجهویـة لمراقبـة الصـفقات العمومیـة والتـي یترأسـه-159الفصل 
:العام للوالیة من األعضاء اآلتي ذكرهم

المراقب الجهوي للمصاریف العمومیة،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
ممثل عن المجلس الجهوي،-
ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،-
.المدیر الجهوي للتجهیز-

اجتماع لجنة مراقبة یتعین وجوبا على رئیس اإلدارة أو المؤسسة العمومیة المعنیة حضور 
الصفقات إال في حاالت التعـذر المبـررة وفـي هـذه الحالـة یمكـن لهـذا األخیـر تفـویض عـدد 
.مــــــــــــــــــــــــــــــــــن إطــــــــــــــــــــــــــــــــــارات اإلدارة أو المؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــة العمومیــــــــــــــــــــــــــــــــــة للحضــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــــالنظر للجنــــة الجهویــــة، الصــــفقات المبرمــــة لفائــــدة الجماعــــات المحلیــــة والهیئــــات  ترجــــع ب
یــة والصــفقات المزمــع إبرامهــا فــي نطــاق االعتمــادات المشــابهة لهــا الكائنــة فــي الوالیــة المعن

المفّوضــة مــن الدولــة إلــى الوالیــات وصــفقات المؤسســات العمومیــة الكائنــة فــي الوالیــة مــع 
مراعـــــاة التراتیـــــب الخاصـــــة المنطبقـــــة علـــــى صـــــفقات بعـــــض المؤسســـــات العمومیـــــة عنـــــد 

جهویــة للتنمیـــة االقتضــاء، كمــا تخضــع للــرأي المســبق لهــذه اللجنــة صــفقات المنــدوبیات ال
الفالحیــة التــي تتجـــاوز حــدود اختصـــاص لجنــة صـــفقات المندوبیــة إلـــى حــدود اختصـــاص 

ــــــــــــــــــــــــــــــدقیق الصــــــــــــــــــــــــــــــفقات العمومیــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــة العلیــــــــــــــــــــــــــــــا لمراقبــــــــــــــــــــــــــــــة وت .اللجن
ترجــع بــالنظر للجنــة الجهویــة كــل الصــفقات المتعلقــة بالمصــاریف والمشــاریع ذات الصــبغة 

الصــفقات التــي ترجــع بــالنظر إلــى الجهویــة التــي تضــبط بــأمر مهمــا كــان مبلغهــا باســتثناء
.اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقیق الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقات

تتركــب اللجنــة البلدیــة لمراقبــة الصــفقات العمومیــة والتــي یترأســها الكاتــب -160الفصــل 
:العام للبلدیة من األعضاء اآلتي ذكرهم

مراقب المصاریف العمومیة،-
ممثل عن المجلس البلدي،-
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ویة للتجهیز،ممثل عن اإلدارة الجه-
ممثل عن اإلدارة الجهویة للتجارة،-
قابض المالیة محتسب البلدیة،-

عـــالوة عـــن ذلــــك، تتركـــب اللجنـــة البلدیــــة لمراقبـــة الصـــفقات العمومیــــة ببلدیـــة تـــونس مــــن 
:األعضاء اآلتي ذكرهم

ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-
یر المكلـــف ممثـــل عـــن الـــوزیر المكلـــف بتكنولوجیـــات االتصـــال أو عـــن الـــوز -

بالصناعة وذلك حسب موضوع الصفقة،
ـــة  ـــة لمراقب ـــنفس صـــالحیات اللجـــان الوزاری ـــة تـــونس ب ـــة فـــي صـــفقات بلدی تنظـــر هـــذه اللجن

.الصفقات العمومیة

تتركــب اللجنــة الداخلیــة لمراقبــة صــفقات المنشــأة العمومیــة والتــي یترأســها -161الفصــل 
لـرئیس المـدیر العـام، مـن األعضـاء متصرف عن مجلـس اإلدارة أو مجلـس المراقبـة غیـر ا

:اآلتي ذكرهم
مراقب الدولة : عضو،-
.متصرفان یتم تعیینهما من قبل مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة-

في صورة حصول مانع ألحد المتصرفین المـذكورین أعـاله فإنـه یمكـن لهـذا المتصـرف أن 
مراقبــة علــى أن ال یفــوض كتابیــا مهامــه لعضــو آخــر مــن مجلــس اإلدارة أو مــن مجلــس ال

.یتجاوز هذا التفویض ثالث مرات خالل نفس السنة
في صورة لجوء أحد العضوین إلى هذا اإلجراء أكثر من ثالث مرات في السنة فإنه یجب 
على الرئیس المدیر العام أن یعلـم بـذلك مجلـس اإلدارة أو مجلـس المراقبـة الـذي یمكنـه أن 

.یقرر تعویض العضو المذكور
:إلى تركیبة لجنة صفقات المنشأةیضاف وجوبا

ممثـل عــن الـوزیر المكلــف بـالتجهیز بالنســبة لصـفقات األشــغال والتـي تفــوق قیمتهــا -
ملیون دینار،1

ممثــل عــن وزارة اإلشــراف القطــاعي للمنشــأة بالنســبة لصــفقات التــزود بمــواد والتــي -
.تفوق قیمتها ثالثمائة ألف دینار
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یـــــا لمراقبـــــة وتـــــدقیق الصـــــفقات ولجـــــان مراقبـــــة یكتســـــي رأي اللجنـــــة العل-162الفصـــــل 
الصــــفقات قــــوة القــــرار بالنســــبة آلمــــري الصــــرف والقــــبض والمــــدیرین العــــامین للمؤسســــات 

.العمومیــــــــــــــــــة والمؤسســــــــــــــــــات العمومیــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي ال تكتســــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبغة إداریــــــــــــــــــة
وال یمكن تجـاوزه إال بصـفة اسـتثنائیة وبمقتضـى مقـرر صـادر عـن رئـیس الحكومـة بـاقتراح 

لمعنــي أو الــوزیر المكلــف باإلشــراف القطــاعي علــى المؤسســات العمومیــة أو مــن الــوزیر ا
ــــــــــــــة ــــــــــــــة المعنی ــــــــــــــي ال تكتســــــــــــــي صــــــــــــــبغة إداری ــــــــــــــة الت ــــــــــــــى المؤسســــــــــــــات العمومی .عل

بالنســـبة لصـــفقات المنشـــآت العمومیـــة یكتســـي رأي اللجنـــة العلیـــا لمراقبـــة -163الفصـــل 
استشـاریة وال یلـزم مجلـس وتدقیق الصفقات ورأي اللجنة الداخلیة لمراقبـة الصـفقات صـبغة 

.اإلدارة أو مجلس المراقبة
إال أنه في صـورة عـدم أخـذ مجلـس إدارة المنشـأة أو مجلـس المراقبـة بـرأي اللجنـة العلیـا أو 
عنـــدما یتضـــمن رأي اللجنـــة الداخلیـــة تحفظـــا أو اعتراضـــا مـــن مراقـــب الدولـــة فإنـــه یتعـــّین 

مجلس المراقبة الـذي ینظـر التنصیص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس اإلدارة أو 
في الصفقة وٕادراجـه كقـرار خـاص تـتم المصـادقة علیـه بصـفة صـریحة مـن وزیـر اإلشـراف 

.القطاعي
بغـــض النظــــر عـــن األحكــــام الخصوصـــیة الـــواردة بهــــذا األمـــر، یضــــبط -164الفصـــل 

:اختصاص مختلف لجان مراقبة الصفقات كما یلي
الدولـة والجماعـات المحلیـة والمؤّسسـات االختصاص بالنسبة للصـفقات المبرمـة مـن قبـل-

:العمومیة والمؤسسات العمومیة التي ال تكتسي صبغة إداریة
اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات اللجنــة الوزاریــة لمراقبــة الصــفقات اللجنــة الجهویــة 

لمراقبة الصفقات اللجنة البلدیة لمراقبة الصفقات الموضوع
ملیـون دینـار 5ملیـون دینـار إلـى حـدود 10إلى حدود ملیون دینار 10أكثر من -

ملیون دینار بالنسـبة للمشـاریع ذات الصـبغة الجهویـة إلـى حـدود 10وٕالى حدود 
ملیون دینار األشغال2

ملیـون دینـار إلـى 1ملیون دینار إلى حدود 4ملیون دینار إلى حدود 4أكثر من -
ألف دینار التزود بمعدات وخدمات400حدود 
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ملیـون دینـار إلـى 1ملیون دینار إلى حدود 4ملیون دینار إلى حدود 4من أكثر -
ألف دینار التزود بمعدات إعالمیة300حدود 

ألــف دینــار 500ملیــون دینــار إلــى حــدود 2ملیــون دینــار إلــى حــدود 2أكثـر مــن -
ألف دینار البرمجیات والخدمات اإلعالمیة300إلى حدود 

ألـــف 200ألـــف دینـــار إلــى حـــدود 300ود ألــف دینـــار إلـــى حــد300أكثــر مـــن -
ألف دینار الدراسات150دینار إلى حدود 

ملیـون دینـار إلـى 5ملیون دینار إلى حدود 7ملیون دینار إلى حدود 7أكثر من -
ملیون دینار التقدیرات األولیة لألشغال المنجزة مباشرة2حدود 

:ومیـــــــــةاالختصــــــــاص بالنســـــــــبة للصـــــــــفقات المبرمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المنشــــــــآت العم
اللجنــة العلیــا لمراقبــة وتــدقیق الصــفقات اللجنــة الداخلیــة لمراقبــة صــفقات المنشــأة العمومیــة 

الموضوع 
ملیون دینار األشغال10ملیون دینار إلى حدود 10أكثر من -
ملیون دینار التزود بمعدات وخدمات7ملیون دینار إلى حدود 7أكثر من -
یون دینار التزود بمعدات إعالمیةمل4ملیون دینار إلى حدود 4أكثر من -
ملیون دینار البرمجیات والخدمات اإلعالمیة2ملیون دینار إلى حدود 2أكثر من -
ألـــــــــف دینـــــــــار الدراســـــــــات300ألـــــــــف دینـــــــــار إلـــــــــى حـــــــــدود 300أكثـــــــــر مـــــــــن -

تنطبــق حـــدود االختصــاص المبّینـــة بالجــدولین أعـــاله علــى صـــفقات المشــترین العمـــومیین 
.المنظمة بنصوص خاصة

:تم تحدید اللجنة المختصة باالعتماد علىوی
الكلفة التقدیریة للطلبات باعتبار جمیـع األداءات بالنسـبة لملفـات طلـب العـروض وبـرامج -

طلــب العــروض مــع منــاظرة وكــراس العناصــر المرجعیــة لالنتقــاء وتقــاریر االنتقــاء، خــالل 
.مرحلة إعداد الصفقة

ــالغ العــروض المالیــة المفتوحــة با- عتبــار جمیــع األداءات بالنســبة لتقــاریر تقیــیم معــدل مب
.العروض

.مبلــغ الصــفقة باعتبــار جمیــع األداءات بالنســبة للصــفقات المبرمــة بالتفــاوض المباشــر-

تضــبط قائمــة أعضــاء اللجــان الوزاریــة واللجــان الجهویــة واللجــان البلدیــة -165الفصــل 
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الـــوزیر أو الـــوالي أو رئـــیس ولجـــان المنشـــآت العمومیـــة لمراقبـــة الصـــفقات بمقـــرر یصـــدره
البلدیة أو الرئیس المدیر العـام للمنشـأة حسـب الحالـة وذلـك بـاقتراح مـن اإلدارات والهیاكـل 
الممثلــة باللجنــة المعنیــة. ویــنص مقــرر رئــیس اللجنــة علــى الوحــدة المكلفــة بالكتابــة القــارة 

.للجنة مراقبة الصفقات
الجهویــــة واللجــــان البلدیــــة ولجــــان المنشــــآت تــــؤمن الكتابــــة القــــارة للجــــان الوزاریــــة واللجــــان

العمومیة لمراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع بالنظر مباشـرة للـدیوان أو الـوالي أو رئـیس 
البلدیة أو اإلدارة العامة للمنشأة حسب الحالة. وتقوم الكتابـة القـارة بدراسـة الملفـات وٕاعـداد 

ت كـاقتراح جــدول األعمـال وتنظــیم تقـاریر فــي الغـرض وتنظــیم أعمـال لجنــة مراقبـة الصــفقا
ــــــــــــــة ــــــــــــــیس اللجن ــــــــــــــدوینها بالتشــــــــــــــاور مــــــــــــــع رئ .الجلســـــــــــــــات وتحـــــــــــــــریر المحاضــــــــــــــر وت

یرسل جدول أعمال جلسات اللجنـة العلیـا لمراقبـة وتـدقیق الصـفقات وجلسـات لجـان مراقبـة 
) أیام عمل على األقل من 3الصفقات والملفات المصاحبة إلى أعضاء اللجنة قبل ثالثة (

.سةتاریخ الجل

یمكن للجنة العلیا لمراقبة تدقیق الصفقات وللجان مراقبة الصفقات بطلب -166الفصل 
من رئیسها أو أحد أعضائها أن تستشیر، بناء على استدعاء خاص، كل شـخص باعتبـار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الطل .كفاءتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف

راقبـة الصـفقات ال یمكن للجنة العلیا لمراقبـة وتـدقیق الصـفقات و للجـان م-167الفصل 
أن تجتمــع إال بحضــور أغلبیــة األعضـــاء باســتثناء لجنــة مراقبـــة صــفقات المنشــأة التـــي ال 
.تجتمـــــــــــــــــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــــــــــــــــفة شـــــــــــــــــــــــــــــــرعیة إال بحضـــــــــــــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــــــــــل أعضـــــــــــــــــــــــــــــــائها

ویكـــون وجوبـــا مـــن بـــین الحاضـــرین مراقـــب المصـــاریف العمومیـــة بالنســـبة للجـــان الوزاریـــة 
بة للجنـة الداخلیـة للمنشـآت العمومیـة واللجان الجهویة واللجان البلدیـة ومراقـب الدولـة بالنسـ

وكــذلك للجنــة الوزاریــة عنــدما تجتمــع لدراســة ملفــات المؤسســات العمومیــة التــي ال تكتســي 
.صبغة إداریة

وتتخـــذ مقـــررات اللجنـــة العلیـــا لمراقبـــة وتـــدقیق الصـــفقات ولجـــان مراقبـــة الصـــفقات بأغلبیـــة 
صــفقات المنشــأة التــي یــتم أصــوات األعضــاء الحاضــرین، باســتثناء مقــررات لجنــة مراقبــة

.اتخاذها بأغلبیة األصوات
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وتدون مداوالت اللجنة العلیا لمراقبة وتدقیق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات في محضـر 
ویجب أن یكـون رأیهـا معلـال وكتابیـا ویـتم وجوبـا إدراج كـل المالحظـات والتحفظـات صـلب 

.نالمحضر الذي یتعین إمضاؤه من قبل كل األعضاء الحاضری
عندما یتضمن رأي اللجنة الجهویة أو اللجنة البلدیة لمراقبـة الصـفقات تحفظـا أو اعتراضـا 
مـــن قبـــل مراقـــب المصـــاریف العمومیـــة فإّنـــه یجـــب التنصـــیص صـــراحة علـــى ذلـــك صـــلب 

.المحضر ویعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فیه نهائیا

أجــل أقصـاه عشـرین یومــا یجـب أن تبلـغ آراء لجــان مراقبـة الصـفقات فـي-168الفصـل 
مــن تــاریخ تعهــدها بــالملف شــریطة اســتكمال كــل الوثــائق واإلیضــاحات الضــروریة لدراســة 
الملـــف والبـــت فیـــه. إال أنـــه وفـــي حالـــة إنقضـــاء األجـــل المـــذكور دون إبـــداء لجنـــة مراقبـــة 

بیـا الصفقات لرأیها فإن هذا األخیـر یعتبـر رأیـا بالموافقـة ویتخـذ المشـتري العمـومي قـرارا كتا
.في الغرض

یتعـــّین علـــى المشـــتري العمـــومي أن یعـــرض علـــى اللجنـــة العلیـــا لمراقبـــة -169الفصـــل 
وتــدقیق الصــفقات أو علــى لجنــة مراقبــة الصــفقات ذات النظــر حســب االختصــاص تقریــرا 

:خاصا یتضّمن أساسا ما یلي
:عند تقدیم تقاریر تقییم العروض-أ 

ا وجـــــــــــــــدواها وطـــــــــــــــرق تمویلهـــــــــــــــا،تقـــــــــــــــدیم عـــــــــــــــام للطلبـــــــــــــــات وعناصـــــــــــــــر مالءمتهـــــــــــــــ-
اإلیضــاحات الشــاملة حـــول توزیــع الطلــب موضـــوع الصــفقة إلــى أقســـاط والعــدد األقصـــى -

لألقســاط التــي یمكــن إســنادها إلــى عــارض واحــد. وفــي صــورة عــدم اعتمــاد تقســیم الطلبــات 
إلى أقساط مبررات ذلك،

لصــــفقة األســــباب التــــي حالــــت دون تخصــــیص الصــــفقة أو عــــدد مــــن األقســــاط المكونــــة ل-
مـن 21أو للحـرفیین طبقـا ألحكـام الفصـل 20للمؤسسات الصغرى طبقـا ألحكـام الفصـل 

هذا األمر،
تبریر تحجیر تقدیم عروض بدیلة عند اإلقتضاء،-
تبریر المنهجیة المعتمدة لتقییم العروض،-
مــن هــذا 83المعطیــات المعتمــدة فــي تحدیــد أجــل أو آجــال التنفیــذ طبقــا ألحكــام الفصــل -

وتقییم أثر هذا األجل على المنافسة،األمر



323

تبریـــر الصـــیغة المعتمـــدة إلجـــراء المنافســـة عنـــدما ال تكـــون عـــن طریـــق طلـــب العـــروض -
المفتوح،

تقـویم نتـائج المنافســة بمقارنـة عــدد الـذین سـحبوا كــراس الشـروط والعــدد الفعلـي للعارضــین -
ط وتقـویم نتـائج ذلـك وعدد الذین أقصیت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضیات كراس الشرو 

على المنافسة مقارنة بالوضعیة التنافسیة الموضوعیة للقطاع المعني بالطلبات،
تبریــر تحدیــد األجــل الفاصــل بــین تــاریخ اإلعــالن عــن طلــب العــروض والتــاریخ األقصــى -

لقبول العروض بالنظر خاصة إلى أهمیة الصفقة ودرجة تشّعبها،
تبریر الصیغة المعتمدة لألثمان،-
عــــرض تحلیلـــــي للتســـــاؤالت أو طلبــــات إیضـــــاحات المشـــــاركین حــــول كراســـــات الشـــــروط -

واإلجابات المقدمة لهم عند االقتضاء،
تبریر قرارات تمدید أجل قبول العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند االقتضاء،-
تحفظات واعتراضات المشاركین إن وجدت،-
.إبداء الرأي بخصوص مقبولیة األسعار-

:عند تقدیم ملف ختم نهائي-ب
تقییم طریقة وظروف اإلنجاز،-
ـــدیرات وكشـــف - ـــین التق ـــوارق المســـجّلة ب ـــل الف ـــغ النهـــائي للصـــفقة وتحلی ـــد المبل تحدی

الحساب النهائي للصفقة،
تحدید آجال اإلنجاز والعقوبات المالیة والمكافآت عند االقتضاء،-
.تحفظات واعتراضات صاحب الصفقة إن وجدت-
ال تخضــع الصــفقات التالیــة لرقابــة لجــان مراقبــة الصــفقات العمومیــة -170صــل الف

:غیر أّنها تبقى خاضعة قبل المصادقة علیها لتأشیرة مراقب المصاریف العمومیة
صفقات الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیـة والهیئـات المماثلـة عنـدما -

تبــرم فــي نطــاق صــفقة عامــة تحصــلت علــى موافقــة لجنــة مراقبــة الصــفقات العمومیــة 
ذات النظر ومالحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة،

راء المبلغ المقدر من قبـل مصـالح وزارة عقود كراء العقارات ما لم یتجاوز معین الك-
أمالك الدولة والشؤون العقاریة،
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.الصفقات المبرمة وفق اإلجراءات المبّسطة-
العنوان السادس

في العقوبات والنزاهة وتسویة النزاعات
العقوبات المالیة والمكافآت: الباب األول

وبـــات المالیـــة التـــي تـــنص كراســـات الشــروط علـــى غرامـــات التـــأخیر والعق-171الفصـــل 
توظف عنـد االقتضـاء علـى صـاحب الصـفقة وتضـبط كیفیـة احتسـابها علـى أن ال یتجـاوز 

) مـــن مبلـــغ الحســـاب النهـــائي للصـــفقة مـــا لـــم %5مبلـــغ غرامـــات التـــأخیر خمســـة بالمائـــة (
.تنص كراس الشروط على خالف ذلك

ـــه مســـبق أو اتخـــاذ أي إجـــراء آخـــر وال یحـــول وتطبـــق هـــذه الغرامـــات والعقوبـــات دون تنبی
تطبیقهـا دون المطالبـة بغرامــات لجبـر األضـرار الناتجــة عـن هـذا التــأخیر أو عـن اإلخــالل 

.بااللتزامات التعاقدیة األخرى
ویتم تطبیق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تـأخیر فـي إنجـاز الصـفقة أو عـدم 

لبشــریة والمعــدات الضــروریة احتــرام االلتزامــات التعاقدیــة المتعلقــة بتخصــیص اإلمكانیــات ا
.إلنجاز الصفقة

یمكـــن أن تـــنص كراســـات الشـــروط علـــى مـــنح مكافـــأة مالیـــة إذا مـــا تــــم -172الفصـــل
.اإلنجاز قبل اآلجال التعاقدیة

النزاهة: الباب الثاني
یخضع ممثلـو المشـتري العمـومي والهیاكـل المكلفـة بالرقابـة والحوكمـة فـي -173الفصل

وبصـفة عامـة كافـة المتـدخلین مهمـا كانـت صـفتهم فـي إبـرام الصـفقات الصفقات العمومیـة 
العمومیــة وتنفیــذها لحســاب المشــتري العمــومي أو الجهــات المكلفــة بالمصــادقة أو المراقبــة 
إلى األحكام التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصـالح فـي الصـفقات 

.العمومیة
تري العمــومي وعلــى أي شــخص تحّصــل بســبب وظائفــه یجــب علــى المشــ-174الفصــل 

ـــا أو  ـــة تتعلــق بصــفقة أو بإبرامهــ أو المهــام المســندة إلیــه علــى معلومــات أو معطیــات سریــ
ــــون أو المتعهـــدون أو المقـــاولون أو مســـدو الخـــدمات تتعلـــق  تنفیـــذها ســـواء قـــدمها المترشحـ
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روض أن ال یفشــي أیــا مــن هــذه خاصــة باألســرار الفنیــة أو التجاریــة والجوانــب الســریة للعــ
.المعلومات و المعطیات

فــــي كــــل الحــــاالت، ال یمكــــن للمترشــــحین وللعارضــــین وكــــذلك الغیــــر النفــــاذ إلــــى الوثــــائق 
الخاصــة بــإجراءات إبــرام الصــفقات بمــا مــن شــأنه أن یلحــق ضــررا بنزاهــة إجــراءات إســناد 

.الصفقة
المنصــــوص علیهــــا بالتشــــریع مــــع مراعــــاة العقوبــــات الجزائیــــة والتأدیبیــــة-175الفصــــل 

والتراتیــب الجــاري بهــا العمــل، یســتبعد كــل عــون عمــومي مســؤول عــن إبــرام أو مراقبــة أو 
خــالص صــفقة عمومیــة خـــالف أحكــام هــذا األمــر مـــن المشــاركة فــي إجــراءات الصـــفقات 

.العمومیة

یخضـع موظفـو وأعـوان مختلـف المشـترین العمـومیین الـذین ارتكبـوا جـرائم -176الفصل 
ي إطار إجراءات الصـفقات العمومیـة إلـى العقوبـات الجزائیـة المنصـوص علیهـا بالتشـریع ف

.الجاري به العمل

علـــــى كـــــل المترشـــــحین والعارضـــــین فـــــي الصـــــفقات العمومیـــــة االلتـــــزام -177الفصـــــل 
.بأخالقیات المهنة وذلك خالل إبرام الصفقات وتنفیذها

صــفقة إذا ثبــت تــورط العــارض المقتــرح یجــب علــى المشــتري العمــومي إلغــاء قــرار إســناد ال
إســـناده الصـــفقة بصـــورة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة فـــي عملیـــة فســـاد أو ممارســـات تحیـــل أو 

.تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على الصفقة
تضــبط الهیئــة العلیــا للطلــب العمــومي قائمــة المشــاركین الــذین تــم اتخــاذ قــرار فــي إقصــائهم 

.نهائیا أو لمدة محدودةمن المشاركة في الصفقات العمومیة
.تحــدد طــرق ضــبط القائمــة المــذكورة والعقوبــات تجــاه المشــاركین المعنیــین بمقتضــى أمـــر

یجب على كل مشتر عمومي وكافـة هیاكـل الرقابـة األخـرى إعـالم الهیئـة -178الفصل 
العلیــا للطلـــب العمــومي بالممارســـات المرتكبـــة مــن قبـــل العارضــین أو أصـــحاب الصـــفقات 

.شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائیة من الصفقات العمومیةوالتي من
تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول علیها أو تجدیدها بواسطة ممارسـات -179الفصل 

تحیل أو فساد. كما تعتبر باطلـة كـل صـفقة تـم خـالل إنجازهـا تسـجیل ممارسـات تحیـل أو 
.تبارات تهم المصلحة العامةارتشاء إال إذا رأى المشتري العمومي خالف ذلك الع
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یمكــن لكــل متعاقــد ثبــت أن رضــاه كــان معیبــا بممارســة فســاد الطعــن بإلغــاء الصــفقة لــدى 
.القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعویض

التظلم وتسویة النزاعات: الباب الثالث
قیـام یحق لكل من له مصلحة في إجراءات إبرام وٕاسناد صـفقة عمومیـة ال-180الفصل 

.بتظلم ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا لدى المشتري العمومي المعني
یتم التظّلم بأیة وسیلة مناسبة مادیة أو ال مادیة مقابل وصل یسلم إلى المعنـي بـاألمر فـي 

.حال إیداع المطلب مباشرة أو عبر الخط
اریخ نشـر أو تبلیـغ القـرار ) أیـام عمـل مـن تـ5یجب القیام بالتظلم في أجل أقصـاه خمسـة (

ـــام عمـــل رفضـــا  ـــالتظلم لمـــدة خمســـة أی ـــة ب ـــر ســـكوت الجهـــة المعنی ـــتظلم. ویعتب موضـــوع ال
.ضمنیا

هیئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومیة: القسم األول
مــن هــذا األمــر 180یمكــن الطعــن فــي القــرارات المشــار إلیهــا بالفصــل -181الفصــل 

مـن هـذا 147قات العمومیـة المنصـوص علیهـا بالفصـل أمام هیئـة متابعـة ومراجعـة الصـف
) أیــام عمــل مــن تــاریخ نشــر أو تبلیــغ القــرار. وفــي حالــة 5األمــر وذلــك فــي أجــل خمســة (

ســكوت اإلدارة تحتســب اآلجــال انطالقــا مــن انقضــاء الخمســة أیــام المشــار إلیهــا بالفصــل 
.المذكور أعاله180

ة مـن العریضـة إلـى المشـتري العمـومي المعنـي تحیل الهیئة وبمجّرد توّصلها بالتظّلم، نسخ
.بطریقة تعطي تاریخا ثابتا لتوّصلها بها

یتولى المشتري العمومي تعلیق إجراءات إبرام وتبلیغ الصفقة إلى حین توصله بقرار الهیئة 
.في الغرض

) یومـا عمـل ابتـداء مـن 20تتخذ هیئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشـرون (
توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجمیع الوثائق واإلیضـاحات المطلوبـة وفـي تاریخ

.غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك یرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار تعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
في حالة إقرار الهیئـة بعـدم شـرعیة اإلجـراءات یتعـّین علـى المشـتري العمـومي تطبیـق قـرار 

.الهیئة واتخاذ كافة التدابیر لتالفي اإلخالالت في أفضل اآلجال
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تتركـــب هیئــــة متابعـــة ومراجعـــة الصــــفقات العمومیـــة المنصـــوص علیهــــا -182ل الفصـــ
:من هذا األمر من147بالفصل 
ممثل عن رئیس الحكومة : رئیس-
عضو عن دائرة المحاسبات : عضو-
ممثل عن هیئة المراقبة العامة للمصالح العمومیة: عضو-
ممثل عن هیئة الرقابة العامة للمالیة : عضو-
منظمة المهنیة حسب موضوع الملف : عضوممثل عن ال-

.كما یمكن للهیئة عند اإلقتضاء أن تستعین بخبیر
یعّین أعضاء هیئة المتابعة والمراجعة بقرار من رئیس الحكومة وذلك باقتراح من اإلدارات 

.والهیاكل الممثلة بالهیئة

ئ األساســـیة فـــي تكّلـــف هیئـــة المتابعـــة والمراجعـــة بــــمتابعة احتـــرام المبـــاد-183الفصـــل 
الصفقات العمومیة المتمثلة في المنافسـة وحریـة المشـاركة والمسـاواة أمـام الطلـب العمـومي 

.وشفافیة اإلجراءات ونزاهتها
:تتعهد هیئة المتابعة والمراجعة بدراسة

ــ العــرائض التــي یقــدمها كــل مــن لــه مصــلحة فــي إجــراءات إبــرام وٕاســناد وتنفیــذ الصــفقات  ـ
.العمومیة
الصـــفقات التـــي تـــؤدي إلـــى الترفیـــع فـــي المبلـــغ الجملـــي للصـــفقة بنســـبة خمســـین ــــ مالحـــق
) أو أكثــــر دون اعتبــــار الزیــــادات الناتجــــة عــــن مراجعــــة األســــعار أو عــــن %50بالمائــــة (

التغییرات في قیمة العملة عند االقتضاء،
ــــة بخصــــوص الحــــاالت التّــــي ال  ــــة ومراقبــــي المصــــاریف العمومی ــــي الدول ــــ إحــــاالت مراقب ـ

.یب فیها اإلسناد إلى المبادئ والقواعد المنصوص علیها بهذا األمریستج
ـ المعطیات المتعلقة بإبرام الصفقات التي مـن شـأنها أن تمـس بالعناصـر التـي تـم اعتبارهـا 

.عند إسناد الصفقة
ـ كل ملـف تـرى الهیئـة ضـرورة دراسـته لسـبب مـن األسـباب متصـلة بـإجراءات إبـرام وٕاسـناد 

.لعمومیةوتنفیذ الصفقات ا
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تبلغ هیئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومیة رأیها إلـى رئـیس الحكومـة -184الفصل 
ـــة الصـــفقات ذات  ـــة ووزارات اإلشـــراف ولجنـــة مراقب وٕالـــى رؤســـاء الهیاكـــل العمومیـــة المعنی

.النظر
تجتمع هیئة المتابعة والمراجعة بحضور أغلبیة األعضاء وتتخـذ مقرراتهـا بأغلبیـة أصـوات 

.اء الحاضریناألعض
.یكتســـــــــي رأي هیئـــــــــة المتابعـــــــــة والمراجعـــــــــة قـــــــــوة القـــــــــرار بالنســـــــــبة لجمیـــــــــع األطـــــــــراف

تتــــولى هیئــــة المتابعــــة والمراجعــــة نشــــر آرائهــــا بصــــفة دوریــــة علــــى موقــــع الــــواب الخــــاص 
.بالصفقات العمومیة

تسویة النزاعات بالحسنى: القسم الثاني
ریة لفـــض النزاعــات بالحســـنى أحــدثت لـــدى رئــیس الحكومـــة لجنــة استشــا-185الفصــل 

تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر اإلنصاف التـي یمكـن اعتمادهـا للوصـول إلـى فـض 
.النزاع بالحسنى في الخالفات المتعلقة بالصفقات العمومیة

تتركب اللجنـة االستشـاریة لفـض النزاعـات بالحسـنى مـن األعضـاء اآلتـي -186الفصل 
:ذكرهم

ریة : رئیسمستشار بالمحكمة اإلدا-
ممثل عن الهیئة العلیا للطلب العمومي : عضو-
.ممثل عن المنظمة المهنیة للقطاع الذي ینتمي إلیه صاحب الصفقة : عضو-

ــاقتراح مــن كــل مــن الــرئیس األول  یعــّین أعضــاء هــذه اللجنــة بقــرار مــن رئــیس الحكومــة ب
.یهمللمحكمة اإلداریة ورئیس المنظمة المهنیة المعنیة بالنسبة لممثل

یــنص قــرار رئــیس الحكومــة علــى تعیــین الكتابــة القــارة للجنــة االستشــاریة لفــض النزاعــات 
ــــب  ــــا للطل ــــب العمــــومي المنتمــــین للهیئــــة العلی ــــرري ومراجعــــي الطل بالحســــنى مــــن بــــین مق

.العمومي

ـــى رأي اللجنـــة االستشـــاریة لفـــض النزاعـــات -187الفصـــل  یعـــرض رئـــیس الحكومـــة عل
.فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفینبالحسنى النزاع الذي یرى 

وال یعفـــي الطلـــب المقـــدم لعـــرض النـــزاع علـــى رأي اللجنـــة األطـــراف المتعاقـــدة مـــن اتخـــاذ 
.التدابیر التحفظیة الالزمة لدى المحكمة المختصة لحمایة حقوقهم
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ف المعنیـة تستمع اللجنة االستشاریة لفض النزاعات بالحسـنى إلـى األطـرا-188الفصل 
بــالنزاع ویمكــن أن تطلــب مــنهم تقــدیم مــذكرات كتابیــة أو أیــة وثیقــة أخــرى بمقتضــى مقــرر 

.تعهد
.ویمكــــــــن للجنــــــــة أن تســــــــتعین بخبیــــــــر وتحمــــــــل المصــــــــاریف بالتســــــــاوي بــــــــین األطــــــــراف

ال تكــون مــداوالت اللجنــة شــرعیة إال بحضــور كــل أعضــائها وتبــدي رأیهــا -189الفصــل 
.داوالت اللجنة سریةبأغلبیة األصوات وتكون م

یجـــب علـــى اللجنـــة االستشـــاریة لفـــض النزاعـــات بالحســـنى أن تبـــدي رأیهـــا فـــي أجـــل ثالثـــة 
.أشهر من تاریخ التعهد. ویمكن تمدید هذا األجل بمقرر معلل من رئیس اللجنة

إّن رأي اللجنــة استشــاري وســري وال یمكــن اإلدالء بــه أو اســتعماله لـــدى -190الفصــل 
.المحاكم

ن السابعالعنوا
أحكام انتقالیة وختامیة

تتم معالجة الملفـات الجاریـة و التـي تـم اإلعـالن عـن المنافسـة فـي شـأنها -191الفصل 
قبل دخول هذا األمر حّیز التنفیذ طبقا للتراتیب الجاري بها العمل في تـاریخ اإلعـالن عـن 

.المنافسة

األمــر وخاصــة األمــر عــدد تلغــى جمیــع األحكــام الســابقة المخالفــة لهــذا -192الفصــل 
والمنظم للصفقات العمومیة وجمیع 2002دیسمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 3158

مـــاي 23المـــؤرخ فـــي 2011لســـنة 623النصـــوص المنقحـــة والمتممـــة لـــه واألمـــر عـــدد 
.المتعلــــــــــــــــــــــق بأحكــــــــــــــــــــــام خاصــــــــــــــــــــــة لتنظــــــــــــــــــــــیم الصــــــــــــــــــــــفقات العمومیــــــــــــــــــــــة2011

.2014ة من غرة جوان یدخل هذا األمر حیز التطبیق بدای-193الفصل 
الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فیما یخصه، بتطبیـق هـذا األمـر الـذي -194الفصل 

.ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات  
ية  ميكواالدارية والعسكرية والتعديلية و التحالقضائية

یتعلـــق بضـــبط شـــروط 2014جـــانفي 28مـــؤّرخ فـــي 2014لســـنة 764عـــدد أمـــر 
وٕاجــراءات تكلیــف المحــامین بنیابــة الهیاكــل العمومیــة لــدى المحــاكم والهیئــات القضــائیة 

.واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة

ـ یضـبط هـذا األمـر شـروط وٕاجـراءات إبـرام عقـود صـفقات تكلیـف المحــامین الفصـل األّول
شـــركات المحـــامین بنیابـــة الهیاكـــل العمومیـــة لـــدى المحـــاكم والهیئـــات القضـــائیة واإلداریـــة و 

.والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة
وتســتثنى مــن تطبیــق أحكــام هــذا األمــر األعمــال التــي تكتســي صــبغة الدراســات القانونیــة 

لإلجــراءات ومهــام التــدقیق القــانوني والجبــائي واالستشــارات وتحریــر العقــود والتــي تخضــع
.المقررة للصفقات العمومیة المتعلقة بالدراسات

المتعلـق 2002دیسـمبر 17المؤرخ في 2002لسنة 3158وتنطبق أحكام األمر عدد 
بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة علـــى صـــفقات وعقـــود نیابـــة الهیاكـــل العمومیـــة لـــدى المحـــاكم 

كیمیة ما لم تتعارض مع أحكام هـذا والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتح
.األمر ومقتضیات كراس الشروط النموذجي المشار إلیه بالفصل الثالث من هذا األمر

ـ تنطبق أحكام هذا األمر علـى الهیاكـل العمومیـة التالیـة فـي صـورة لجوئهـا إلـى 2الفصل 
:إنابة محام أو شركة محامین

.ور التـــــي یلجـــــأ فیهــــا لتعیـــــین محـــــامالمكلــــف العـــــام بنزاعـــــات الدولــــة فـــــي جمیـــــع الصــــ-

.الدولة والمؤسسات العمومیة-

المؤّسســـات العمومیـــة التـــي ال تكتســـي صـــبغة إداریـــة والمنشـــآت العمومیـــة علـــى معنـــى -
ـــــي 1989لســـــنة 9القـــــانون عـــــدد  ـــــق بالمســـــاهمات 1989فیفـــــري 13المـــــؤرخ ف المتعل

ة عــدم لجوئهــا إلــى المكلــف والمنشــآت والمؤّسســات العمومّیــة المشــار إلیــه أعــاله فــي صــور 
العام بنزاعات الدولة لتمثیلها،

الجماعات المحلیة،-
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ــة علــى معنــى القــانون عــدد - جویلیــة 26المــؤّرخ فــي 1993لســنة 84المجــامع المهنّی
المشار إلیه أعاله،1993

نـــوفمبر 28المـــؤّرخ فـــي 1994لســـنة 123المراكـــز الفنّیـــة علـــى معنـــى القـــانون عـــدد -
ار إلیه أعاله،المش1994

الشــــــركات ذات األغلبیــــــة العمومیــــــة التــــــي یمتلــــــك المســــــاهمون العمومیــــــون والمنشــــــآت -
.50العمومیة، كل بمفرده أو باالشتراك، رأس مالها بنسبة ال تقل عن %

تبـرم الصـفقات المتعلقـة بتكلیـف المحـامین وشـركات المحـامین بنیابـة الهیاكـل -3الفصل 
فصــل الثــاني مــن هــذا األمــر بــاللجوء إلــى المنافســة علــى أســاس العمومیــة المشــار إلیهــا بال

طلــب عــروض ووفــق بنــود ومقــاییس منصــوص علیهــا بكــراس شــروط نمــوذجي یضــبط مــن 
.قبل الهیئة العلیا للطلب العمومي

.وال تعتمد األتعاب ضمن مقاییس فرز العروض واختیار المحامي
یومـــا علـــى األقـــل قبـــل التـــاریخ ـ ینشـــر إعـــالن الـــّدعوة إلـــى المنافســـة عشـــرون4الفصـــل 

األقصى المحّدد لقبول العروض بواسطة الّصـحافة وعلـى موقـع الـواب الخـاص بالّصـفقات 
العمومیــة بالهیئــة العلیــا للّطلــب العمــومي وكــذلك موقــع الــواب الّتــابع للهیكــل العمــومي عنــد 

أو علـــى االقتضـــاء. كمـــا یمكـــن نشـــر اإلعـــالن المعنـــي بـــأّي وســـیلة إشـــهارّیة أخـــرى مادّیـــة
.الخّط. ویخّفض هذا األجل إلى عشرة أّیام في صورة التأّكد المبّرر

یتولى المترشح تحمیل كراس الشروط مجاّنا من موقـع الـواب الخـاص بالصـفقات العمومّیـة 
أو بموقـــــع واب الهیكـــــل العمـــــومي المعنـــــي بعـــــد أن یتـــــوّلى تعمیـــــر االســـــتمارة اإللكترونیـــــة 

المــــذكور. وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك یمكــــن ســــحب كــــراس الموجــــودة، للغــــرض، علــــى الموقــــع 
.الشروط مباشرة من الهیكل العمومي المعني دون مقابل

وتفــتح وجوبــا فــي نفــس یــوم العمــل المحــّدد كــآخر أجــل لقبــول العــروض الظــروف المحتویــة 
علــى العــروض الفنّیــة مــن قبــل لجنــة خاّصــة لفــتح وفــرز العــروض تحــدث لــدى كــل هیكــل 

.عمومي

من هذا األمر، یمكن، وبصـفة اسـتثنائّیة، للهیاكـل 3مراعاة أحكام الفصل ـ مع5الفصل 
مـــن هـــذا األمـــر إنابـــة محـــام أو شـــركة المحـــامین 2العمومیـــة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 
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ــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــاالت الّتالی :بالتفـــــــــــــــــــاوض المباشـــــــــــــــــــر وذلـــــــــــــــــــك، ف

طلب عروض غیر مثمر-
رض أو إذا كـــان العـــرض ال ویكـــون طلـــب العـــروض غیـــر مثمـــر إذا لـــم یـــتم تقـــدیم أّي عـــ

یستجیب للشروط المطلوبة من قبل الهیكل العمومي والمبّینة في كراس الشروط وذلـك بعـد 
ــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــرض ــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــروض واحــــــــــــــــــــد ف ــــــــــــــــــــي بطل ــــــــــــــــــــام الهیكــــــــــــــــــــل المعن .قی

.القضایا االستعجالیة-
وبصفة عامة جمیع المسائل التـي تكتسـي صـبغة التأكـد الرتباطهـا بآجـال قصـیرة أو كـذلك 

.مرارّیة مرفق عموميلضمان است

مـن هـذا األمـر 7یحیل الهیكل العمومي إلى اللجنة المحدثة بموجب الفصـل -6الفصل 
عـــروض المشـــاركین وتقـــاریر الفـــرز ومقاییســـه فـــي أجـــل أقصـــاه عشـــرون یومـــا مـــن تـــاریخ 
األجل األقصى لتقدیم العروض، قصد النظر في مدى تطابقها مع كراس الشروط والتخـاذ 

تیــــار المحــــامي أو شــــركة المحـــامین لنیابــــة الهیكــــل العمــــومي المعنــــي طبقــــا قرارهـــا فــــي اخ
.من هذا األمر8و7للفصلین 

ویجب على الهیكـل العمـومي المعنـي مـّد اللجنـة بكشـف مفّصـل فـي عـدد القضـایا وملفـات 
النزاعــات المتعّلقــة بهــا. ویــتّم تبویــب هــذا الكشــف حســب طبیعــة القضــایا ونتائجهــا وقیمــة 

المالّیة التقدیرّیة على الهیكل المذكور وذلـك بعنـوان فتـرة الـثالث سـنوات المالیـة انعكاساتها 
.السابقة لسنة القیام بطلب العروض

تحــدث لــدى الهیئــة العلیــا للطلــب العمــومي برئاســة الحكومــة لجنــة مختصــة -7الفصــل 
لدى المحاكم لمراقبة ومتابعة نیابة المحامین وشركات المحامین للهیاكل العمومیة وتمثیلها 

.والهیئات القضائیة واإلداریة والعسكریة والتعدیلیة والتحكیمیة
:وتتركب هذه اللجنة من

ممثل عن رئیس الحكومة : رئیس،-
رئیس هیئة مراقبي الدولة أو من ینوبه : عضو،-
رئیس هیئة مراقبي المصاریف العمومیة أو من ینوبه : عضو،-
ممثل عن وزیر العدل : عضو،-
ممثل عن وزیر المالیة : عضو،-
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ممثل عن الوزیر المكلف بأمالك الدولة : عضو،-
ممثـــل عـــن الـــوزارة التـــابع لهـــا الهیكـــل العمـــومي المعنـــي بالنســـبة للـــوزارات غیـــر الممثلـــة -

.باللجنة : عضو
ویمكن لرئیس اللجنة استدعاء كل شخص یرى فائـدة فـي حضـوره بـالنظر إلـى اختصاصـه 

.المدرجة بجدول أعمال اللجنةفي إحدى المسائل
تجتمــع اللجنــة بــدعوة مــن رئیســها كلمــا اقتضــت الحاجــة ذلــك وتوجــه الــدعوات كتابــة قبــل 
ـــا إال  ســـبعة أیـــام علـــى األقـــل مـــن موعـــد عقـــد االجتمـــاع. وال یعتبـــر اجتمـــاع اللجنـــة قانونی
بحضـــور أغلبیـــة أعضـــائها. وفـــي صـــورة عـــدم تـــوفر النصـــاب القـــانوني، تلتـــئم اللجنـــة فـــي 

.جتمـــاع ثـــان فـــي ظــــرف ثمانیـــة وأربعـــین ســـاعة مهمــــا كـــان عـــدد األعضـــاء الحاضــــرینا
تتخـذ اللجنـة قراراتهـا بأغلبیـة أصـوات األعضـاء الحاضـرین، وعنـد تسـاوي األصـوات یكـون 

.صوت الرئیس مرجحا
.وتضّمن أعمـال اللجنـة بسـجل خـاص وتوجـه قراراتهـا كتابیـا إلـى الهیكـل العمـومي المعنـي

عمـومي إعـداد عقـد النیابـة وٕامضـاءه وفقـا للنمـوذج الملحـق بكـراس الشـروط یتولى الهیكل ال
المنصوص علیه بالفصل الثالث من هذا األمر وذلك في أجل سـبعة أیـام مـن تـاریخ تبلیـغ 
رأي اللجنــة. كمــا یتعــین موافــاة اللجنــة ببطاقــة إســناد صــفقة تتضــمن البیانــات والمعطیــات 

ــــــــــــــالنموذج الملحــــــــــــــق بكــــــــــــــراس .الشــــــــــــــروط المشــــــــــــــار إلیــــــــــــــهالمنصــــــــــــــوص علیهــــــــــــــا ب

ـ تراقـــــب اللجنـــــة شـــــرعّیة إجـــــراءات اللجـــــوء إلـــــى المنافســـــة وٕاســـــناد الصـــــفقات 8الفصـــــل 
ــــت مــــن مطابقــــة  ومصــــداقیتها وشــــفافیتها. وتتأّكــــد مــــن الصــــبغة المقبولــــة لشــــروطها. وتتثّب
مقاییس الفرز المعتمدة من قبل الهیكـل العمـومي لمقتضـیات كـّراس الشـروط وخاّصـة منهـا 

لموضــــوعّیة والكفــــاءة والتفــــّرغ لالضــــطالع بالمهّمــــة وبســــقف عــــدد الشــــركات أو معــــاییر ا
.الملّفات المسندة لكّل محام

كما تنظر الّلجنة في ختم عقود النیابـات وكـّل المسـائل أو الخالفـات المتعّلقـة بـإبرام وتنفیـذ 
.هذه العقود

ارسات المرتكبـة مـن قبـل تتولى الهیاكل العمومیة إعالم الهیئة العلیا للطلب العمومي بالمم
المحــامین أو شــركات المحــامین التــي مــن شـــأنها اســتبعادهم مــن المشــاركة فــي الصـــفقات 
العمومیـــة. وتضـــبط الهیئـــة العلیـــا للطلـــب العمـــومي قائمـــة المحـــامین أو شـــركات المحـــامین 
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الــذین تــم اتخــاذ قــرار فــي اســتبعادهم بصــفة مؤقتــة أو نهائیــة مــن المشــاركة فــي الصــفقات 
.یةالعموم

ـ یــتم تكلیــف المحــامي أو شــركة المحــامین لفتــرة أقصــاها ثــالث ســنوات بالهیكــل 9الفصــل 
العمـومي الواحــد قابلــة للتمدیــد عنــد االقتضــاء، لمــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة وذلــك بمقتضــى 
ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إلیها بالفصل السابع من هذا األمـر. إال أّنـه فـي صـورة 

تقاضي لفترة أطول في قضـیة معینـة، یواصـل المحـامي المتعهـد بـالملف فـي امتداد طور ال
.ذلـــــــك الطـــــــور نیابـــــــة الهیكـــــــل العمـــــــومي إلـــــــى غایـــــــة التصـــــــریح بـــــــالحكم فـــــــي القضـــــــیة

وال یمكـــن التعاقـــد مـــع محـــامین وشـــركة محـــامین لفتـــرتین متتـــالیتین مـــن قبـــل نفـــس الهیكـــل 
.العمومي

موضــــوع طلـــب العــــروض أو التفــــاوض ـ تضــــبط األتعـــاب المتعّلقــــة بالمهـــام10الفصـــل
.المباشر بقرار مشترك بین وزیر العدل والوزیر المكّلف بالتجارة

ـ یضــــبط ســــقف عــــدد الشــــركات أو الملفــــات المســــندة لكــــل محــــام أو شــــركة 11الفصــــل 
المحامین باالعتماد، خاّصة، على معاییر تستند إلـى معـّدل عـدد قضـایا الشـركات المعنّیـة 

یعتهــا وكــذلك قیمــة انعكاســـاتها المالّیــة التقدیرّیــة علیهــا. ویمكــن، عنـــد وحجــم نزاعاتهــا وطب
.االقتضــــاء، إضــــافة معــــاییر موضــــوعّیة أخــــرى حســــب خصوصــــّیة كــــّل هیكــــل عمــــومي

وتضبط المعاییر المشار إلیها في الفقرة السابقة على أساس إحصائیات ومعطیـات الهیكـل 
.لسنة القیام بطلب العروضالعمومي المعني خالل فترة الثالث سنوات السابقة

ویحـــّدد ســـقف عـــدد الشـــركات المســـندة لكـــّل محـــام وتـــتّم مراجعتـــه بمقـــّرر مـــن وزیـــر العـــدل 
بـــاقتراح مـــن عمیـــد الهیئـــة الوطنّیـــة للمحـــامین یوجـــه إلـــى رئـــیس الّلجنـــة المحدثـــة بمقتضـــى 

.من هذا األمر. ویضبط هذا المقّرر تاریخ دخوله حّیز التطبیق7الفصل 
یــتّم توزیــع الصــفقة المتعلقــة باإلنابــات مــن قبــل الهیكــل العمــومي إلــى عــدة ـ12الفصــل 

.أقساط عندما تقتضي طبیعة القضایا ذلك
وفــي هــذه الحالــة تخّصــص وجوبــا الهیاكــل العمومّیــة المشــار إلیهــا بالفصــل األّول مــن هــذا 

ســتئناف األمـر قسـطا منهـا علـى األقــّل لفائـدة المحـامین الـذین لــم یمـض علـى ترسـیمهم باال
أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات. ویضـــبط كـــّراس الشـــروط بدّقـــة القســـط أو األقســـاط المخّصصـــة 

.للمحامین المذكورین وتبویبها
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مـــن هـــذا األمـــر ســـجّال مرّقمـــا 7ـ تمســـك اللجنـــة المحدثـــة بمقتضـــى الفصـــل 13الفصـــل 
ل یحتــوي علــى ملّخــص مــداوالت الّلجنــة وقراراتهــا. ویجــب أن تحفــظ قــرارات الّلجنــة وجــداو 

توزیـع المحـامین المترّتبـة عنهــا فـي وسـائل تخـزین إلكترونّیــة تتـوّفر فیهـا ضـمانات الّســالمة 
.الفنّیة والمعلوماتیة. ویتّم الّرجوع إلیها من قبل من له الّنظر عند االقتضاء

مـن 7ـ ال یمكـن للهیاكـل العمومیـة أو ألعضـاء الّلجنـة المشـار إلیهـا بالفصـل 14الفصل 
غرض كان، استعمال أو نشر أو إفشاء المعلومات والمعطیـات التـي یـدلي هذا األمر ألّي 

بهـــا المحـــامون أو شـــركات المحـــامین لتأییـــد ترّشـــحاتهم. كمـــا ال یمكـــن للهیاكـــل العمومّیـــة 
كشف المعطیات المالّیة والمؤیدات العلمّیة المتعّلقة بالمحامین المتعاقد معهم طبقـا ألحكـام 

.هذا األمر
المحــامي المترّشــح، ترجــع وثــائق الملفــات المقّدمــة كمؤّیــدات وذلــك بعــد وبطلــب كتــابي مــن 

االنتهــاء مــن مراقبــة أعمــال الفــرز مــن قبــل الّلجنــة المــذكورة ویــتم االحتفــاظ بنســخة كوثیقــة 
.إثبات

مـن 7ـ تمّد الهیئة الوطنیـة للمحـامین كتابّیـا الّلجنـة المحّدثـة بمقتضـى الفصـل 15الفصل 
ن فـــي قائمـــة المحـــامین المباشـــرین وشـــركات المحـــامین المرّســـمین هـــذا األمـــر بجـــدول محـــیّ 

.بجدول الهیئة، وذلك مّرة كّل سنة على األقل وبصفة عاّمة كلما طلب رئیس الّلجنة ذلك
وتعقد الّلجنـة المـذكورة اجتماعـات بصـفة دورّیـة مـّرة كـّل سـّتة أشـهر علـى األقـّل مـع الهیئـة 

الّطرفین، وذلك للنظر فـي المسـائل العالقـة وفـّض الوطنّیة للمحامین بطلب كتابي من أحد
اإلشـكالیات التـي قـد تعتـرض حسـن تنفیـذ اإلجـراءات والمقـاییس الـواردة بكّراسـات الشـروط. 
ــــــــــــود الخاصــــــــــــة باإلنابــــــــــــات ــــــــــــة بتنفیــــــــــــذ العق .كمــــــــــــا تنظــــــــــــر فــــــــــــي المواضــــــــــــیع المتعّلق

المحــامین علــى ـ تمــّد رئاســة الحكومــة الهیئــة الوطنّیــة للمحــامین بقائمــة توزیــع16الفصــل 
.الهیاكل العمومّیة المعّینین طبقا ألحكام هذا األمر وذلك بصفة دورّیة مّرة كّل سّتة أشهر

مــن هــذا األمــر تقریــرا ســنوّیا حــول 7ـ تعــّد اللجنــة المحدثــة بمقتضــى الفصــل 17الفصــل 
مــــارس مــــن كــــل ســــنة. 31نشــــاطها ترفعــــه إلــــى رئــــیس الحكومــــة فــــي أجــــل أقصــــاه یــــوم 

التقریــر خاّصــة أعمــال الّلجنــة المــذكورة والصــعوبات التــي اعترضــتها فــي ویســتعرض هــذا 
أداء مهامهــا عنــد االقتضــاء. كمــا یرســل رئــیس اللجنــة فــي نفــس اآلجــال، نســخة مــن هــذا 

.التقریر، لإلعالم، إلى عمید الهیئة الوطنیة للمحامین



336

األحكــام االنتقالّیـــة
مــن هــذا 7الّلجنــة المشــار إلیهــا بالفصــل ـ یجــب علــى الهیاكــل العمومّیــة مــّد 18الفصــل 

ـــة  ـــد الرســـمي للجمهوری ـــاریخ صـــدور هـــذا األمـــر بالرائ األمـــر فـــي أجـــل ثالثـــین یومـــا مـــن ت
التونسـیة كتابیـا بكشـف مفصــل فـي عـدد اإلنابـات المتعلقــة بالقضـایا الجاریـة والمسـندة لكــل 

ـــة التقدیریـــة محـــام أو شـــركة المحـــامین وتوزیعهـــا حســـب طبیعتهـــا وحجـــم االلتزامـــات المال ی
.المحمولة على الهیكل العمومي

ـ یواصــــل المحــــامون المكّلفــــون بقضــــایا جاریــــة أو الــــذین شــــرعوا فــــي القیــــام 19الفصــــل 
بــإجراءات االســتئناف أو التعقیــب قبــل صــدور هــذا األمــر نیابــة الهیاكــل المنصــوص علیهــا 

واه. ویمكــن لهــؤالء بالفصــل الثــاني مــن هــذا األمــر إلــى غایــة انتهــاء الّطــور الجــاري دون ســ
.المشــــــــاركة فــــــــي طلبــــــــات العــــــــروض األولــــــــى التــــــــي تعلــــــــن عنهــــــــا الهیاكــــــــل العمومیــــــــة

ویخضــع تــأجیر القضــایا الجارّیــة إلــى االتفاقیــات الكتابّیــة المبرمــة بــین الطــرفین قبــل تــاریخ 
.صدور هذا األمر

تـاریخ منه بدایة مـن18ـ تدخل أحكام هذا األمر حیز النفاذ باستثناء الفصل 20الفصل 
نشـر القـرار المتعلـق بضـبط أتعـاب المحــامین بالرائـد الرسـمي للجمهوریـة التونسـیة وٕامضــاء 
المقــرر المتعلــق بتحدیــد ســقف عــدد الشــركات المســندة إلــى كــل محــام المنصــوص علیهمــا 

.مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر11و10بالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلین 

ورؤسـاء البلـدیات ـ الوزراء وكّتاب الّدولة ورؤساء المؤسسات والمنشـآت والـوالة21الفصل 
مكّلفــــون، كــــّل فیمــــا یخّصــــه، بتنفیــــذ هــــذا األمــــر الــــذي ینشــــر بالّرائــــد الرســــمي للجمهوریــــة 

.التونسیة
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تمويـل  
اإلستثمارات  

البلديـة
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إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق  
القروض ومساعدة الجماعات المحلية

ضــبط شــروط یتعلــق ب2014ســبتمبر 30مــؤرخ فــي 2014لســنة 3505أمــر عــدد 
إســـناد القـــروض ومـــنح المســـاعدات بواســـطة صـــندوق القـــروض ومســـاعدة الجماعـــات 

المحلیة. 

ـ یتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة إسناد القروض ومنح الفصل األول
المــؤرخ 1975لسـنة 37المسـاعدات المنصــوص علیهـا بالفصــل الرابـع مــن القـانون عــدد 

إلیــه أعــاله، بنــاء علــى طلــب مــن الجماعــة المحلیــة أو مــن المشــار 1975مــاي 14فــي 
المؤسسة العمومیة المحلیة المعنیة.

ـ یتعین أن یكون مطلب تمویل المشروع مصحوبا بالوثائق التالیة:2الفصل 
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلیة أو مجلس إدارة المؤسسـة العمومیـة المحلیـة 

مویالت المطلوبة وعلى غرض استعمالها.المعنیة ینص على مقادیر الت
ـ دراسة فنیة واقتصادیة ومالیة للمشروع المزمع تمویله تتضمن بیانات حول آجال اإلنجـاز 

والوضعیة العقاریة وكل البیانات الهامة األخرى ذات الصلة بالمشروع.
ــ كشــف حــول الوضــعیة المالیــة للجماعــة المحلیــة أو المؤسســة العمومیــة المحلیــة الم عنیــة ـ

وذلك حسب أنموذج توفره اإلدارة للغرض.
ـ كشف في القروض التي هي بصدد الخالص متحصـل علیهـا مـن ممـولین غیـر صـندوق 

القروض ومساعدة الجماعات المحلیة.
ـ یتم إسـناد القـروض فـي حـدود االعتمـادات السـنویة التـي یضـبطها ویخصصـها 3الفصل 

یهـــا بقـــرار مشـــترك مـــن وزیـــر الداخلیـــة مجلـــس إدارة الصـــندوق للغـــرض ویقـــع التـــرخیص ف
والوزیر المكلف بالمالیة.
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ـ یضـبط مقـدار القـرض حسـب طبیعـة المشـروع وتكلفتـه مـع اعتبـار طاقـة تـداین 4الفصل 
الجماعــة المحلیــة أو المؤسســة العمومیــة المحلیـــة المعنیــة، وطبقــا للشــروط العامــة إلســـناد 

القروض المنصوص علیها بهذا األمر.
ضــبط نســب الفــوائض وآجــال االســتحقاق الخاصــة بــالقروض بــأمر بنــاء علــى ـ ت5الفصــل 

اقتـراح مجلـس إدارة صــندوق القـروض ومســاعدة الجماعـات المحلیـة كلمــا اقتضـت الحاجــة 
لـــذلك، مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار كلفـــة تعبئـــة مـــوارد االقتـــراض وهـــامش یراعـــي التوازنـــات 

المالیة للصندوق.
ـــــرو 6الفصـــــل  ـــــولى صـــــندوق الق ـــــي ـ یت ـــــة التصـــــرف ف ض ومســـــاعدة الجماعـــــات المحلی

ـــة والمخصصـــة لتمویـــل  ـــدة الجماعـــات المحلی ـــل الدولـــة لفائ المســـاعدات المرصـــودة مـــن قب
مشاریعها المدرجة ببرامجها االستثماریة.

وتتخذ هذه المساعدات الصیغتین التالیتین :
ـ مساعدات إجمالیة غیر موظفة :

محلیـة علـى أسـاس مقـاییس تأخـذ بعـین االعتبـار تمنح هذه المساعدات سنویا للجماعـات ال
عــدد الســكان والطاقــة الجبائیــة لكــل جماعــة محلیــة بمــا یضــمن التمییــز اإلیجــابي وتقلــیص 

فوارق التنمیة بین الجماعات المحلیة.
وتضبط طرق احتساب هـذه المسـاعدات بقـرار مشـترك مـن وزیـر الداخلیـة والـوزیر المكلـف 

بالمالیة.
ـ مساعدات موظفة :

تمنح هذه المساعدات للجماعات المحلیة وتخصص لتغطیة كامل تكـالیف إنجـاز البرنـامج 
الخصوصـــي لتهـــذیب األحیـــاء الشـــعبیة ولتمویـــل البـــرامج والمشـــاریع األخـــرى ذات األولویـــة 
الوطنیة منها أو الخصوصیة وتسند وفقا للشروط المحددة أو التي یضبطها الصندوق لكل 

برنامج أو مشروع تنمیة.
تمــنح المســاعدات المنصــوص علیهــا بهــذا الفصــل فــي حــدود االعتمــادات الســنویة التــي و 

تخصصها الدولة والمرخص فیها بمقتضى قرار مشترك من وزیر الداخلیة والوزیر المكلف 
بالمالیة.
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ـــ لغایــة الترفیــع مــن مردودیــة المســاعدات وضــمان تأثیرهــا اإلیجــابي علــى تنمیــة 7الفصــل 
إن الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة المحلیة مدعّوة إلى تقـدیم حجم االستثمارات، ف

مبررات في حسن استغالل كافة مواردها المتـاحة لتمویل استثماراتها ذات األولویة بمـا فـي 
ذلك موارد االقتراض. 

ــــة مــــنح مســــاعدات 8الفصــــل  ــــروض ومســــاعدة الجماعــــات المحلی ـ یمكــــن لصــــندوق الق
حلیـة التــي تتحمـل تكــالیف خاصـة أو ضــروریة أو غیـر منتظــرة أو اسـتثنائیة للجماعــات الم

التي تواجه صعوبات مالیة.
وتمنح المساعدات االستثنائیة في حدود االعتمادات السـنویة التـي یخصصـها مجلـس إدارة 
الصــندوق للغــرض ویقــع التــرخیص فیهــا بقــرار مشــترك مــن وزیــر الداخلیــة والــوزیر المكلــف 

بالمالیة.
كن لصندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات المحلیـة تنفیـل فـوائض القـروض ـ یم9الفصل 

التــي تبرمهــا الجماعــات المحلیــة لــدى مؤسســات أخــرى غیــر الصــندوق بعــد موافقتــه طبقــا 
لشروط یضبطها مجلس إدارته.

ــ یتـولى الصـندوق سـنویا إعـالم كـل جماعـة محلیـة بمبلـغ المسـاعدة اإلجمالیـة 10الفصل 
یتم تخصیصـــها لفائـــدتها خـــالل الســـنة الموالیـــة لتمكینهـــا مـــن إعـــداد غیـــر الموظفـــة التـــي ســـ

برنامجها االستثماري السنوي.
ویرتبط تحویل المساعدات السنویة للجماعات المحلیة باستیفائها الشروط الـدنیا المسـتوجبة 
لضمان حسن التصرف واستعمال التمویالت العمومیة طبقا للقـوانین والتراتیـب الجـاري بهـا 

العمل.
وتضبط هذه الشروط بقرار مشترك من وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.

ویتولى الصندوق التثبت مـن مـدى اسـتجابة كـل جماعـة محلیـة لهـذه الشـروط قبـل المبـادرة 
بتحویل المنح المخصصة.

ـ یتم بدایة من السـنة الثالثـة مـن دخـول هـذا األمـر حیـز التطبیـق اعتمـاد تقیـیم 11الفصل 
ومســــتقل ألداء الجماعــــات المحلیـــة تجریــــه الهیاكــــل العمومیـــة المؤهلــــة لــــذلك طبقــــا ســـنوي

لمقاییس تضبط بقرار مشترك من وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة.
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وتنشـــر نتـــائج هـــذا التقیـــیم للعمـــوم وتعتمـــد مـــن قبـــل الصـــندوق كســـند لتعـــدیل مبلـــغ المـــنح 
المخصصة للسنوات الموالیة.

ــــى مــــدى تقــــدم إعــــداد المشــــروع ـ یتو 12الفصــــل  ــــة عل ــــل المســــاعدات الموظف قــــف تحوی
المعــروض للتمویــل واســتجابة الجماعــة المحلیــة المعنیــة للشــروط الــدنیا المنصــوص علیهــا 

مـــن هـــذا األمـــر، ویتــولى الصـــندوق التثبـــت مـــن اســتیفاء كـــل جماعـــة محلیـــة 10بالفصــل 
المخصصة لها.للشروط الدنیا المطلوبة وذلك قبل القیام بتحویل المنحة 

جــــوان 16المــــؤرخ فــــي 1997لســــنة 1135ـ ألغیــــت أحكــــام األمــــر عــــدد 13الفصــــل 
المتعلــــق بضـــــبط شـــــروط إســـــناد القـــــروض ومـــــنح المســـــاعدات بواســـــطة صـــــندوق 1997

القروض ومساعدة الجماعات المحلیة.
ـ وزیــر الداخلیــة ووزیــر االقتصــاد والمالیــة مكلفــان، كــل فــي مــا یخصــه، بتنفیــذ 14الفصــل 

ذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.ه
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صندوق تنمية المناطق السياحيـة

المتعلـــق بقـــانون 1992لســـنة 122القـــانون عـــدد مـــن40و 39و 38فصــولال
·حول إحداث حساب خاص بالخزینة لحمایة المناطق السیاحیة1993المالیة لسنة 

أمـین المـال العـام للـبالد التونسـیة حسـاب خـاص للخزینـة یطلـق یفتح بـدفاتر-38الفصل
".صندوق حمایة المناطق السیاحیة"علیه

:بــیمول صندوق حمایة المناطق السیاحیة -39الفصل
) مــن محصــول المعلــوم علــى النــزل المحــدث بمقتضــى %50خمســین بالمائــة (-

المدفوع من طـرف مسـتغلي و 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 34القانون عدد 
ر.وتضبط قائمة هذه المناطق بأم· النزل المنتصبة بالمناطق البلدیة السیاحیة 

المســاهمات والمســاعدات وكــل المــوارد األخــرى التــي یمكــن رصــدها لفـــائدة هــذا -
·الصندوق طبقا للتشاریع الجاري بها العمل

حیة فــــي إعانــــات تمــــنح تتمثــــل تــــدخالت صــــندوق حمایــــة المنــــاطق الســــیا-40الفصــــل
39فیها المناطق السیاحیة التي سیضبطها األمر المشار إلیه بالفصل المتواجدةللبلدیات

·أعاله وذلك لدعم عملها في مجال النظافة والتطهیر
ویتــولى وزیــر الســیاحة والصــناعات التقلیدیــة اإلذن بالــدفع لمصــاریف هــذا الصــندوق

·بغة تقدیریةوتكتسي مصاریف الصندوق المذكور ص
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المنـاطـق البلـديـة السياحيـة

یتعلـــق بضـــبط قائمـــة 1994أفریـــل 11مـــؤرخ فـــي 1994لســـنة 822أمـــر عـــدد 
)1(كما وقع تنقیحه واتمامه بالنصوص الالحقة المناطق البلدیة السیاحیة

ن مـ39تضبط قائمـة المنـاطق البلدیـة السـیاحیة التـي نـص علیهـا الفصـل -الفصل األول
:یليالمشار إلیه أعاله كما 1992دیسمبر 29المؤرخ في 122القانون عدد

جربـــة -القـیــــروان -حمـــام سوســـة -سوســـة -نابـــل -الحمامـــات -المرســـى -تـــونس 
-تــوزر -طبـــرقة -المـهدیـــة -المنستـــیر -جــرجیس -جربــة میــدون -حومــة الســوق 

–قرقنـة-قلیبیـة -سـیدي بــوسعید -معـین دراهـ-جربة أجیم -دوز -قبلي -نفطة 
مطماطــة –الجــم –بنــزرت –بوفیشــة –أكــودة –ســیدي عــامر –الســاحلین -قرطــاج 
-تمغــــزة–صــــفاقس –الكــــاف –تطــــاوین –قــــربص –الكــــرم –حلــــق الــــوادي –القدیمــــة 
القطار .-مكثر–سبیطلة 

1997أكتــوبر 6المــؤرخ فــي 1997لسـنة 1989واألمــر 1996أوت 26المـؤرخ فــي 1996لســنة 1474األمـر عــدد -1
1999دیسـمبر 21رخ في المؤ 1999لسنة 2810واألمر عدد 1999مارس 22المؤرخ في 1999لسنة 659واألمر عدد 
2003جــانفي 27المــؤرخ 2003لســنة 186و األمــر عــدد 2001أكتــوبر 31المــؤرخ فــي 2001لســنة 2510واألمــر عــدد 
2012ماي 29المؤرخ في 2012لسنة 483واألمر عدد 2010مارس 15المؤرخ في 2010لسنة 479واألمر عدد 



344

الصندوق الـوطني لتحسين السكن  
یتعلــق بالصــندوق الــوطني 2004أوت 2مــؤرخ فــي 2004لســنة77قــانون عــدد 

لتحسین السكن.
یتولى الصندوق الوطني لتحسین السكن المحدث طبقا للتشـریع الجـاري بـه -الفصل األول

العمل المساهمة في تمویل:
بـرامج ومشـاریع القضــاء علـى المسـاكن البدائیــة التـي تضـبط فــي إطـار خطـة وطنیــة - أ

مصادق علیها.
یانة والترمیم والتهذیب و التطهیر التي یقـوم بهـا المـالكون أو الشـاغلون عملیات الص-ب

)1(الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفیر المرافق الضروریة بها.
ما تقوم به الجماعات المحلیة من:-ج
عملیـــات تـــرمیم أو تهـــذیب أو تـــوفیر مرافـــق ضـــروریة لمحـــالت معـــدة أساســـا للســـكنى -1

لى نفقتهم.وذلك نیابة عن أصحابها وع
ویمكن إنجاز هذه العملیات في إطار مناطق تدخل عقاري أو فـي إطـار عملیـات جماعیـة 

تخص العقارات المعدة للسكن الجماعي أو مجموعة من المساكن المنفردة 
عملیات إعادة اإلسكان الوقتي للعائالت التي تشغل بنایات مهددة بالسقوط أو بنایـات -2

إطار برامج مصادق علیها.یتم هدمها درءا للخطر في 
أشــغال هــدم البنایــات المهــددة بالســقوط و البنایــات التــي یــتم هــدمها درءا للخطــر ورفــع -3

أنقاضها وذلك في إطار برامج مصادق علیها.
األشـــغال الهادفـــة إلـــى تحســـین الظـــروف الســـكنیة للمـــواطنین والمحـــیط العمرانـــي الـــذي -4

یعیشون فیه.
ید العمرانـي التـي تعهـد بهـا الدولـة إلـى المؤسسـات و الهیاكـل عملیات التهذیب و التجد-د

المختصة في المجال.

2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2012ماي 16لمؤرخ في ا2012لسنة 1عوضت بمفتضى القانون عدد -1
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عملیات إصالح المساكن المتضررة مـن جـراء الكـوارث الطبیعیـة أو الحـاالت الطارئـة -هـ
وٕاعادة اإلسكان الوقتي للعائالت المتضررة.

یمكن للصندوق الوطني لتحسین السكن أن یسند قروضا: -2الفصل 
مـن الفصـل األول مـن هـذا "ب"الكین الخواص إلنجـاز األشـغال المشـار إلیهـا بـالفقرة للم-

القانون.
) 2) و(ج1للجماعات المحلیة إلنجاز األشغال والعملیات المنصوص علیها بالفقرات (ج-

) من الفصل األول من هذا القانون 4و(ج
انـي إلنجـاز العملیـات للمؤسسات و الهیاكل المختصة في مجـال التهـذیب والتجدیـد العمر -

المنصوص علیها بالفقرة (د) من الفصل األول من هذا القانون.
وتضبط شروط إسناد هذه القروض بأمر باقتراح من الوزیر المكلف باإلسكان.

یمكــن للصــندوق الــوطني لتحســین الســكن إســناد مســاعدات مالیــة فــي شــكل –3الفصــل 
منح: 

فقرتین (أ) و (هـــ) مــن الفصــل األول مــن هــذا بعنــوان التــدخالت المنصــوص علیهــا بــال-
القانون، 

) 4) و(ج3لفائــدة الجماعــات المحلیــة إلنجــاز األشــغال المنصــوص علیهــا بــالفقرتین (ج-
من الفصل األول من هذا القانون.

لفائـــدة المؤسســـات والهیاكـــل المختصـــة فـــي مجـــال التهـــذیب والتجدیـــد العمرانـــي إلنجـــاز -
الفقرة (د) من الفصل األول من هذا القانون.األشغال المنصوص علیها ب

لفائـدة المــالكین أو الشــاغلین  الخــواص بالنســبة إلـى األشــغال المنصــوص علیهــا بــالفقرة -
)1((ب) من الفصل األول من هذا القانون.

وتضبط شروط إسناد هذه المنح بأمر باقتراح من الوزیر المكلف باإلسكان.
ا صفة بنك التصرف في الموارد المخصصة للصندوق تتولى مؤسسة قرض له-4الفصل 

الوطني لتحسین السكن طبقا للتشریع الجاري به العمل وبمقتضى اتفاقیة تبرم مع الدولة في 

2012المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2012ماي 16المؤرخ في 2012لسنة 1عوضت بمفتضى القانون عدد -1
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الغرض، كما تتولى هذه المؤسسة اسـتخالص الـدیون الراجعـة إلـى الصـندوق وذلـك بواسـطة 
مــام الهیئــات القضــائیة فــي بطاقــات إلــزام، وتحــل مؤسســة القــرض المــذكورة محــل الصــندوق أ

النزاعات مع الغیر في نطاق ما أوكل إلیها من مهام بمقتضـى اإلتفاقیـة المبرمـة بینهـا وبـین 
الدولة

تجمع المبالغ المستخلصة لدى أمین المال العام للبالد التونسـیة وترصـد لفائـدة –5الفصل 
الصندوق الوطني لتحسین السكن.

ندوق بمقتضـى أمـر بـاقتراح مـن الـوزیر المكلـف وتضبط صیغ وشروط التصرف فـي الصـ
باإلسكان.

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني
لتحسين السكن  

ضـبط شـروط إسـناد یتعلـق ب2007مـارس 12مـؤرخ فـي 2007لسنة 534أمر عد
القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسین السكن.

أحكام عامة : العنوان األول

مــن القــانون 3و2تســند القــروض والمــنح المنصــوص علیهــا بالفصــلین -الفصــل األول
المتعلـــق بالصـــندوق الـــوطني لتحســـین 2004أوت 2المـــؤرخ فـــي 2004لســـنة 77عـــدد 

متوفرة لدى الصندوق وطبقا ألحكام هذا األمر.السكن في حدود االعتمادات ال

كــل مالــك تتــوفر فیــه شــروط الحصــول علــى قــرض مــن الصــندوق الــوطني –2الفصــل 
لتحســین الســكن ال یمكــن لــه االنتفــاع بقــرض إال مــرة واحــدة، وال یمكــن للمنتفــع بمنحــة مــن 

ـــة المـــنح المســـندة فـــي إطـــار مجا بهـــة الصـــندوق الحصـــول علــــى منحـــة ثانیـــة إال فـــي حال
مــن الفصــل األول مــن "هـــ"الكــوارث الطبیعیــة والحــاالت الطارئــة المنصــوص علیهــا بــالفقرة 

والمنح المسندة للجماعات المحلیة طبقا للفصل 2004لسنة 77القانون المشار إلیه عدد 
من القانون المذكور.3

كین تمـــنح أولویـــة النظـــر فـــي الملفـــات المعروضـــة، فـــي الســـنة الموالیـــة للمـــال-3الفصـــل 
الخواص الذین تقدموا فـي السـنة المنقضـیة بمطلـب للحصـول علـى قـرض أو منحـة وبقیـت 
محــل نظــر لعــدم تــوفر اإلعتمــادات المخصصــة مــن الصــندوق للوالیــة المعنیــة بعنــوان تلــك 

السنة. 

77" مــن القــانون عــدد 1تطبیقــا لمقتضــیات الفقــرة " ب" والفقــرة الفرعیــة " ج-4الفصــل 
یـه، یمكـن للصـندوق الـوطني لتحسـین السـكن أن یسـاهم فـي تمویـل المشـار إل2004لسنة 

إنجاز األشغال التالیة: 
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األشغال الكبرى للترمیم وتهم: –أ 
إصالح األسس أو تجدید األسقف أو العوارض أو األعمدة وبصفة عامة دعم - 

الهیكل العام للبنایة،
إعادة بناء جزء منهار -
مایته بمواد عازلة، تجدید مستوى انحدار السطح وح-
اصالح أو تجدید بالط األرض والتملیط، -
أشغال بناء أو تهیئة بیت استحمام أو مطبخ.-
أشغال الترمیم الخفیف والصیانة وتهم: -ب

تعــــویض أو صــــیانة التجهیــــزات كالنجــــارة ( بالنســــبة للفتحــــات ) والبلــــور والتجهیــــزات -
ت الغاز الطبیعي داخل المسكن، الكهربائیة وقنوات الماء الصالح للشراب وقنوا

التزوید الفردي بالماء الصالح للشراب، -

إنجاز ماجل لتجمیع میاه األمطار، -

أشغال ربط المساكن بشبكة التطهیر وبناء خنادق لجمع المیاه المستعملة في المنـاطق -
التي ال یوجد بها مجاري میاه مستعملة، 

أشغال ترمیم مطبخ أو بیت استحمام، -

الصیانة الدوریة كالدهن والتبییض، -

تحســین مســتوى الرفاهــة بالمســكن وذلــك بتركیــب تجهیــزات صــحیة ( مغطــس، رشــاش -
حمام، سخان مائي وغیرها ) وتجهیزات التدفئة المركزیة، 

التحســینات التــي تهــدف إلــى االقتصــاد فــي الطاقــة والتشــجیع علــى اســتعمال الطاقــات -
الشمســـیة أو إدخـــال تحســـینات علـــى الواجهـــات واألســــقف المتجـــددة علـــى غـــرار الطاقـــة

المعرضة للعوامل الجویة، 

إنجاز الممرات الخاصة بالمعوقین وٕاعادة تهیئة المسكن عنـد االقتضـاء لیسـتجیب إلـى -
حاجیاتهم الخصوصیة.
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األشغال الخصوصیة المتعلقة بترمیم وصیانة المساكن العتیقة، -ج

ین الظـــــروف الســـــكنیة للمـــــواطنین ومحـــــیطهم العمرانـــــي األشـــــغال الهادفـــــة إلـــــى تحســـــ-د
من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسین "4ج "المنصوص علیها بالفقرة الفرعیة 

ـــویر  ـــة البنیـــة األساســـیة للطرقـــات واألرصـــفة والتن الســـكن والتـــي تهـــم خاصـــة تحســـین حال
الطرقات.العمومي وتهیئة مداخل المدن وتحسین الواجهات ومسالك ومسارات 

العنوان الثاني

شروط إسناد القروض وطرق صرفها

الباب األول

شروط إسناد القروض للمالكین الخواص وطرق صرفها

یمكن للصـندوق الـوطني لتحسـین السـكن فـي إطـار مسـاهمته فـي تمویـل إنجـاز -5الفصل 
2004لســـنة 77مـــن الفصـــل األول مـــن القـــانون عـــدد "ب"األشـــغال المشـــار إلیهـــا بـــالفقرة 

المشار إلیه أن یسند قروضا للمالكین الخواص إلنجاز األشغال المنصوص علیهـا بالفصـل 
بالمائة من القیمة الجملیة لألشغال المذكورة.70من هذا األمر وذلك في حدود 4

ال تـــدخل ضـــمن األشـــغال التـــي یمكـــن أن یســـاهم الصـــندوق الـــوطني لتحســـین -6الفصـــل 
نجازهــا قبــل إیــداع مطلــب الحصــول علــى القــرض أو قبــل الســكن فــي تمویلهــا تلــك التــي تــم إ

إجــراء المعاینـــة الفنیـــة مـــن قبـــل أعـــوان اإلدارة الجهویـــة للتجهیـــز واإلســـكان والتهئیـــة الترابیـــة 
المعنیة.

كما ال تؤخذ بعین االعتبار األشغال التالیة: 

مــع مراعــاة أشـغال البنــاء أو الترفیـع فیــه أو إتمـام أشــغال بنــاء أو تغییـر صــبغة المحـالت-
من هذا األمر، 4أحكام الفصل 

أشغال التهیئة الخارجیة للمسكن مثل إحداث األسیجة والممرات واألرصفة -

األشـــغال ذات الصـــبغة الكمالیـــة ( كالرخـــام والخـــزف وتغلیـــف األســـقف ووضـــع األســـقف -
)هـــا االصــطناعیة ووضـــع األطـــر الحدیدیـــة الواقیـــة ونجــارة األثـــاث والحنفیـــات الرفیعـــة وغیر 
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مـن"ج "باستثناء األشغال الخصوصیة التي تهم المساكن العتیقة المنصوص علیها بـالفقرة 
من هذا األمر 4الفصل 

تســــند القــــروض للمــــالكین الخــــواص فــــي حــــدود اإلعتمــــادات المخصصــــة مــــن –7الفصــــل 
الصندوق لكل والیة طبقا للمقاییس المحددة بالجدول التالي: 

الدخل الشهري 
للمستفید

قدار القرض المسند م
من %70(في حدود 

)الكلفة الجملیة لألشغال
مدة السدادنسبة الفائض

أقـــل مــــن األجـــر األدنــــى 
المهني المضمون 

د1000من 
د2000إلى 

سنوات5بدون فائض

یتراوح بین األجر األدنى 
المهنــــــــــــــــي المضــــــــــــــــمون 

وضفه 

د2000من 
سنوات5%2د3000إلى 

ـــــراوح مـــــا بـــــین مـــــرت ین یت
وثــــــــالث مــــــــرات األجــــــــر 
األدنـــــــــــــــــــــــى المهنـــــــــــــــــــــــي 

المضمون 

د3000من 

سنوات5%3.5د4000إلى 

مــــــرات األجــــــر 3یفــــــوق 
األدنـــــــــــــــــــــــى المهنـــــــــــــــــــــــي 

5المضـــمون وال یتعـــدى 
مرات هذا األجر 

د5000
سنوات5%5

تصــرف القــروض المســندة مــن الصــندوق الــوطني لتحســین الســكن للمــالكین -8الفصــل 
الخواص حسب قسطین: 

من مبلغ القرض المسند قبل الشروع في األشغال، %50بنسبة ل المحددو القسط األ-
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من مبلغ القرض المسـند بعـد االسـتظهار بمحضـر %50القسط الثاني والمحدد بنسبة-
معاینة تسلمه مصالح اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهئیة الترابیة بالجهة یثبت تقدم 

مقدار القسط األول من القروض.األشغال وذلك في حدود
المحلیة والهیاكل والمؤسسات المختصة ض للجماعات و القر شروط إسناد: الباب الثاني

في مجال التهذیب والتجدید العمراني وطرق صرفها

یمكـــن للصـــندوق الـــوطني لتحســـین الســـكن فـــي إطـــار مســـاهمته فـــي تمویـــل –9الفصـــل 
2'' و" ج1ج"نصوص علیهـا بـالفقرات الفرعیـة التدخالت والعملیات المصادق علیها والم

المشار إلیه 2004لسنة 77من الفصل األول من القانون عدد ''د "والفقرة ''4ج"'' و
أعاله أن یسند قروضا لفائدة:

الجماعات المحلیة للمساهمة في تمویل:- 1
'' 1ج"مــن هــذا األمــر تطبیقــا للفقــرة الفرعیــة 4* األشــغال المنصــوص علیهــا بالفصــل 

من القانون المتعلق بالصندوق الوطني لتحسین السكن.

وتســــند هــــذه القــــروض لعملیــــات التــــدخل فــــي المســــاكن المنفــــردة أو المخصصــــة للســــكن 
من هذا األمر. 7الجماعي حسب المقاییس المنصوص علیها بالفصل 

ة أو وال یمكن أن یفوق مبلغ القرض المسند للمساهمة في تمویل أشغال تعهد أو صـیان
ترمیم األجزاء المشتركة للبناءات المخصصة للسكن الجماعي خمسـة آالف دینـار للبنایـة 

الواحدة بما في ذلك الدراسات الخاصة بتلك العملیات.

*إعــادة اإلســكان الــوقتي للعــائالت الشــاغلة للمســاكن المتداعیــة للســقوط والتــي تتطلــب 
مدید في هذه المدة بستة أشهر إذا لـم الهدم الفوري وذلك لمدة سنة على األقل. ویمكن الت

یتم إنجاز المساكن الجدیدة المخصصة إلعادة اإلسكان النهائي فـي المـدة المـذكورة طبقـا 
'' من الفصل األول من القانون المشار إلیه أعاله.2ج"لمقتضیات الفقرة الفرعیة

ل تـرمیم كبــرى * إعـادة اإلسـكان الـوقتي للعـائالت القاطنـة بالبنایــات التـي تتطلـب أشـغا
وذلك لمدة سنتین على األقل ویمكن التمدید في هذه المدة بستة أشهر على األكثر إذا لم 
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مــن الفصــل األول مــن القــانون "2ج"یــتم إنجــاز األشــغال فــي المــدة المــذكورة طبقــا للفقــرة 
المشار إلیه أعاله.

الســكن *تهــذیب األحیــاء التــي تفتقــر إلــى التجهیــزات األساســیة بهــدف تحســین ظــروف
مــن الفصــل األول مــن القــانون "4ج"للمتســاكنین ومحــیطهم العمرانــي طبقــا للفقــرة الفرعیــة 

المشار إلیه أعاله.

المؤسســـات والهیاكـــل المختصـــة فـــي مجـــال التهـــذیب والتجدیـــد العمرانـــي إلنجـــاز –2
ن المتعلقـــة بتهـــذیب المـــد"د"العملیــات التـــي یـــتم تكلیفهـــا بهـــا مـــن قبـــل الدولـــة طبقـــا للفقـــرة 

العتیقة وصیانة المراكز العمرانیة القدیمة.

یضـــبط مبلـــغ القـــرض حالـــة بحالـــة وحســـب اإلمكانیـــات المالیـــة المتـــوفرة –10الفصـــل 
من الكلفة الجملیة للعملیة المعنیة.%90بالصندوق على أن ال یفوق أقصى الحاالت 

یسند القرض بدون فائض ویسترجع خالل مدة عشر سنوات.

لقرض للجماعة المحلیـة المعنیـة أو الهیكـل أو المؤسسـة المختصـة یصرف ا-11الفصل
في مجال التهذیب والتجدید العمراني حسب قسطین: 

من مبلغ القرض المسند قبل الشروع األشغال.%50القسط األول والمحدد بنسبة -

مــــن مبلــــغ القــــرض المســــند بعــــد االســــتظهار %50القســــط الثــــاني والمحــــدد بنســــبة -
ة تسلمه مصالح اإلدارة الجهویـة للتجهیـز واإلسـكان والتهیئـة الترابیـة بالجهـة بمحضر معاین

یثبت تقدم األشغال وذلك في حدود مقدار القسط األول من القرض.

العنوان الثالث
شروط إسناد المنح وطرق صرفها 

الباب األول 
شروط إسناد المنح للمالكین الخواص وطرق صرفها 

الوطني لتحسین السكن للمالكین الخواص في إطار یسند الصندوق–12الفصل 
األول من القانون من الفصل "مساهمته في تمویل األشغال المنصوص علیها بالفقرة "ب
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4المشار إلیه منحة إلنجاز األشغال المنصوص علیها بالفصل 2004لسنة 77عدد 
من هذا األمر.

من هذا األمر إال بالنسبة إلى 12ال تسند المنحة المشار إلیها بالفصل –13الفصل 
الحاالت االجتماعیة المتأكدة المثبتة ببحث اجتماعي التي یكون فیها دخل المالك 

المعني أقل من األجر األدنى المهني المضمون وذلك في حدود ألف دینار.
ویتم صرف مبلغ هذه المنحة على قسطین متساویین وحسب تقدم األشغال.

الباب الثاني 
د المنح للجماعات المحلیة والهیاكل والمؤسساتشروط إسنا

المختصة في مجال التهذیب والتجدید العمراني وطرق صرفها 
یمكن للصندوق الوطني لتحسین السكن أن یسند منحا للمساهمة في: -14الفصل 

* برامج ومشاریع القضاء على المساكن البدائیة في إطار خطة وطنیة مصادق علیها.

نحــة لهــذه البــرامج والمشــاریع فــي إطــار خطــة ویصــرف لفائــدة صــندوق یضــبط مبلــغ الم
التضامن الوطني.

من الفصل األول من القانون المشار 3* األشغال المنصوص علیها بالفقرة الفرعیة ج
2004لسنة 77إلیه أعاله عدد 

یضـبط مبلــغ المنحــة لهـذه األشــغال فــي إطـار برنــامج مصــادق علیـه ویصــرف لفائــدة 
المحلیة عن طریق المجلس الجهوي المعني.الجماعة

مـــن الفصـــل األول مـــن القـــانون 4* األشـــغال المنصـــوص علیهـــا بـــالفقرة الفرعیـــة ج
2004لسنة 77المشار إلیه أعاله عدد 

مــن تكلفــة المشــروع %50ال یمكــن أن یتجــاوز مبلــغ المنحــة المســندة لهــذه األشــغال 
لس الجهوي المعني.ویصرف لفائدة الجماعة المحلیة عن طریق المج

مــن الفصــل األول مــن القــانون المشــار "د "* العملیـات المنصــوص علیهــا بــالفقرة 
2004لسنة 77إلیه أعاله عدد 
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یضبط مبلغ المنحة المتعلق بهذه األشغال حالـة بحالـة ویصـرف مباشـرة إلـى الهیكـل 
أو المؤسسة المختصة في مجال التهذیب والتجدید العمراني 

من الفصل األول من القـانون المشـار إلیـه "هـ "المنصوص علیها بالفقرة * العملیات
2004لسنة 77أعاله عدد 

یضــبط مبلــغ المنحــة المخصصـــة لهــذه التــدخالت حســـب تقــدیرات األضــرار الحاصـــلة 
ویصرف لفائدة المتضررین عن طریق والي الجهة 

العنوان الرابع

أو المنح وكیفیة النظر فیهاوضتقدیم الملفات المتعلقة بالحصول على القر 

الباب األول

القروض والمنح المسندة للمالكین الخواص

على المالك الذي یرغب في الحصول على قرض أو منحة من الصندوق -15الفصل 
الوطني لتحسین السكن أن یقدم ملفا یحتوي على الوثائق التالیة: 

ه بقـرار مـن الـوزیر المكلـف مطلب محرر فـي شـكل مطبوعـة طبقـا ألنمـوذج یـتم ضـبط-
باإلسكان 

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -

وصـل مثبــت لــدفع المعلـوم علــى العقــارات المبنیـة المتعلــق بــآخر سـنة تــم فیهــا خــالص -
هذا المعلوم

نسخة مطابقة لألصل من التصریح الموحد بالمداخیل -

شهادة في األجر أو ما یثبت الدخل -

ثبت ملكیة العقار شهادة ملكیة أو مای-

رخصة بناء عند اإلقتضاء مرفقة باألمثلة الملحقة بها -
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یتعـــین علـــى المـــالكین عـــى الشـــیاع فـــي صـــورة تقـــدیم مطلـــب الحصـــول علـــى القـــرض أو 
المنحة تعیین وكیل یمثلهم إلتمام موجبات الحصول على القرض أو المنحة.

قــــرض أو منحــــة لــــدى تــــودع الملفــــات المتعلقــــة بمطالــــب الحصــــول علــــى -16الفصــــل 
مصالح اإلدارة الجهویة للتجهیز و اإلسكان والتهیئة الترابیة الكائن بـدائرتها العقـار المعنـي 
والتـــي تتـــولى التثبـــت مـــن الناحیـــة الفنیـــة فـــي طبیعـــة األشـــغال موضـــوع طلـــب القـــرض أو 

المنحة ومدى تأكدها وكلفة األشغال المنجزة وتلك المزمع إنجازها.

لملفـــات المتعلقــة بمطلـــب الحصــول علــى قـــرض أو منحــة علـــى تعــرض ا-17الفصــل 
اللجنـــة االستشـــاریة الجهویـــة لتحســـین الســـكن التـــي تتـــولى إبـــداء الـــرأي فیهـــا واقتـــراح قائمـــة 

المرشحین للحصول على تلك اإلعانة.

توجــه القائمــة المــذكورة، بعــد التأشــیر علیهــا مــن قبــل والــي الجهــة إلــى المصــالح المركزیــة 
ز واإلســكان والتهیئــة الترابیــة إلتمــام إجــراءات اتخــاذ مقــرر إســناد المنحــة أو بــوزارة التجهیــ

القرض.

توجــه نســخة مــن مقــرر إســناد القــرض أو المنحــة إلــى مؤسســة القــرض المكلفــة بالتصــرف 
في موارد الصندوق الوطني لتحسین السكن قصد تنفیذه.

لتهیئــة الترابیــة إبــالغ تتــولى مصــالح اإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان وا-18الفصــل 
مقررات اإلسناد إلى المعنیین باألمر في أجل خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ إعالمهـا بمـآل 

مطلب القرض أو المنحة.

القروض والمنح المسندة للجماعات المحلیة: الباب الثاني

على الجماعة المحلیة التي ترغب في الحصول على قـرض أو منحـة مـن –19الفصل 
طني لتحسین السكن أن ترفق مطلبها بالوثائق التالیة: الصندوق الو 

"ج أ "بالنسبة للعملیات التي تنجزها لفائدة الخواص وعلى نفقتهم طبقا للفقرة الفرعیة –أ 
المشار إلیه أعاله: 2004لسنة 77من القانون عدد 

مذكرة تقدیم تبرر العملیة وتوضیح طرق التمویل الخاصة بها، -
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دات حــول المشــروع طبقــا ألنمــوذج یــتم ضــبطه بقــرار مــن الــوزیر المكلــف بطاقــة إرشــا-
باإلسكان، 

مثال موقعي لمجموعة المحالت یحدد مكان العقارات المعنیة بالتدخل.-

ـــار معـــدة عنـــد - ـــى كـــل عق ـــة لألشـــغال المزمـــع إنجازهـــا بالنســـبة إل قائمـــة حســـاب تقدیری
یهــا مــن قبــل المصــالح الفنیــة اإلقضــاء مــن قبــل مكتــب دراســات مصــادق علیــه ومؤشــر عل

للجماعات المحلیة المعنیة ومن قبل المصالح الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة.

"4ج"بالنسـبة للعملیــات التــي تنجــز مــن قبـل الجماعــات المحلیــة طبقــا للفقــرة الفرعیــة -ب
من الفصل األول من القانون المذكور أعاله: 

روع طبقــا ألنمــوذج یــتم ضــبطه بقــرار مــن الــوزیر المكلــف بطاقــة إرشــادات حــول المشــ-
باإلسكان، 

التركیب المالي الخاص بالعملیة، -

كشف تقدیري لألشغال مؤشر علیه من قبل الجماعة المحلیة المعنیـة واإلدارة الجهویـة -
للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة، 

مثال موقعي.-

بمطالــب الحصــول علــى القــروض الصــادرة عــن تــودع الملفــات المتعلقــة–20الفصــل 
مـن القـانون "1ج"الجماعات المحلیة في إطار العملیات التي تنجزها طبقـا للفقـرة الفرعیـة 

المشار إلیه أعاله لـدى مصـالح اإلدارة الجهویـة للتجهیـز واإلسـكان 2004لسنة 77عدد 
وتتـــولى هـــذه المصـــالح دراســـة والتهیئـــة الترابیـــة الكـــائن بـــدائرتها العقـــارات المعنیـــة بالتـــدخل

المطالـــب مـــن النـــاحیتین الفنیـــة والمالیـــة وٕاحالتهـــا علـــى والـــي الجهـــة لعرضـــها علـــى أنظـــار 
اللجنة االستشاریة الجهویة لتحسین السكن إلبداء الرأي.

وتوجه الملفات بعد دراستها كیفما ذكـر مـن قبـل والـى الجهـة إلـى المصـالح المركزیـة 
اإلسكان والتهئیة الترابیة إلتمام اإلجراءات.المختصة بوزارة التجهیز و 
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تــودع الملفــات المتعلقــة بمطالــب الحصــول علــى قــرض أو منحــة الصــادرة -21الفصــل 
"3ج"و"2ج"عن الجماعات المحلیة في إطار العملیات التي تنجزها طبقا للفقرات الفرعیة 

ـــة الت"4ج"و ـــز واإلســـكان والتهئی ـــة للتجهی ـــدى مصـــالح اإلدارة الجهوی ـــة وذلـــك ل ـــة المعنی رابی
لدراستها من الناحیتین الفنیة والمالیة وتوجه هذه الملفات بعد التأشـیر علیهـا مـن قبـل والـي 

الجهة إلى المصالح المركزیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهئیة الترابیة. 

ـــز واإلســـكان والتهیئـــة –22الفصـــل  ـــر التجهی یســـند القـــرض أو المنحـــة بمقـــرر مـــن وزی
.الترابیة

توجــــه نســــخة مــــن مقــــرر إســــناد القــــرض أو المنحــــة إلــــى مؤسســــة القــــرض المكلفــــة 
بالتصرف في موارد الصندوق قصد تنفیذه.

القروض والمنح المسندة للهیاكل : الباب الثالث

والمؤسسات المختصةفي مجال التهذیب والتجدید العمراني

كـــل والمؤسســـات یجـــب أن تتضـــمن ملفـــات القـــروض والمـــنح المســـندة للهیا-23الفصـــل 
المختصــة فــي مجــال التهــذیب والتجدیــد العمرانــي المكلفــة مــن قبــل الدولــة بإنجــاز العملیــات 

لســنة 77مــن الفصــل األول مــن القــانون المشــار إلیــه عــدد "د"المنصــوص علیهــا بــالفقرة 
مذكرة تقدیم للعملیة وبرنامج التدخل وكلفتها و تركیبها المالي والمؤسساتي.2004

تــودع ملفــات القــرض أو المنحــة لــدى المصــالح المركزیــة بــوزارة التجهیــز -24الفصــل 
واإلسـكان والتهیئــة الترابیــة لعرضـها علــى أنظــار اللجنــة االستشـاریة لتحســین الســكن إلبــداء 

الرأي.

یسند القرض أو المنحـة للهیكـل أو المؤسسـة المختصـة فـي مجـال التهـذیب –25الفصل
ر التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة.والتجدید العمراني بمقرر من وزی

توجــــه نســــخة مــــن مقــــرر إســــناد القــــرض أو المنحــــة إلــــى مؤسســــة القــــرض المكلفــــة 
بالتصرف في موارد الصندوق قصد تنفیذه. 
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وزیــر الداخلیـــة والتنمیـــة المحلیــة ووزیـــر المالیـــة ووزیــر الشـــؤون االجتماعیـــة -26الفصـــل
جهیز واإلسكان والتهیئـة الترابیـة مكلفـون، كـل فیمـا والتضامن والتونسیین بالخارج ووزیرة الت

یخصه، بتنفیذ هذا األمر الذي یشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

التصرف فـي  
األنشطة االقتصادية  
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النظام اإلداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية  
ذات الصبغة االقتصادية

یتعلــق بالنظــام اإلداري1989جــانفي 31مــؤرخ فــي 1989لســنة 242أمــر عــدد 
·والمالي للمؤسسات العمومیة البلدیة ذات الصبغة االقتصادیة

أحكام عامةاألول:البـاب 
من القانون 130إن المؤسسات العمومیة البلدیة المنصوص علیها بالفصل -1الفصل 

البلدیـة ذات المیـزان المســتقل األساسي للبلدیات المحدثة للتصـرف فـي المصـالح العمومیـة 
وتجاریةوالصبغة االقتصادیة هي مؤسسات عمومیة ذات صبغة صناعیة 

یخضـــع النظـــام اإلداري والمـــالي للمؤسســـات العمومیـــة البلدیـــة المشـــار إلیهـــا -2الفصـــل 
:التالیةبالفصل األول من هذا األمر لألحكام 

ة بإحـــداث المؤسســـات العمومیـــة تعـــرض مـــداوالت المجـــالس البلدیـــة المتعلقـــ-3الفصـــل 
البلدیــة مــن قبــل الــوالي المؤهــل ترابیــا علــى وزیــر الداخلیــة الــذي یمكنــه بعــد أخــذ رأي وزیــر 

·المالیة الترخیص في إحداثها بمقتضى قرار
ومشموالتهاویحدد قرار الترخیص تسمیة المؤسسة العمومیة البلدیة 

النظام اإلداريالثاني:البــاب 
ـــة یتـــول-4الفصـــل  ـــس إدارة یترأســـه رئـــیس البلدی ى إدارة المؤسســـة العمومیـــة البلدیـــة مجل
·المعنیة

عضــوا تــتم تســمیتهم بمقتضــى قــرار یتخــذه رئــیس12إلــى 6ویتكــون مجلــس اإلدارة مــن 
·البلدیة بعد موافقة المجلس البلدي ویصادق علیه الوالي

أعــوان البلدیــة تــتم تســمیة نصــف األعضــاء مــن بــین مستشــارین والنصــف اآلخــر مــن بــین 
·وممثلي الوزارات الفنیة المعنیة

یتـولى هـذا األخیـر تعیـین عضـو مستشـار بلـدي لنیابتـه للـرئیس،وفي صـورة حصـول مـانع 
اإلدارةمن بین أعضاء مجلس 
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یتــولى مــدیر المؤسســة العمومیــة البلدیــة المشــار إلیــه بالفصــل التاســع مــن هــذا األمــر كتابــة 
.المجلس وله صوت استشاري

كن لـرئیس المجلـس أن یسـتدعي كـل شـخص آخـر قـد یفیـد برأیـه فـي مـداوالت المجلـس ویم
·مع منحه صوتا استشاریا

تســـند لمجلـــس اإلدارة أوســـع الســـلط لیعمـــل باســـم المؤسســـة العمومیـــة البلدیـــة -5الفصـــل 
:خاصةویرخص في جمیع العملیات المناطة بعهدتها وهو مكلف 

·ر المؤسسة واقتراح النظام األساسي لألعوانبضبط القانون الداخلي وقانون إطا)1
·بالتداول في كل اتفاقیة أو صفقة أو مصالحة)2
·بالترخیص في كل اقتراض)3
·بالبت في كل عملیة اقتناء أو تفویت لعقارات)4
الموالیـة لسـنة وذلـك قبـل غـرة مـاي مـن السـنةبهـا،بضبط الموازنة والحسابات الملحقة ) 5

·التصرف
وذلك قبـل غـرة سنویا،لمیزانیة والحسابات التقدیریة للمؤسسة العمومیة البلدیة بضبط ا)6

·سبتمبر وادخال التغییرات التي یراها صالحة اثناء السنة المالیة
یجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة كــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل بــدعوة مــن رئیســه أو -6الفصــل 

·بطلب صادر عن نصف عدد أعضائه على األقل
دول أعمــال الجلســة إلــى علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة ثمانیــة أیــام علــى األقــل قبــل یبلــغ جــ

تاریخ الجلسة
·ال یمكن أن یتداول مجلس اإلدارة إال عند حضور نصف أعضائه على األقل
صـــــــــــــــــــــــــوت تتخذ القرارات بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین وفي صورة التساوي یكون

.الرئیس مرجحا
اإلدارة فـــي مشـــروع التقریـــر حـــول عملیـــات المؤسســـات الـــذي ینظـــر مجلـــس -7الفصـــل 
إلى البلدیةیوجهه 
تدّون مداوالت مجلس اإلدارة بدفتر مرّقم ومختوم وممضى من طرف الرئیس -8الفصل 

وعضو من المجلس وكاتبه
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یقتـــرح رئـــیس مجلـــس اإلدارة جـــدول أعمـــال اجتماعـــات المجلـــس ویســـتدعي -9الفصـــل 
·ألقل قبل تاریخ انعقادهأیام على ا10أعضائه 

أعــوان ویمثــل المؤسســة لــدى الغیــر فــي كــل األعمــال اإلداریــة والمدنیــة ولــه الســلطة علــى
المؤسسة وفقا للتشریع الجاري به العمل ویمكـن لـه أن یفـوض جانبـا مـن مهامـه إلـى مـدیر 

·المؤسسة
س البلدیــة یعــین المــدیر بــأمر بــاقتراح مــن وزیــر الداخلیــة بعــد أخــذ رأي رئــی-10الفصــل 

·ویعفى من مهامه بنفس الشكل
ـــذ -11الفصـــل  یســـهر مـــدیر المؤسســـة تحـــت مســـؤولیة رئـــیس مجلـــس اإلدارة علـــى تنفی

القرارات المتخذة من طرف المجلس
ویقـــوم بــــاإلدارة الفنیــــة والمالیــــة وبالتصــــرف اإلداري للمؤسســـة ویمــــارس بصــــفة عامــــة كــــل 

·ةالمشموالت التي یفوضها إلیه رئیس مجلس اإلدار 
·ویتم تأجیره حسب نفس الشروط المنطبقة على رؤساء المؤسسات العمومیة

النظام الماليالثالث:البــاب 
:علىتشتمل موارد المؤسسة العمومیة البلدیة -12الفصل 

·المنح واالعتمادات التي یمكن منحها إیاها من طرف البلدیة المعنیة-1
·مؤسسات القروضمحصول القروض التي یمكن إبرامها لدى-2
·محصول ممارسة نشاطها-3
·محصول متأت من التصرف في أمالك المؤسسة-4
لفائدتهاالهبات والوصایا التي یمكن منحها -5

یمكـــن للمجلـــس البلـــدي أن یرصـــد اعتمـــادا ضـــمن میزانیـــة البلدیـــة لفائـــدة -13الفصـــل 
·ولىوذلك بعنوان مصاریف التأسیس األالبلدیة،المؤسسة العمومیة 

یعــرض المــدیر كــل ســنة وقبــل غــرة جویلیــة علــى مجلــس اإلدارة الحســابات -14الفصــل 
·التقدیریة للمؤسسة العمومیة البلدیة

:حدةویجب أن تبین هذه الحسابات كال على 
·األمرمن هذا12و 11: موارد المؤسسة مثل ما هو مبّین بالفصلین المقابیض-1
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:المصاریف-2
- 1 ·یر المؤسسةتسیمصاریف-
- 2 ·االستثـمـارمصاریف-
- 3 ·ــع القــروضترجی-

ـــة وفقـــا لقواعـــد المحاســـبة -15الفصـــل  یقـــع مســـك حســـابات المؤسســـات العمومیـــة البلدی
·التجاریة

·دیسمبر من نفس السنة31تبدأ السنة المالیة في غرة جانفي وتنتهي في 
رافـــالبــاب الرابع : اإلش

تســمیة المراقــب المــالي للمؤسســة العمومیــة البلدیــة بمقتضــى قــرار مــن تقــع -16الفصــل 
المعنیةوزیر المالیة بعد أخذ رأي وزیر الداخلیة وباقتراح من مجلس البلدیة 

یحضـــر المراقـــب جلســـات مجلـــس اإلدارة ولـــه صـــوت استشـــاري وهـــو مكلـــف بمراقبـــة كـــل 
·مباشرةغیر شرة أو العملیات التي یمكن أن تكون لها انعكاسات مالیة بصفة مبا

ویجــوز للمراقــب المــالي أن یطلــب كــل الوثــائق والــدفاتر أو یطلــع علیهــا علــى عــین المكــان 
·ویوجه إلیه نظیر من الكشوف الدوریةبمهمته،قصد القیام 

اإلدارةیسهر المراقب المالي على احترام التراتیب الجاري بها العمل وعلى قرارات مجلس 
لمراقـب الفنـي للمؤسسـة العمومیـة البلدیـة بمقتضـى قـرار یتخـذهتقـع تسـمیة ا-17الفصـل 

رئیس البلدیة بعد موافقة المجلس البلدي وذلك من بـین األعـوان المكلفـین بالمصـالح الفنیـة 
البلدیة

یحضــر المراقــب الفنــي جلســات مجلــس اإلدارة ولــه صــوت استشــاري وهــو مكلــف بمراقبــة 
بمهمتهز له أن یطلب كل الوثائق للقیام جمیع العملیات التي لها صبغة فنیة ویجو 

تخضـــع وجوبـــا لمصـــادقة وزیـــري الداخلیـــة والمالیـــة قـــرارات مجلـــس اإلدارة -18الفصـــل 
:المتعلقة

ـــة- بالموازنـــة والحســـابات الملحقـــة وحســـاب الخســـائر واألربـــاح والحســـابات التقدیری
·لالستغالل واالستثمار

·أنواعها المسموحة لفائدة المؤسسةبقبول الهبات والوصایا والمساهمات بكل-
·بالصفقات والمصالحات-



364

·بإبرام كل قرض-
·بضبط عدد األعوان وتأجیرهم-
·وتعرض هذه القرارات مسبقا على المجلس البلدي للمصادقة-

في صورة حل المؤسسة فإن مكاسبها ترجع إلى البلدیـة التـي تنفـذ التزامـات -19الفصل 
المؤسسة
وزیرا الداخلیة والمالیة ورؤساء البلدیات مكلفون كل فیما یخصه بتنفیـذ هـذا -20الفصل 

التونسیةاألمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة 

ةـاالت البلديـللوكيـام اإلداري والمالـالنظ
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یتعلــق بالنظــام اإلداري 1989جــانفي 27مــؤرخ فــي 1989لســنة 222مــر عــدد أ
البلدیةلي للوكاالت والما

أحكام عامةاألول:البــاب 
هـــذا األمـــر التنظـــیم اإلداري والنظـــام المـــالي للوكـــاالت البلدیـــة التـــي یضـــبط-1الفصـــل 

123تســتغل مصــالح عمومیــة والتــي تتمتــع بمیــزان مســتقل والمنصــوص علیهــا بالفصــول 
33د القـــانون المشـــار إلیـــه أعـــاله عـــدمـــن127و 126و 125و 124و 145و

1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 
·تلحق ترتیبیا میزانیة الوكالة بمیزانیة البلدیة

تخضــع مــداوالت المجـالس البلدیــة المتعلقــة بإحــداث هــذه الوكــاالت لمصــادقة -2الفصــل 
المالیةوزیر الداخلیة بعد أخذ رأي وزیر 

الغرضویتخذ وزیر الداخلیة قرارا في 
لنظام اإلدارياالثــاني:البــاب 

إدارة الوكاالت المشار إلیها أعاله مجلس استغالل یرأسه رئیس البلدیة یتولى-3الفصل 
·أو مستشار بلدي یعینه هذا األخیر

وفي هذه الحالة فإن المستشـار البلـدي یجـب أن یتحصـل مـن رئـیس المجلـس البلـدي علـى 
مـن 55مقتضیات الفصـل تفویض لمهامه المتعلقة بالتصرف في الوكالة وذلك في نطاق

للبلدیاتالقانون األساسي 
·یساعد رئیس مجلس االستغالل متصرف للوكالة

یعــــین أعضــــاء مجلــــس االســــتغالل بقــــرار مــــن رئــــیس المجلــــس البلــــدي یقــــع -4الفصــــل 
علــى أن ال یقــل عــددهم علــى الســتة أعضــاء وال یزیــد الــوالي،مــن طــرف المصــادقة علیــه

·عشر عضواعلى اثني
·ین ثلثي أعضاء مجلس االستغالل على األقل من بین أعضاء المجلس البلديیتم تعی

یخضع النظام الداخلي للوكالة مع المداولة المحدثـة لهـا لمصـادقة وزیـر الداخلیـة بعـد أخـذ 
المالیةرأي وزیر 

·یضبط النظام الداخلي المنصوص علیه بالفصل السابق-5الفصل 
·تهمعدد أعضاء مجلس االستغالل وصف-
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عـدد وتـاریخ دورات انعقـاد مجلـس االسـتغالل الـذي یجـب أن یجتمـع مـرة كـل -
·ثالثة أشهر على األقل

·طریقة استدعاء األعضاء والنصاب المطلوب لصحة المداوالت-
یعین متصرف الوكالة المنصوص علیه بالفصل الثالث من هذا األمر والذي -6الفصل 

لتصرف في الوكالة مـن بـین أعـوان البلدیـة بقـرار مـن یساعد رئیس مجلس االستغالل في ا
البلديرئیس المجلس 

·ویحضر اجتماعات المجلس ویتولى كتابته وله صوت استشاري
ال یجوز ألعضاء مجلس االستغالل ومتصرف الوكالة أن یكونوا مقـاولین أو -7الفصل 

ن ضمن أعضاء مجلس مزودین لخدمات لفائدة الوكالة وذلك بأیة صفة كانت أو یكونوا م
·إدارة شركة مزودة للوكالة

إن الذین یخالفون هذه األحكام بعد تعییـنهم یـتم اإلعـالن عـن اسـتقالتهم مـن طـرف 
·الوالي

ینظــر مجلــس االســتغالل فــي المواضــیع التــي ال یرجــع حــق البــت فیهــا إلــى -8الفصــل 
·سلطة أخرى طبقا لما هو منصوص علیه بمقتضیات هذا األمر

وجوبــا رئــیس مجلــس االســتغالل استشــارة مجلــس اســتغالل الوكالــة فــي كــل یتــولى
و 9المســائل المتعلقــة بتســییر الوكالــة وخاصــة فــي الحــاالت المنصــوص علیهــا بالفصــلین 

الموالیین10
والحساباتكما تعرض علیه مشاریع المیزانیة 

ة ویقـدم لـرئیس ویمكن لمجلس االستغالل أن یقوم بجمیع إجراءات التحقیق والمراقبـ
مفیدةالبلدیة المقترحات التي یراها 

المجلــــس البلــــدي بعــــد أخــــذ رأي مجلــــس االســــتغالل وطبقــــا للشــــروط یتــــولى-9الفصــــل 
:وكالةعلیها بالنظام الداخلي لكل المنصوص
تحدیــد التعریفــات أو أســعار الخــدمات فــي صــورة عــدم تحدیــدها بالتشــاریع -1

العملالجاري بها 
الحساباتقة على المیزانیة والتداول في المصاد-2
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التداول في اإلجراءات التي یمكن اتخاذهـا علـى ضـوء نتـائج االسـتغالل عنـد -3
·انتهاء السنة المالیة أو أثناءها عند االقتضاء

وفقـا ال تكون المداوالت المتخذة تطبیقا لهذا الفصل نافـذة إال بعـد المصـادقة علیهـا 
لعملاللقوانین الجاري بها 

یتولى رئیس البلدیة أو بتفویض منه المستشار البلدي المعـین طبقـا ألحكـام -10الفصل 
الفصل الثالث من هذا األمر بعـد أخـذ رأي مجلـس االسـتغالل وطبقـا للتشـاریع الجـاري بهـا 

:العمل
األكریةالتوقیع على الصفقات واالتفاقیات وعقود -1
·مصالحاتتقدیم القضایا العدلیة وقبول ال-2
عرض المیزانیة والحسابات على المجلس البلدي الذي توجه إلیـه االقتراحـات -3

السابقالمتعلقة بالمواضیع المشار إلیها بالفصل 
یسهر متصرف الوكالة على حسن سیر الوكالة وهو مكلف خاصـة بإعـداد -11الفصل 

لـك بعـد المصـادقة علیهـاالمیزانیة وبتفویض من رئیس البلدیة فهو آمر مساعد بصـرفها وذ
من طرف المجلس البلدي

النظام الماليالثالث:البــــاب 
تضــــبط مداولــــة المجلــــس البلــــدي المتعلــــق بإحــــداث الوكالــــة المبــــالغ التــــي -12الفصــــل 

ــة بعنــوان مســاهمة التركیــز األولــي ویفــتح اعتمــاد مطــابق  تضــعها البلدیــة علــى ذمــة الوكال
·البلدیةبمیزانیة

ـــــس ـــــغ یمكـــــن للمجل ـــــض مـــــن المبل ـــــي أي ظـــــرف كـــــان أن یرفـــــع أو یخف ـــــدي ف البل
المخصص لمساهمة التركیز األولي لألحداث كلما اقتضت المصـلحة وذلـك بعـد أخـذ رأي 

·مجلس االستغالل
تفضــي الترفیعــات إلــى فــتح اعتمــادات فــي میزانیــة البلدیــة أمــا التخفیضــات فتفضــي 

تقــوم الوكالــة میزانیــة المبــالغ التــيض بالبــاب الســادس مــن هــذه القــابیإلــى ترســیم ضــمن الم
البلدیةبإرجاعها إلى میزانیة 
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یتـــولى متصـــرف الوكالـــة إعـــداد میزانیـــة المقـــابیض والمصـــاریف الســـنویة -13الفصـــل 
للوكالــة التــي تعــرض علــى مجلــس االســتغالل ویتــولى رئــیس هــذا المجلــس عرضــها علــى 

للمصادقةالمجلس البلدي 
یجوز فس الطریقة التي تصرف بها میزانیة البلدیة والویتم صرفها في آن واحد وبن

الشكلتنقیحها إال بنفس 
اآلتـي ذكـره وتقریـر20یتولى رئیس البلدیة تقدیم الحساب المـالي المقـرر بالفصـل 
·یبین فیه الوضع المالي واالقتصادي للوكالة كمستندات لمقترحاته

تمل األول علـى مقـابیض ومصـاریف تنقسـم میزانیـة الوكالـة إلـى عنـوانین یشـ-14الفصل
·االستغالل ویشتمل الثاني على مقابیض ومصاریف التجهیز

:علىویحتوي العنوان األول 
:المقابیض-1

·محاصیل االستغالل-
الموالي16المبالغ المتأتیة من المال االحتیاطي المنصوص علیه بالفصل -
·الوكالةل المشاركة لتسییرالمحاصیل المختلفة والعرضیة بما في ذلك أموا-

:المصاریف-2
·نفقات االستغالل واالعتناء-
·مرتبات وأجور ومنح األعوان-
·كراء العقارات المخصصة للوكالة-
·األداءات والضرائب بكل أنواعها-
·مصاریف مختلفة-

·الموالیین16و15استعماالت فواضل المقابیض عند االقتضاء طبقا للفصلین
ألربعـة أصـناف األولـى مـن المصـاریف المـذكورة أعـاله الصـبغة اإلجباریـة حسـبما تكتسي ا

المتعلــــق بالقــــانون 1975مــــاي 14المــــؤرخ فــــي 1975لســــنة 35ورد بالقــــانون عــــدد 
المحلیةاألساسي لمیزانیة الجماعات العمومیة 

:علىویحتوي العنوان الثاني 



369

المخصصـة للتخفـیض فـي المصاریف المخصصة لتطویر التجهیـزات والمبـالغ) 1
األولىمساهمة التركیز 

المــوارد المقــررة لمجابهــة تلــك المصــاریف وخاصــة االعتمــاد المرصــود بعنــوان ) 2
·مساهمة التركیز األولى

في آخر كـل سـنة مالیـة تحـول الفواضـل الصـافیة فـي المقـابیض إلـى حسـاب -15الفصل
وینقل لمسجل خالل السنة إن وجد یخصص أوال لتسدید العجز ااالحتیاطي،بعنوان المال 

·المبلغ المتبقي إلى میزانیة البلدیة ویرسم في المقابیض بالباب السادس منها
یجــوز ســحب أي مبلــغ مــن المــال االحتیــاطي إال بمقتضــى قــرار صــادر ال-16الفصــل

عــن رئــیس المجلــس البلــدي بعــد أخــذ رأي مجلــس االســتغالل ویــتم اعــالم المجلــس البلــدي 
·لجلسة القادمةبذلك في ا

·ان السنة المالیة لمیزانیة الوكالة هي نفس السنة المالیة لمیزانیة البلدیة-17الفصل
یقوم قابض البلدیة أو أي عون آخر یعین من طـرف وزیـر المالیـة بوظـائف -18الفصل

·محتسب الوكالة
شـر یعرض متصرف الوكالة الحساب المالي الـذي یعـده المحتسـب والـذي یؤ -19الفصل

علیه رئیس مجلس االستغالل على مجلس االستغالل خالل الثالثة أشهر الموالیـة النتهـاء 
·السنة المالیة

·ویتعین إبراز ضمن هذا الحساب المالي حساب مساهمة التركیز األولي
إذا تبــین وجــود عجــز فــي مســتوى اســتغالل الوكالــة یتــولى رئــیس البلدیــة أو -20الفصــل

·بلدي لالنعقاد فورا قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة التوازنالوالي دعوة المجلس ال

الةـحل الوكالرابع:اب البــ
اســتغالل الوكالــة إثــر ســحب الرخصــة مــن طــرف وزیــر الداخلیــة بعــد ینتهــي-21الفصــل

·استشارة المجلس البلدي وبعد أخذ رأي وزیر المالیة
ل بالنظـام العـام یمكـن للـوالي أن یوقـف إذا ما تسبب نشاط الوكالـة فـي إخـال-22الفصل

·وقتیا عملیات الوكالة
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یضــبط القــرار المتعلــق بســحب الرخصــة بتــاریخ انتهــاء أعمــال الوكالــة ویقــع -23الفصــل
·في ذلك التاریخ20توقیف الحساب المالي المنصوص علیه بالفصل 

لــوالي مصــفیا لیتخــذ یتــولى رئــیس البلدیــة تصــفیة الوكالــة ویعــین رئــیس البلدیــة بعــد موافقــة ا
·تحت سلطته اإلجراءات الالزمة

·یتم ترسیم نتائج التصفیة بحساب خارج عن میزانیة البلدیة
وفـــي صـــورة مـــا إذا أبرمـــت البلدیـــة قروضـــا لحســـاب الوكالـــة فـــإن الفـــائض المتبقـــي نتیجـــة 

·التصفیة یستعمل باألولویة لترجیع هذه القروض
رؤساء البلـدیات مكلفـون كـل فیمـا یخصـه بتنفیـذ هـذا الداخلیة والمالیة و وزیرا-24الفصل

التونسیةألمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة 

في الملك  اإلشغال الوقتـي ولزمـة المرفـق العمومي
العمومي البلدي
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شـــروط یتعلـــق بضـــبط 2007فیفـــري 19فـــي مـــؤرخ 2007لســـنة 362مـــر عـــدد أ
مة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.وصیغ اإلشغال الوقتي ولز 

اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلديالـبـاب األول: 
القسم األول: صیغ الموافقة على اإلشغال الوقتي

تتم الموافقة على إشغال أجزاء الملك العمومي البلدي بصـفة وقتیـة وقابلـة –الفصل األول
بلدیة والمستفید باإلشغال الوقتي ، إذا كانت تنـدرج فـي للرجوع فیها، بعقد یبرم بین رئیس ال

نطــاق التصــرف فــي الملــك العمــومي البلــدي وكــان موضــوع اإلشــغال یتصــف باالســتمراریة 
ویقتضي تثبیت إحداثات أو تجهیزات خفیفة بهذه األجـزاء .ویجـب فـي هـذه الحالـة التثبـت، 

مــة عنــد اإلقتضــاء لممارســة قبــل الموافقــة علــى طلــب اإلشــغال، مــن تــوفر التــراخیص الالز 
النشاط أو األنشطة المزمع القیام بها أو إلقامة اإلحداثات المطلوب إنجازها. 

یبقى اإلشغال الوقتي ألجـزاء الملـك العمـومي البلـدي فـي غیـر الحـاالت المنصـوص علیهـا 
بالفقرة األولى من هذا الفصـل خاضـعا لتـرخیص رئـیس البلدیـة المعنیـة فـي إطـار ممارسـته 

طة الضبط اإلداري.ویمـنح التـرخیص مقابـل دفـع معلـوم یحـدد وفـق التشـریع الجـاري بـه لسل
العمل.
یحدد عقد اإلشغال الوقتي خاصة ما یلي: -2الفصل 

موقع أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع اإلشغال الوقتي ومساحتها، -
مدة اإلشغال الوقتي، -
مزمع إنجازها، النشاط المزمع القیام به واإلحداثات ال-
المعــالیم المســتوجبة علــى اإلشــغال الــوقتي وفــق التشــریع الجــاري بــه العمــل، أو المقابــل -

المحدد من قبل المجلس البلدي على أساس القیمة الكرائیة التجاریة للمتر المربـع بالمنطقة 
البلدیة، في غیاب تحدید للمعلوم، 

موضوع اإلشغال الوقتي.تسلم المستفید ألجزاء الملك العمومي البلدي-
تحدد المدة القصوى لعقد اإلشغال الوقتي بسنة واحدة، علـى أنـه یمكـن للبلدیـة -3الفصل 

المعنیة تجدید العقد كتابیا بطلب من المستفید.



372

على كل راغب في اإلشغال الوقتي لجزء من الملك العمومي البلدي أن یقدم -4الفصل 
البلدیـــة المعنیـــة یتضـــمن التنصـــیص علـــى موضـــوع مطلبـــا كتابیـــا فـــي الغـــرض إلـــى رئـــیس 

اإلشغال وموقعه ومدته، ویكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالیة: 
ملف فني یتعلق بموقع اإلشغال الوقتي المطلوب واإلحداثات المزمع إنجازها، -
مـــذكرة تفســـیریة لموضـــوع اإلشـــغال تبـــین، عنـــد اإلقتضـــاء النشـــاط أو األنشـــطة المزمـــع -

رستها واالحداثات المزمع إنجازها.  مما
نسـخة مــن بطاقـة التعریــف الوطنیـة بالنســبة إلــى الشـخص الطبیعــي أو نسـخة مــن العقــد -

ـــة لممثلـــه  ـــة التعریـــف الوطنی ـــى الشـــخص المعنـــوي ونســـخة مـــن بطاق التأسیســـي بالنســـبة إل
القانونـي.

ع اإلشغال یتضمن التراخیص اإلداریة الالزمة أو كراس الشروط المعني إذا كان موضو -
القیام بنشاط یخضع لهذه الموجبات. 

تتولى البلدیة المعنیة دراسـة مطلـب اإلشـغال الـوقتي وٕاجابـة الطلـب فـي ظـرف -5الفصل 
شهر على أقصى تقدیر من تاریخ إیداع مطلبه.

ویمضي المستفید، في صورة الموافقة، عقدا في الغرض معرفا علیه بإمضائه.
إلشغال الوقتيالقسم الثاني: شروط ا

ال تعفــــي الموافقــــة علــــى باإلشــــغال الــــوقتي المســــتفید مــــن الخضــــوع لجمیــــع -6الفصــــل 
الموجــات والتــراخیص اإلداریــة الالزمــة لممارســة نشــاطه والتــي یتعــین االســتظهار بهــا عنــد 

كـل طلب مع أدائه لجمیع المعالیم واألداءات المترتبة عن ذلك .
وافقــة باإلشــغال الــوقتي أن یســتعمل األجــزاء موضــوع ال یمكــن للمســتفید بالم–7الفصــل 

الموافقــة إال للغــرض الــذي منحــت مــن أجلــه تلــك الموافقــة، وعلیــه أن یقتصــر علــى تثبیــت 
إحداثات أو تجهیزات خفیفة بها، تكون قابلة للتفكیك واإلزالة بسهولة وفي أي وقت . 

جـــزء الملـــك العمـــومي علـــى المســـتفید باإلشـــغال الـــوقتي أن یســـتعمل بنفســـه –8الفصـــل 
البلـدي موضــوع اإلشـغال وأن ال یحیــل حـق إســتعماله إلــى الغیـر بــأي وجـه، إال فــي صــورة 
ــدیات المعنیــة. ویبــرم رئــیس البلدیــة فــي هــذه  الحصــول علــى الموافقــة المســبقة الكتابیــة للبل

الحالة عقد إشغال وقتي مع المحال إلیه مباشرة.
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ي أن یحـافظ علـى أجـزاء الملـك العمـومي البلـدي على المستفید باإلشغال الـوقت–9الفصل 
موضوع اإلشغال وأن ال یدخل أي تحویر على حالتها. وعلیه أن ینفذ على نفقتـه مـا تـأذن 
به البلدیة من إصـالحات ضـروریة لضـمان سـالمة أجـزاء الملـك العمـومي البلـدي موضـوع 

ــــة ــــرام الشــــروط المتعلق ــــى حالتهــــا ووظیفتهــــا وٕاحت ــــظ الصــــحة اإلشــــغال والمحافظــــة عل بحف
والسالمة بها.

علـــى المســــتفید باإلشـــغال الــــوقتي أخـــذ االحتیاطـــات الالزمــــة للوقایـــة مــــن –10الفصـــل 
أخطار الحرائق والحـوادث وغیرهـا. وعلیـه إن اقتضـى نشـاطه ذلـك، الحصـول علـى شـهادة 

وقایة من مصالح الحمایة المدنیة تثبت توفر شروط السالمة باألماكن التي یشغلها. 
علــى المســتفید باإلشــغال الــوقتي الــذي یتســبب فــي إلحــاق أضــرار بــأجزاء –11الفصــل

الملك العمـومي البلـدي موضـوع اإلشـغال أن یتـولى جبرهـا علـى نفقتـه وتحـت رقابـة البلدیـة 
المعنیة. وٕاذا لم یتـول القیـام باإلصـالحات الالزمـة فـي األجـل المحـدد لـه، تقـوم البلدیـة بهـا 

ه. وجوبا، بنفسها وعلى نفقتـ
على المستفید باإلشغال الـوقتي أن یـؤمن مسـؤولیته المدنیـة تجـاه الغیـر عـن -12الفصل 

األضـــرار التـــي تـــنجم لهـــم عـــن اســـتعماله لألمـــاكن التـــي یشـــغلها. ویجـــب أن یتضـــمن عقـــد 
التأمین شرطا یمنع فسخه دون موافقة البلدیة المعنیة.

ت أو ركـائز أو إشـارات أو أیـة إذا كان موضوع اإلشـغال الـوقتي إقامـة الفتـا-13الفصل 
عالمــة أخــرى لغایــة إشــهاریة، فــإن المســتفید یكــون مطالبــا بالتقیــد بالشــروط الفنیــة المحــددة 
من قبل البلدیة المعنیـة بمقتضـى كـراس شـروط معـد للغـرض لغایـة ضـمان سـالمة المـرور 

وحمایة األمن العام والمحافظة على الجمالیة الحضریة.
اإلشغال الوقتيالقسم الثالث: انقضاء

ینتهــي اإلشــغال الــوقتي بانتهــاء مــدة العقــد مــا لــم یــتم تجدیــده طبقــا ألحكــام –14الفصــل 
من هذا األمـر. 3الفصل 
یمكــن لــرئیس البلدیــة المعنیــة وضــع حــد لإلشــغال الــوقتي مــن تلقــاه نفســه، –15الفصــل 

العتبارات تهم المصلحة العامة، أو بطلب من المستفید. 
دیة المعنیة أن یضع كذلك حدا لإلشغال الوقتي في الحاالت التالیـة: لرئیس البل
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تعاطي المسـتفید ألنشـطة غیـر مـرخص فیهـا أو اسـتعمال أجـزاء الملـك العمـومي البلـدي -
المسموح بإشغالها لتعاطي نشاط غیر منصوص علیه بالعقد، 

بإشــغالها أو توقفــه عــدم اســتعمال المســتفید ألجــزاء الملــك العمــومي البلــدي المســموح لــه -
عــن إشــغالها بصــفة متواصــلة لمــدة تتجــاوز ثلــث مــدة العقــد إال فــي صــورة القــوة القــاهرة أو 

األمر الطارئ 
عدم دفع المعالیم المستوجبة عن اإلشغال الوقتي، -
إحالة حق استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي التي یشغلها إلى الغیر دون الحصـول -

بقة الكتابیة للبلدیة المعنیة، على الموافقة المس
سحب التراخیص الالزمة لممارسة النشاط أو األنشطة موضوع اإلشغال الوقتي، -
اإلخالل بشروط حفظ الصحة والسالمة التي اقتضاها التشریع الجاري به العمل، -
تعاقدیة، بواجباته الهعدم امتثال المستفید باإلشغال الوقتي للتنبیه علیه بتدارك إخالال ت-
وفاة المستفید من اإلشغال الوقتي، -
اإلخالل باألمن العام.-

مـن 15ال یترتب عن إنهاء اإلشغال الوقتي فـي الحـاالت المبینـة بالفصـل –16الفصل 
هذا األمر حق للمستفید في المطالبة بأي تعویض.

أو انقضـــاء علـــى المســـتفید باإلشـــغال الـــوقتي، عنـــد إنهـــاء اإلشـــغال الـــوقتي -17الفصـــل 
مدتــه، إرجــاع أجــزاء الملــك العمــومي البلـــدي موضــوع اإلشــغال إلــى البلدیــة المعنیــة علـــى 

الحالة التي تسلمها علیها، بعد تفكیك ورفع اإلحداثاث والتجهیزات التي ثبتها فیه.
الباب الثاني: لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي

القسم األول: صیغ منح اللزمة
یمكــن للبلدیــة أن تعهــد عــن طریــق اللزمــة بــإدارة واســتغالل المرفــق العمــومي -18الفصــل

بالملك العمومي البلدي إلى شخص طبیعي أو إلى شخص معنوي.
إذا اقتضـــى اســـتغالل المرفـــق العمـــومي إنشـــاء إحـــداثات، یمكـــن للبلدیـــة أن تعهـــد للمســـتلزم 

فق العمومي.بإنجازها في إطار عقد أشغال عمومیة إلى جانب لزمة المر 
تســـند لزمـــة المرفـــق العمـــومي بمقتضـــى عقـــد یرفـــق بكـــراس شـــروط یتضـــمن -19الفصـــل 

الشروط الخصوصیة المتعلقة باللزمة.
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للبلدیـــة أن تلجـــأ إلـــى المنافســـة الختیـــار معاقـــدها وال یمكـــن أن یحـــد ذلـــك مـــن حریتهـــا فـــي 
اختیاره على أساس الكفاءة والثقة التي یحظى بها لدیها.

مة المرفق العمومي بین رئـیس البلدیـة المانحـة والمسـتلزم وتـتم المصـادقة علیـه یبرم عقد لز 
من قبل وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة بعد أخذ رأي وزیر المالیة.

یــنص عقــد لزمــة المرفــق العمــومي بالملــك العمــومي البلــدي خاصــة علــى مــا -20الفصــل 
:یلي
موضوع اللزمة ومدتها، -
لبلدیة لقاء منح اللزمة ومدتها، المقابل الراجع ل-
المقابل الراجع للبلدیة لقاء منح اللزمة وصیغ تسدیده، -
الحقوق والواجبات والضمانات المتبادلة لطرفي العقد، -
حقوق البلدیة المانحة المتمثلة في المراقبة والمتابعة الستغالل المرفـق العمـومي وتعـدیل -

رتب عن ذلك، عند االقتضـاء، لفائـدة المسـتلزم، وحـق قواعد تنظیمه وشروط التعویض المت
استرادد المرفق العمومي قبل نهایة العقد وشروط التعویض عن ذلك، 

الحــاالت التــي یترتــب عنهــا إســقاط البلدیــة المانحــة لحــق المســتلزم فــي اســتغالل المرفــق -
العمومي والمحددة بهذا األمـر، 

المنجزة من قبل المستلزم عند انقضاء اللزمة.مآل البنایات واإلحداثات والتجهیزات -
ال یجــوز أن یتضــمن عقــد اللزمــة أي شــرط یترتــب بموجبــة لفائــدة المســتلزم بــأي وجــه مــن 

الوجوه حق احتكار المرفق العمومي البلدي. 
ال یمكن التمدید في مدة عقد اللزمة عند انقضائها إال: -21الفصل 

صلحة العامة، إذا استوجبت التمدید أسباب تهم الم-
إذا اقتضـــت الضـــرورة ضـــمان التـــوازن المـــالي للعقـــد بســـبب قیـــام اإلدارة بتعـــدیل شـــروط -

اللزمة أثناء مدة االستغالل المتفق علیها، 
ـــد یضـــبط شـــروط مواصـــلة اســـتغالل المرفـــق  ـــد مـــدة اللزمـــة بمقتضـــى ملحـــق للعق ـــتم تمدی ی

العمومي، وبناء على طلب من المستلزم.
ط منح اللزمةالقسم الثاني: شرو 
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استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي االستعمال األمثل وفـي على المستلزم–22الفصل
حــدود الغــرض الــذي منحــت مــن أجلــه لزمــة المرفــق العمــومي وكــذلك الشــأن بالنســبة إلــى 
المنشآت الموضوعة على ذمته من قبل البلدیة المانحة أو تلك التي أحدثها المستلزم نفسه 

د أشـغال عمومیـة بغـرض اسـتغالل المرفـق العمـومي. وعلیـه أن یحـافظ علیهـا بمقتضى عقـ
مــــن كــــل ضــــرر یلحــــق بهــــا بفعــــل أو بتقصــــیر منــــه أو مــــن مأجوریــــه ، وأن یتــــولى القیــــام 

باإلصالحات الالزمة  لرفع الضرر . 
على المستلزم ضمان استمراریة المرفق العمومي والمساواة في المعاملة بـین –23لفصل

تعملي المرفق.كافة مس
ال یعفــي مــنح اللزمــة المســتلزم مــن الخضــوع لجمیــع الموجبــات والتــراخیص –24الفصــل

اإلداریة الالزمة الستغالل الموافقة أو إلنجاز المنشآت عند االقتضاء.
تمنح اللزمة بصفة شخصـیة إلـى المسـتلزم الـذي یتـولى االسـتغالل بنفسـه وال -25الفصل

إال بالموافقة المسبقة الكتابیة للبلدیة المانحة.یمكنه إحالتها إلى الغیر 
ــة، إبــرام عقــد جدیــد بــنفس الشــروط مــع المحــال إلیــه  علــى البلدیــة المانحــة، فــي هــذه الحال

لمواصلة االستغالل لما تبقى من مدة العقد األصلي. 
فـــي صـــورة عـــدم موافقـــة البلدیـــة علـــى إحالـــة اللزمـــة إلـــى الغیـــر وتعـــذر مواصـــلة المســـتلزم 

غالل بنفسه، یمكن فسخ عقد اللزمة باتفاق الطرفین المتعاقدین. لالست
للمســتلزم حــق اســتخالص اإلتــاوة والمعــالیم الموظفــة، وفــق التراتیــب الجــاري –26الفصــل

بها العمل، على الخدمات التي یسدیها بسبب استغالله للمرفق العمـومي مـن المنتفعـین بـه 
مباشرة.
ــــة المانحــــة حــــق م–27الفصــــل ــــك للبلدی راقبــــة اســــتغالل المرفــــق العمــــومي بــــأجزاء المل

العمومي البلدي من قبل المستلزم والتثبت من احترامه لشروط اللزمة.
للبلدیة المانحة حق تعدیل قواعد تنظیم المرفق العمومي موضوع اللزمة إذا –28الفصل

اقتضى ذلك تطور مقتضیات إسداء الخدمة.
اعــد التنظیمیــة للمرفــق العمــومي المنصــوص علیهــا عــن تعــدیل القو إذا نــتج–29الفصــل

مـــن هـــذا األمـــر إخـــالل بـــالتوازن المـــالي لعقـــد اللزمـــة فللمســـتلزم الخیـــار بـــین 28بالفصـــل 
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مطالبة البلدیة المانحة بالتعویض له عن خسـائره ومواصـلة اسـتغالل المرفـق العمـومي، أو 
مطالبتها بفسخ عقد اللزمة.

تسترد المرفـق العمـومي وتسـترجع أجـزاء الملـك العمـومي للبلدیة المانحة أن–30الفصل
البلــــدي إذا صــــار اســــتغالل المرفــــق عــــن طریــــق اللزمــــة ال یتفــــق مــــع المصــــلحة العامــــة. 
وللمستلزم في هـذه الحالـة الحـق فـي تعـویض تضـبط طریقـة حسـابه وفـق مقتضـیات كـراس 

الشروط الملحق بعقد اللزمة . 
حـق المسـتلزم فـي اسـتغالل المرفـق العمـومي البلـدي للبلدیـة المانحـة إسـقاط –31الفصل

في الحاالت التالیـة: 
اإلضرار بالمنشآت التي یستغل بواسطتها المرفق العمومي أو استعمالها لغیر ما أعدت -

لـه ، 
عدم خالص المقابل الذي تستحقه البلدیة المانحـة لقـاء اسـتغالل المسـتلزم للمرفـق العـام -

الموظفة لفائدتها، أو عدم دفع المعالیم 
إحالــة اســتغالل المرفــق العمــومي أو اســتعمال أجــزاء الملــك العمــومي البلــدي إلــى الغیــر -

دون الموافقة المسبقة الكتابیة للبلدیة المانحة 
إخـــالل المســـتلزم بالموجبـــات اإلداریـــة أو ســـحب التـــراخیص اإلداریـــة الالزمـــة الســـتغالل -

المرفق العمومي، 
مستلزم للتنبیه علیه بتدارك إخالله بواجباته التعاقدیة. عد م امتثال ال-

وزیر الداخلیة و التنمیة المحلیة ووزیر المالیة مكلفان، كـل فـي مـا یخصـه،–32الفصل
بتنفیذ هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة. 
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والملك الخاص  دفتـر األمالك الراجعـة للملك العمومي
لبلديةل

رار من وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة مـؤرخ ـق
یتعلق بضبط نموذج دفتر األمالك الراجعة للملك العمومي وللملك 2007فیفري 6في 

الخاص للبلدیة.

إن وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة 
1975لســنة 33إلطــالع علــى القــانون األساســي للبلــدیات الصــادر بالقــانون عــدد بعــد ا

، وعلى جمیع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون 1975ماي 14المؤرخ في 
منه. 113في الفصل 2006جویلیة 17المؤرخ في 2006لسنة 48األساسي عدد 
قـررا ما یلـي: 
األمــالك الراجعــة للملــك العمــومي وللملــك الخــاص تــم ضــبط نمــوذج دفتــر: الفصــل األول

المصاحبین لهذا القرار.2وعدد 1للبلدیة وفقا للملحقین عدد 
.ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة:2الفصل 

الجمهوریة التونسیة 
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وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة 
والیة......................

دفتـر األمالك البلدیـة 

..........................ةـبلدی

ة ـر األمالك البلدیـدفت
( الملك العمومـي )
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( الملك العمومـي )

یتضمن هذا الدفتر مجمل األمالك العمومیة البلدیة ویكون مرقما ومؤشرا علـى جمیـع 
صفحاته من قبل رئیس البلدیة.

..................في.....................
رئیس بلدیة.....................
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الجمهوریة التونسیة 
وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة 

............والیة..........

..............................ةـبلدی

ة ـر األمالك البلدیـدفت
( الملك الخاص )
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دفتـر األمالك البلدیـة 
( الملك الخاص )

یتضمن هذا الدفتر مجمل األمالك البلدیة الخاصة ویكـون مرقمـا ومؤشـرا علـى جمیـع 
صفحاته من قبل رئیس البلدیة.

..................في.....................
رئیس بلدیة.....................
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التهيئـة  
الترابيــة  
والتعميـر
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مـجلـة التهيئـة التـرابيـة والتعميـر
یتعلـق بإصـدار مجلـة 1994نـوفمبر 28مـؤرخ فـي 1994لسـنة 122قانون عـدد 

التهیئة الترابیة والتعمیر، كما وقع تنقیحه و إتمامه بالنصوص الالحقة.

تصــــدر بمقتضــــى هــــذا القــــانون النصــــوص التشــــریعیة المتعلقــــة بالتهیئــــة -الفصــــل األول
·الترابیة وبالتعمیر تحت عنوان مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر

34غى جمیع األحكـام السـابقة المخالفـة لهـذا القـانون وخاصـة القـانون عـدد تل-2الفصل
43والمتعلـــق بـــرخص البنـــاء والقـــانون عـــدد 1976فیفـــري 4المـــؤرخ فـــي 1976لســـنة 
والمتعلـق بالمصـادقة علـى المجلـة العمرانیـة 1979أوت 15المـؤرخ فـي 1979لسـنة 

والنصوص المتّممة أو المنّقحة لهما.
نون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.ینشر هذا القا

مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر
تضــبط مقتضــیات هــذه المجلــة القواعــد الواجــب إتباعهــا لتنظــیم واســتعمال -الفصــل األول

:أمثل للمجال الترابي ولتخطیط وٕانشاء التجمعات السكنیة وتنمیتها بغیة
ر العیش،تكییف إطا-
ضمان استغالل محكم للموارد،-
حمایة مناطق الصیانة،-
مــن 2حمایـة المواقـع الطبیعیـة والمواقـع الثقافیـة بمـا فیهــا األثریـة كمـا عّرفهـا الفصـل -

35مجلة حمایة التراث األثري والتاریخي والفنون التقلیدیة الصادرة بمقتضى القانون عـدد 
،1994فیفري 24المؤرخ في 1994لسنة 

الحفاظ على السالمة والصحة العامة،-
ضــمان توزیـــع محكـــم بـــین المنــاطق العمرانیـــة والریفیـــة، وذلـــك فــي إطـــار المالءمـــة بـــین -

التنمیــة االقتصــادیة والتنمیــة االجتماعیــة والتوازنــات البیئیــة ضــمانا لتنمیــة مســتدیمة ولحــق 
·المواطن في محیط سلیم
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یةالعنوان األول: في التهیئة التراب
یقصـــد بالتهیئـــة الترابیـــة، جملـــة االختیـــارات والتوجهـــات واإلجـــراءات التـــي یـــتم -2الفصـــل

ضـــبطها علـــى المســـتوى الـــوطني أو الجهـــوي لتنظـــیم اســـتعمال المجـــال الترابـــي والتـــي مـــن 
شأنها أن تضمن خاصـة التناسـق فـي تركیـز المشـاریع الكبـرى للبنـى األساسـیة والتجهیـزات 

·كنیةالعمومیة والتجمعات الس
الباب األول: في اللجنة الوزاریة للتهیئة الترابیة

أحــدثت لجنــة وزاریـة للتهیئــة الترابیــة مهمتهــا ضــبط االختیــارات الكبــرى للتهیئــة -3الفصــل
ــــف بــــرامج التهیئــــة  الترابیــــة وضــــمان التناســــق، علــــى مســــتوى التوزیــــع الترابــــي، بــــین مختل

:والتجهیز وٕابداء الرأي، في نطاق هذه المهام، في
البرامج الكبرى للبنى األساسیة والتجهیزات،-
البرامج الكبرى لتنمیة المدن،-
مـن هـذه المجلـة وذلـك علـى الصـعید 7األمثلة التوجیهیة للتهیئـة المشـار إلیهـا بالفصـل -

الوطني أو الجهوي أو على مستوى التجمعات السكنیة الكبرى،
ز المعـــدة مـــن طـــرف مختلـــف الـــوزارات أو األمثلـــة التوجیهیـــة القطاعیـــة للتهیئـــة والتجهیـــ-

الهیاكل والمؤسسات العمومیة الخاضعة إلشرافه،
اإلجـــراءات التـــي یمكـــن أن تســـاهم فـــي تنظـــیم اســـتعمال المجـــال الترابـــي علـــى الصـــعید -

الـوطني وفــي حمایــة البیئـة ویمكــن للجنــة الوزاریـة للتهیئــة الترابیــة أن تصـدر توصــیاتها فــي 
لیهــا والتـي مــن شـأنها أن تضــمن التناسـق بــین االختیـارات التــي كـل المسـائل التــي تطـرح ع

یقـــع ضـــبطها أو تســـاهم فـــي تجســـیمها، كمـــا یمكنهـــا إبـــداء رأیهـــا فـــي جمیـــع القضـــایا
المعروضة علیها وخاصة المتعلقة منها بتنفیذ تلك االختیارات وتأثیرها على البیئة.

·وطرق سیرها بمقتضى أمریضبط تركیب اللجنة الوزاریة للتهیئة الترابیة-4الفصل
الباب الثاني: في األمثلة التوجیهیة للتهیئة

تضـبط األمثلــة التوجیهیــة للتهیئــة التوجهـات األساســیة لتهیئــة المنــاطق الترابیــة -5الفصــل
المعنیة وذلك اعتبارا للعالقات مـع الجهـات المجـاورة والتـوازن الـذي یتعـین المحافظـة علیـه 

رســة األنشــطة الفالحیــة واألنشــطة االقتصــادیة األخــرى واعتبــارا بــین التوســع العمرانــي ومما
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كذلك لضرورة حمایة المواقع الطبیعیـة والمواقـع الثقافیـة بمـا فیهـا األثریـة ومنـاطق الصـیانة 
كما عّرفها التشریع الجاري به العمل.

وتضــمن هــذه األمثلـــة تنظــیم اســـتعمال المجــال الترابــي وذلـــك بتوجیــه تركیـــز بــرامج الدولـــة
والجماعــات العمومیــة المحلیــة والمؤسســات والمصــالح العمومیــة والعمــل علــى تناســقها فــي 

·نطاق آفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
ورسـم وتحدد األمثلة التوجیهیة للتهیئـة علـى وجـه الخصـوص مـآل األراضـي بصـفة عامـة

والخـــدمات مهیكلــةالبنــى األساســیة الكبــرى والتنظــیم العــام للنقــل ومواقــع التجهیــزات ال
واألنشــــطة األكثــــر أهمیــــة والمواقــــع الثقافیــــة بمــــا فیهــــا األثریــــة ومنــــاطق الصــــیانة والمعــــالم 

العامـــة لتوســـع وتنمیـــة التاریخیـــة التـــي یجـــب حمایتهـــا أو إحیاؤهـــا وكـــذلك االتجاهـــات
ــة بعــین االعتبــار المخــاطر الطبیعیــة والتــأثیرات  التجمعــات العمرانیــة كمــا تأخــذ هــذه األمثل

·البیئةعلى
ال یجــوز تركیــز المســاحات التجاریــة الكبــرى التــي تفــوق قاعــدة )1(( مكــرر )5الفصــل

م م أو التـــي تفـــوق مســـاحة قاعـــدتها المعـــدة 3000بنائهـــا عنـــد تركیزهـــا أو بعـــد توســـیعها 
ــة تهیئــة عمرانیــة وعلــى مســافة 1500للبیــع  م م إال خــارج حــدود المنــاطق المغطــاة بأمثل

ة كیلومترات من حدود هذه المناطق.تساوي أو تفوق خمس
ـــدة) ـــة (جدی ـــرة ثانی : وال یمكـــن مخالفـــة أحكـــام الفقـــرة األولـــى مـــن هـــذا الفصـــل إال )2(فق

العتبـــارات موضـــوعیة تتعلـــق خاصـــة بمتطلبـــات تنظـــیم المجـــال العمرانـــي وبمقتضـــى أمـــر 
ر. باقتراح من الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالتهیئة الترابیة والتعمی

مـــن هــذه المجلـــة، تأخـــذ األمثلـــة 5عــالوة علـــى مـــا جــاء بمقتضـــیات الفصـــل -6الفصـــل
للتهیئـــة الخاصـــة بالتجمعـــات الســـكنیة، بعـــین االعتبـــار التنظـــیم العـــام لهـــذه التوجیهیـــة

التجمعــات، كمــا تحــدد المنــاطق المخصصــة للتجهیــزات الكبــرى المهیكلــة التــي یتعــین بعــث 
دماج النســیج العمرانــي لتلــك التجمعــات وٕاحیائهــا خاصــة مشــاریع علیهــا لضــمان تناســق وانــ

على المستوى االقتصادي واالجتماعي.

قیح وٕاتمام مجلة التهیئة المتعلق بتن2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما تمت إضافته بمقتضى القانون عدد -1
الترابیة والتعمیر

2009فیفري 16المؤرخ في9كما تم تعویضها بالقانون عدد-2
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تضــبط بــأمر قائمــة فــي المنــاطق الحّساســة والتجمعــات العمرانیــة الكبــرى التــي -7الفصــل
بالتهیئـة الترابیـة تتطلب إعـداد أمثلـة توجیهیـة للتهیئـة وذلـك بـاقتراح مـن الـوزیرین المكلفـین

بعــد أخــذ رأي الـــوزیر المكلــف بالتنمیــة الجهویـــة ورأي الــوزیر المكلــف بالفالحـــة وبــالتعمیر
ورأي الوزیر المكلف بالتراث فیما یخص المواقع الثقافیة واألثریة والمناطق المصانة

وتتولى الوزارة المكلفة بالتهیئة الترابیة إعداد هذه األمثلة بالتعاون مع الـوزارات التـي یهّمهـا 
ــــة، وتــــتم األمــــر بعــــد است ــــة المعنی ــــة والمصــــالح العمومی شــــارة الجماعــــات العمومیــــة المحلی

المصادقة علیها بمقتضى أمر باقتراح من الوزیر المكلف بالتهیئة الترابیة
مــن هــذه المجلــة، یمكــن 7باســتثناء المنــاطق الترابیــة المشــار إلیهــا بالفصــل -8الفصــل

ــة التوجیهیــة للتهیئــة لبقیــة المنــاطق  األخــرى بمبــادرة مــن الجماعــات العمومیــة إعــداد األمثل
المحلیـــة أو مـــن المتـــدخلین العمـــومیین المـــؤهلین لـــذلك بعـــد استشـــارة الجماعـــات العمومیـــة 

.المحلیة المعنیة
ویقــع إعــالم الــوزیر المكلــف بالتهیئــة الترابیــة بكــل قــرار فــي إعــداد مثــال تــوجیهي للتهیئــة، 

المعنـي بـاألمر لمحلیـة أو المتـدخل العمـوميویقـوم الـوزیر بـدوره بمـّد الجماعـة العمومیـة ا
·بالمعطیات التي یراها صالحة إلعداد هذا المثال

وتتــولى الجماعــة العمومیــة المحلیــة المعنیــة أو المتــدخل العمــومي إعــداد هــذه األمثلــة
بالتعاون مع المصالح العمومیة الجهویة ذات النظر
ئـــة بمقتضـــى قـــرار مـــن الـــوزیر المكلـــف وتـــتم المصـــادقة علـــى هـــذه األمثلـــة التوجیهیـــة للتهی

وبالتنمیة الجهویةبالتهیئة الترابیة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفین بالتعمیر وبالتخطیط
تضــبط الوثــائق المكونــة لألمثلــة التوجیهیــة للتهیئــة بمقتضــى أمــر بــاقتراح مــن -9الفصــل

.الوزیر المكلف بالتهیئة الترابیة
ذ األحكام المتعلقة بالتهیئة الترابیةالباب الثالث: في متابعة تنفی

تكون أمثلة التهیئة العمرانیة وعملیـات التهیئـة وجمیـع بـرامج البنیـة األساسـیة -10الفصل
والتجهیز مطابقة لبیانات األمثلة التوجیهیة للتهیئة.

و وتقوم الـوزارة المكلفـة بالتهیئـة الترابیـة بإعـداد الوثـائق الضـروریة علـى المسـتوى الـوطني أ
الجهــوي الملّخصــة لجملــة االختیــارات المتعلقــة بتنظــیم اســتعمال المجــال الترابــي، كمــا تقــوم 
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إعـــداد مختلـــف األمثلـــة التوجیهیـــة دبكـــل التعـــدیالت الالزمـــة ألخـــذها بعـــین االعتبـــار عنـــ
واألمثلة التوجیهیة القطاعیة.من هذه المجلة5المشار إلیها بالفصل 

والتجهیز مسبقا إلى دراسة المؤثرات، ویخضع كـذلك تخضع مشاریع التهیئة -11الفصل
إلــى هــذه الدراســة تركیــز المنشــآت التــي یمكــن نظــرا لحجمهــا أو مخّلفاتهــا البالغــة أن تكــون 

·لها انعكاسات سلبیة على المحیط الطبیعي
وتضــبط بــأمر شــروط تطبیــق الفقــرة األولــى مــن هــذا الفصــل وكــذلك العناصــر التــي تتكــون 

المنشـآت التـي تخضـع رات وقائمـة فـي مشـاریع التهیئـة والتجهیـز وتركیـزمنها دراسة المؤث
·إلجراءات دراسة المؤثرات

ال تسند اإلدارات المعنیة الموافقة النهائیة على المشاریع المشار إلیها بالفقرة األولـى أعـاله 
هیئـة إال بعد عرض دراسة المؤثرات المتعلقة بها على مصادقة الوزیر المكلـف بالبیئـة وبالت

·الترابیة
یمكـــن للـــوزیر المكلـــف بالبیئـــة وبالتهیئـــة الترابیـــة علـــى ضـــوء دراســـة المـــؤثرات، اقتـــراح كـــل 
إجـــراء أو تعـــدیل علـــى المشـــروع مـــن شـــأنه أن یجّنـــب أو یحـــّد مـــن مخلفاتـــه الســـلبیة علـــى 
المحــیط الطبیعــي وعلــى التوازنــات البیئیــة العامــة وعلــى تنظــیم اســتعمال المجــال الترابــي، 

ـــوزیر ویقـــع إ دخـــال كـــل اإلصـــالحات والتعـــدیالت الالزمـــة علـــى المشـــروع باالتفـــاق بـــین ال
·المكلف بالبیئة والتهیئة الترابیة والوزیر الراجع له المشروع بالنظر

وفي صورة عدم االتفاق یقع عرض مشروع التهیئة أو التجهیز أو تركیز المنشأة مصـحوبا 
ـــة المنصـــو  ـــة الوزاری ـــى اللجن ـــة 3ص علیهـــا بالفصـــل بدراســـة المـــؤثرات عل مـــن هـــذه المجل

·للتحكیم
رى المشار إلیها بالفصل : یخضع تركیز المساحات التجاریة الكب)1() مكرر(11الفصل

) مـــن هـــذه المجلـــة لتـــرخیص مســـبق یســـند بمقتضـــى قـــرار مـــن الـــوزیر المكلـــف ( مكـــرر5
لترابیــة والــوزیر بالتجــارة بعــد استشــارة الــوزیر المكلــف بالداخلیــة والــوزیر المكلــف بالتهیئــة ا

المكلف بالشؤون اإلجتماعیة. یسند الترخیص المشار إلیه بالفقرة األولى أعاله على ضـوء 
مــن هــذه المجلــة 11دراســة المــؤثرات علــى المحــیط الطبیعــي المنصــوص علیهــا بالفصــل 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما تمت إضافته بمقتضى القانون عدد -1
الترابیة والتعمیر
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ـــة لتركیـــز تلـــك المســـاحات علـــى محیطهـــا اإلقتصـــادي  ـــى دراســـة اإلنعكاســـات المحتمل وعل
ــــذي ــــى مــــدى واإلجتمــــاعي ال تشــــمله دائــــرة اإلســــتقطاب التجــــاري المتوقــــع لهــــا وكــــذلك عل

ـــف مـــن بـــاقتراحاســـتجابتها لشـــروط وٕاجـــراءات التـــرخیص التـــي تضـــبط بـــأمر  الـــوزیر المكل
الــوزیر المكلــف بالشــؤون اإلجتماعیــة وذلــك بعــد بالتجــارة والــوزیر المكلــف بالتهیئــة الترابیــة و 

أخذ رأي الوزیر المكلف بالداخلیة.
روط التــرخیص المشــار إلیهــا بــالفقرة الثانیــة مــن هــذا الفصــل خاصــة ببنــاء مــآوى وتتعلــق شــ

الســـیارات التابعـــة لتلـــك المســـاحات التجاریـــة وبأشـــغال التهیئـــة التـــي یتعـــین علـــى صـــاحب 
ـــة إلیهـــا تســـتجیب لمتطلبـــات حركـــة  ـــى نفقتـــه لجعـــل الطرقـــات المؤدی المشـــروع إنجازهـــا عل

المرور التي یفرزها المشروع.
الثاني: في أمثلة التهیئة العمرانیةالعنوان 

تضــــبط أمثلــــة التهیئــــة العمرانیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص قواعــــد وارتفاقــــات -12الفصــــل
:استعمال األراضي وتحّدد

) المنــاطق الترابیــة حســـب االســتعمال الرئیســـي المحــدد لهــا أو طبیعـــة األنشــطة الســـائدة 1
اطق،الممكن مباشرتها واألنشطة الواجب تحجیرها بهذه المن

كثافة البناء المسموح بهـا فـي كـل منطقـة ترابیـة مخصصـة )1() الفقرة ثانیا جدیدة) ( 2
اعتبـارا لطاقـة اسـتیعاب البنیـة األساسـیة والتجهیـزات الجماعیـة أو في كل جزء منها وذلك

ســواء منهــا المتــوفرة أو المتوقـــع إنجازهــا ولنوعیــة تربــة تلـــك المنــاطق وللمخــاطر الطبیعیـــة 
وللعوامــل البیئیــة. علــى أن یــتم عنــد إعــداد أمثلــة التهیئــة العمرانیــة أو مراجعتهــا، المحتملــة 

إعتماد نمط بناء قوامه طابق أرضي وطابقان علویان كقاعدة عامة لكثافة البنـاء المسـموح 
ــأة لــذلك وفــق المعــاییر المبینــة أعــاله والتــي ال تخضــع لتراتیــب أو  بهــا فــي المنــاطق المهی

الرتفاقات خاصة.
رســـم طرقـــات الجـــوالن المزمـــع المحافظـــة علیهـــا أو تغییرهـــا أو إحـــداثها وضـــبط )3

خاصیاتها،

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة الترابیة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78عدد كما وقع التنقیح بالقانون -1
والتعمیر
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) مناطق حمایة المعالم التاریخیة والمناطق المصانة والمواقـع الثقافیـة واألثریـة والفالحیـة 4
ــــاء وكــــذلك المنــــاطق الواجــــب  ــــب حمایــــة أو صــــیانة أو إحی ــــة التــــي تشــــملها تراتی والطبیعی

بارا لخصوصیاتها كالشریط الساحلي،المحافظة علیها اعت
) المواقع المخصصة للمنشآت والتجهیـزات الجماعیـة والتجهیـزات ذات المصـلحة العامـة 5

·والمساحات الخضراء والساحات العمومیة، وذلك حسب جدول مرافق یتم إصداره بأمر
تراعـى قواعد التعمیر المتعلقة بحق تركیز البنایـات وبطبیعتهـا وبتخصیصـها علـى أن )6

فیهـــا اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها تـــدعیم االنـــدماج االجتمـــاعي وســـط التجمعـــات الســـكنیة 
واالســـتعمال األفضـــل لألراضـــي وأن تراعـــى كـــذلك فیهـــا الحاجیـــات التـــي تملیهـــا الوضـــعیة 

·الخاصة للمعاقین
·تضبط الوثائق المكونة لمثال التهیئة بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر-13الفصل

األول: في تحدید المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة الباب
مثال تهیئة عمرانیة

تحـــّدد المنـــاطق التـــي تقتضـــي إعـــداد مثـــال تهیئـــة عمرانیـــة )1(( جدیـــد ) –14الفصـــل
والمنــاطق التــي تقتضــي مراجعــة كامــل مثــال التهیئــة العمرانیــة الــذي یغطیهــا أو جــزء منــه 

ةیكــون ذلــك إمــا بمبــادرة منــه أو بــاقتراح مــن الجماعــبقــرار مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر و 
المحلیــة المعنیــة وبعــد أخــذ رأي المصــالح الجهویــة ورأي كــل مــن الــوزارة المكلفــة بالفالحــة 

والوزارة المكلفة بالبیئة.
ویكون اقتراح الجماعة المحلیة المتعلق بطلب تحدید المناطق المعنیة مصحوبا بتقریر فـي 

راجعــــة یــــتم ضــــبط عناصــــره ومحتــــواه بقــــرار مــــن الــــوزیر المكلــــف مبــــررات اإلعــــداد أو الم
بالتعمیر. 

ویعلـق قـرار التحدیـد بمقـر الوالیــة أو بمقـر البلدیـة المعنیـة حســب الحـال، كمـا یـتم اإلعــالن 
عنه عن طریق وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.

صـى تقـدیر یجوز للسلطة اإلداریـة المختصـة أن ترجـئ لمـدة عـامین علـى أق-15الفصل
مـــن هـــذه المجلـــة، البـــّت فـــي 14بدایـــة مـــن تـــاریخ تعلیـــق القـــرارات المشـــار إلیهـــا بالفصـــل 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة الترابیة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما وقع تنقیحه بالقانون عدد -1
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مطالب الرخص المتعلقة بالتقسیمات والبنایات والتجهیزات أو العملیات التي من شـأنها أن 
·تعرقل تنفیذ مثال التهیئة المزمع إعداده أو أن ترّفع في تكالیف إنجازه

داد أمثلة التهیئة العمرانیةالباب الثاني: في إع
تتولى الجماعة العمومیة المحلیة المعنیة، باالشتراك مع المصالح المختصة -16الفصل

·ترابیا التابعة للوزارة المكلفة بالتعمیر، إعداد مشاریع أمثلة التهیئة العمرانیة ومراجعتها
المؤسســات والمنشــآت ). ویحــال مشــروع المثــال بعــد ذلــك علــى 1) (جدیــدة(الفقــرة الثانیــة 

إلبــداء الــرأي فیــه كتابیــا مــع التعلیــل، الجهویــة العمومیــة المعنیــة وعلــى المصــالح اإلداریــة 
من تاریخ اتصالها به. ویعتبر عـدم الـرد فـي هـذا األجـل دوذلك في مدة أقصاها شهر واح

موافقــة ضــمنیة مــن قبلهــا علــى مشــروع المثــال الــذي یحــال بعــد انقضــاء ذلــك األجــل علــى 
زارة المكلفة بالتعمیر للنظر فیه وٕارجاعه خالل شهر من تاریخ اتصالها به.الو 

ویعــرض المشــروع فیمــا بعــد علــى المجلــس البلــدي أو الجهــوي، حســب الحــال، الــذي یــأذن 
بتعلیقـــه بمقـــر البلدیـــة أو بمقـــر المعتمدیـــة أو الوالیـــة، لیطلـــع علیـــه العمـــوم وینشـــر إعـــالن 

لمســــموعة والمكتوبـــة وبالرائــــد الرســـمي للجمهوریــــة استقصـــاء فــــي شـــأنه بوســــائل اإلعـــالم ا
التونسیة.

وخـالل الشــهرین المــوالیین لهــذا اإلجـراء، یمكــن لكــل مــن یعنیـه األمــر تــدوین مالحظاتــه أو 
اعتراضاته بدفتر االستقصاء المفتوح للغرض بمقر البلدیة أو المعتمدیة أو الوالیة المعنیة، 

ضــــمون الوصـــــول إلــــى الســـــلطة اإلداریـــــة أو توجیــــه مـــــذكرة اعتــــراض بواســـــطة مكتـــــوب م
·المعنیة
إثــــر انقضــــاء أجــــل االستقصــــاء، یتــــولى رئــــیس المجلــــس البلــــدي أو رئــــیس -17الفصــــل

المجلــس الجهـــوي، حســـب الحـــال، إحالـــة مشـــروع المثـــال علـــى المصـــالح الجهویـــة المعنیـــة 
الرأي بصفة مباشرة مرفقا بالمعارضات أو المالحظات التي یسفر عنها االستقصاء إلبداء

ـــة  ـــوزارة المكّلف ـــة التابعـــة لل ـــى المصـــالح الجهوی ـــا، عل ـــة المشـــروع آلی ـــولى إحال فیهـــا، كمـــا یت
بــــالتعمیر وٕان اقتضــــى الحــــال علــــى المصــــالح المركزیــــة، لتــــدخل علیــــه، عنــــد اإلقتضــــاء، 

2009جوان 9المؤرخ في 2009لسنة 29كما تم تنقیحها بالقانون عدد -1
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التعــدیالت الضــروریة لجعلــه متناســقا مــع بقیــة أمثلــة تهیئــة المنــاطق المجــاورة ومتالئمــا مــع 
رانیة الجاري بها العمل.التراتیب العم
: تبـــدي هــذه المصـــالح رأیهــا أو تــدخل التعـــدیالت التــي تراهـــا، )1() جدیــدة(فقــرة ثانیـــة 

·حسب الحال في ظرف شهرواحد من تاریخ إتصالها بمشروع المثال
: وبمجرد استكمال اإلجراءات المنصوص علیها بالفقرات السـابقة، (1)) جدیدة(فقرة ثالثة 

مثــــال مصــــحوبا بــــرأي ومقترحــــات المصــــالح اإلداریــــة والمؤسســــات یقــــع عــــرض مشــــروع ال
والمنشـآت العمومیـة التـي وقعــت استشـارتها وكـذلك بالمالحظــات واالعتراضـات التـي أســفر 

أعــاله وبــرأي المصــالح الجهویــة المعنیــة فــي 16عنهــا االستقصــاء المشــار إلیــه بالفصــل 
وذلــك فــي أجــل ال یتعــدى شــهرا شــأنها، علــى المجلــس البلــدي أو الجهــوي المعنــي للمداولــة

·واحدا
ــة التوجیهیــة -18الفصــل ــا التوجهــات الــواردة باألمثل تراعــي أمثلــة التهیئــة العمرانیــة وجوب

للتهیئة وأمثلة حمایة وٕاحیاء المواقع الثقافیة والمنـاطق المصـانة والمنـاطق المجـاورة للمعـالم 
األثریة والمناطق الطبیعیة والمنشآت العسكریة إن وجدت.

الباب الثالث: في المصادقة على أمثلة
التهیئة العمرانیة وآثارها

: تـتم المصـادقة علـى أمثلـة التهیئـة العمرانیـة )2(الفقرة األولى ( جدیـدة )-19الفصل
بأمر باقتراح من الوزیر المكلف بالتعمیر.

الم العمــوم إعــعویعلــق مثــال التهیئــة المصــادق علیــه بمقــر البلدیــة أو الوالیــة المعنیــة، ویقــ
بذلك عن طریق وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.

: وینجــر عــن أمــر المصــادقة علــى مثــال التهیئــة التصــریح )3(الفقــرة الثالثــة ( جدیــدة )
بالمصلحة العمومیة لألشغال المقررة.

الجماعـة العمومیـة المحلیـة المعنیـة ىبعد المصادقة على مثال التهیئة، تتول-20الفصل
وزارة المكلفة بالتعمیر، القیام، على المیدان، بكـل اإلجـراءات العملیـة لتحدیـد المنـاطق أو ال

2009جوان 9المؤرخ في 2009لسنة 29كما تم تنقیحها بالقانون عدد -1
2005أوت 4المؤرخ في 2005لسنة 71كما تم تنقیحها بالقانون عدد -2
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المخصصــة للطرقــات والســاحات العمومیــة والمســاحات الخضــراء والمســاحات المخصصــة 
للتجهیــزات الجماعیــة وذلــك بوضــع عالمــات تحدیــد بــارزة للعیــان مــع الحــرص علــى أن ال 

لعـــادي للعقـــارات المعنیـــة بعملیـــة التحدیـــد، مـــن طـــرف تعرقـــل هـــذه العالمـــات االســـتغالل ا
·مالكیها

وال یمكــن أن تفقــد مســاحة أصــبحت خضــراء بمفعــول مثــال التهیئــة صــبغتها إال بمقتضــى 
أمــر بــاقتراح مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر وبعــد أخــذ رأي الــوزیر المكلــف بالبیئــة وبالتهیئــة 

الترابیة
ات الكائنـــــة داخـــــل المنـــــاطق المحـــــددة وفـــــق ال یجـــــوز البنـــــاء علـــــى العقـــــار -21الفصـــــل

من هذه المجلة إن كانت بیضاء وال تحویرها لغایـة تحسـین مرافقهـا 20مقتضیات الفصل 
إذا كانــت مبنیــة، غیــر أنــه یجــوز تشــجیر األراضــي البیضــاء الكائنــة داخــل هــذه المنــاطق 

ة اإلداریــة وكــذلك تــرمیم البنایــات الموجــودة بهــا وتعّهــدها وذلــك برخصــة خاصــة مــن الســلط
·ذات النظر

وال یمكن بأي حال اعتبار البنایات وأشغال الترمیم أو التحویر المنجزة خرقـا ألحكـام الفقـرة 
األولى أعاله، عند تقدیر غرامة انتزاع األراضي التي أقیمت علیها هذه البنایات أو انتـزاع 

·البنایات موضوع أشغال الترمیم أو التحویر
مـن هـذه 21الترخیص بإجراء الترمیم المشار إلیه بالفصـل في حالة رفض -22الفصل

ــة بالنســبة لعقــار وقــع التصــریح مــن طــرف الســلطة المختصــة بأنــه ینــذر باالنهیــار،  المجل
تصبح اإلدارة ملزمـة إمـا باقتنائـه أو بانتزاعـه إذا رفـض مالكـه التفویـت فیـه بالمراضـاة وٕامـا 

علـى اإلدارة اتخـاذ مـا یلـزم مـن إجـراءات بالترخیص في ترمیمه، وفي الحالة األولى یتعین
·لدفع خطر األضرار التي یمكن أن تنجر عن حالة العقار

ال ینجر أي تعویض عن االرتفاقات الناتجة عـن التراتیـب العمرانیـة المتخـذة -23الفصل
األمن العمومي وأمـن المنشـآت العسـكریة والمـرور والمحافظـة علـى التـراث التـاریخي ةلفائد

والتقلیـــــدي والتـــــي تتعلـــــق خاصـــــة باســـــتعمال األراضـــــي وارتفـــــاع المبـــــاني ونســـــبة واألثـــــري
المساحات المبنیة والبیضاء لكل عقار وحظر البناء في مناطق معینة.

وذلــك باســتثناء الحـــاالت التــي ینـــتج فیهــا مـــن جــراء تلـــك االتفاقــات ضـــرر مــادي ومباشـــر 
:وثابت
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لمباني مرخص فیها بصفة قانونیة،
·ي جزء منها غیر قابل لالستغالل) لعقارات بق2

وفــي هــاتین الحــالتین یتعــین علــى المالــك تقــدیم مطلــب إلــى الســلطة اإلداریــة المعنیــة قصــد 
جبــر الضــرر الحاصــل لــه وذلــك فــي أجــل الســتة أشــهر الموالیــة لتــاریخ إعالمــه مــن طــرف 

·هذه السلطة بما یخضع إلیه عقاره من ارتفاقات وٕاال سقط حقه
ة اإلداریــة إجابتــه فــي ظــرف ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ اتصــالها بمطلــب ویتعــین علــى الســلط

جبر الضرر.
ـــم یقبـــل مـــا  ویمكـــن للمالـــك تقـــدیم دعـــوى فـــي جبـــر الضـــرر لـــدى المحـــاكم المختصـــة إذا ل
تعرضه علیه اإلدارة في هـذا الشـأن أو إذا لـم تقـع إجابتـه فـي ظـرف الثالثـة أشـهر المشـار 

·إلیها بالفقرة السابقة
یمكــن لمــالكي العقــارات التــي بقــي جــزء منهــا قــابال لالســتغالل المطالبــة بجبــر غیــر أنــه ال

·الضرر إال بالنسبة لما زاد عن ربع مساحتها الجملیة
لعقــارات أصــبحت غیــر قابلــة لالســتغالل بأكملهــا وفــي هــذه الحالــة یمكــن لمالكیهــا )3

مطالبة اإلدارة باقتنائها.
، فـي االحتفـاظ بعقـاراتهم، فإنـه ان رغبـتهم، كتابیـوفي صورة ما إذا عبـر هـؤالء المـالكون عـ
·ال یحق لهم المطالبة بأیة غرامة بعد ذلك

ویــــتم التعــــویض فــــي جمیــــع الحــــاالت المــــذكورة أعــــاله إمــــا بالمراضــــاة أو بالتقاضــــي لــــدى 
المحــاكم المختصــة وفقــا للتشــریع الجــاري بــه العمــل فــي مــادة االنتــزاع مــن أجــل المصــلحة 

تم تقـــدیر قیمـــة التعـــویض باعتبـــار االســـتعمال الـــذي سیخصـــص لـــه أنـــه یـــرالعمومیـــة، غیـــ
العقـــار واالرتفاقـــات الناتجـــة عـــن ترتیبـــه أو حمایتـــه حینمـــا یتعلـــق األمـــر بعقـــارات خاضـــعة 

·الرتفاقات من أجل المحافظة على التراث التاریخي واألثري والتقلیدي
المكلف بالتعمیر، في یجوز للوالي أو لرئیس البلدیة، حسب الحال، وللوزیر-24الفصل

جمیــع الحــاالت، أن یطلــب تســـجیل األراضــي غیــر المبنیــة وغیـــر المســجلة الكائنــة داخـــل 
ـــه بالفصـــل  ـــالقرار المشـــار إلی ـــة ب ـــك بعـــد إعـــالم 14المنـــاطق المعین ـــة وذل مـــن هـــذه المجل

·مالكیها
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ولهــم بموجــب هــذه المجلــة حــق الحصــول علــى التســجیل باســم المــالكین، الــذین ال یمكــنهم 
عتــراض علــى ذلــك، لكــنهم یحتفظــون بحــق تقــدیم كــل الوثــائق والحجــج المثبتــة لملكیــتهم اال

·واإلدالء بالبیانات والمالحظات المؤیدة لتلك الملكیة
ویتحمــــل طالــــب التســــجیل، ســــواء كــــان الدولــــة أو الجماعــــة العمومیــــة المحلیــــة المعنیــــة، 

التســجیل والتــي یقــع المصــاریف الناتجــة عــن عملیــة التســجیل المنصــوص علیهــا فــي حكــم 
·إدراجها بالسجل العقاري كدین ممتاز لفائدته

وتسترجع هذه المصاریف من المالك عند بیع كامل العقار أو جزء منه أو عنـد تقسـیمه أو 
طلب الترخیص في البناء علیه

وتحــدد طــرق االســتخالص بــأمر بــاقتراح مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر بعــد أخــذ رأي وزیــر 
·المالیة

اب الرابع: في التراتیب المتعلقة بالشریط الساحليالب
وبالطرقات المهیكلة

بقطـــع النظـــر عـــن التراتیـــب الخاصـــة التـــي یمكـــن إصـــدارها -)1() جدیـــد(25الفصـــل
بخصـــوص بعـــض المنـــاطق التـــي تتمیـــز بخصوصـــیات طبیعیـــة أو معماریـــة أو جمالیـــة أو 

ها مثــال تهیئــة عمرانیــة مصــادق أمنیــة أو أثریــة، یحجــر البنــاء فــي المنــاطق التــي ال یشــمل
علیه على مسافة تقل عن المائة متر ابتداء من حدود الملك العمومي البحـري ومـن حـدود 
بعض مكونات الملك العمومي للمیاه المتمثلة في البحیرات والسـباخ غیـر المتصـلة طبیعیـا 

وسطحیا بالبحر وقنوات المالحة ومجاري المیاه والمیاه المحصورة باألودیة.
ویمكـــن التوســـع فـــي هـــذه المســـافة بالنســـبة إلـــى المنـــاطق المهـــددة بـــاإلنجراف البحـــري أو 
بالفیضانات، وكلما دعت ضرورة حمایة الشـریط أو الملـك العمـومي للمیـاه ذلـك، بمقتضـى 
أمــر بــاقتراح مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر بعــد أخــذ رأي الــوزیر المكلــف بالداخلیــة والــوزیر 

ر المكلف بالفالحة. المكلف بالبیئة والوزی
أما في المناطق التـي یشـملها مثـال تهیئـة عمرانیـة مصـادق علیـه، فإنـه یحجـر البنـاء علـى 
مساحة تحدد حسب الوضعیة الخاصـة لكـل منطقـة علـى أن ال تقـل فـي كـل الحـاالت عـن 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما وقع تنقیحه بمقتضى القانون عدد -1
الترابیة والتعمیر
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خمسـة وعشـرین متـرا ابتـداء مـن حـدود الملـك العمـومي البحـري ومـن حـدود مكونـات الملــك 
یاه المبینة بالفقرة األولى من هذا الفصل.العمومي للم

غیـر أنــه فـي صــورة مــا إذا اقتضـت الضــرورة إدخـال تناســق علــى الواجهـة البحریــة للنســیج 
العمراني، یمكن الحط من هذه المسافة بأمر بإقتراح من الوزیر المكلف بـالتعمیر بعـد أخـذ 

ن ال یطــال الحــط مــن هــذه رأي الــوزیر المكلــف بالداخلیــة والــوزیر المكلــف بالبیئــة، علــى أ
المسافة في كل الحـاالت حـق ارتفـاق المـرور المنصـوص علیـه بـالفقرة األولـى مـن الفصـل 

والمتعلق بالملك 1995جویلیة 24المؤرخ في 1995لسنة 73من القانون عدد 17
العمومي البحري.

یــاه صــغیرة كمــا یمكــن بالنســبة إلــى البحیــرات والســباخ التــي تــتم تهیئــة ضــفافها ومجــاري الم
بــاقتراح مـن الوزیـــر المكلــف الحجـم العــابرة لمنـاطق العمــران، الحــط مـن هــذه المسـافة بــأمر 

بالتعمیر بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالفالحة.على أن ال یطال 
الحـــط مـــن هـــذه المســـافة فـــي كـــل الحـــاالت حـــق ارتفـــاق الضـــفة الحـــرة المنصـــوص علیـــه 

المــؤرخ 1975لســنة 16مجلــة المیــاه الصــادرة بمقتضــى القــانون عــدد مــن40بالفصــل 
.1975مارس 31في 

: ال یمكن إجـراء أیـة أشـغال تهـدف إلـى تـدعیم أو تقویـة البنایـات )1((مكرر)25الفصل 
المنجــزة قبــل دخــول مجلــة التهیئــة الترابیــة والتعمیــر حیــز التنفیــذ الموجــودة داخــل المنــاطق 

التصــفیف. غیــر أنــه یمكــن بتــرخیص مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر الخاضــعة لحــق ارتفــاق 
القیـام بأشـغال صـیانة وتــرمیم تلـك البنایـات شـریطة أن ال تــتم أیـة زیـادة فـي حجمهــا أو أي 

تغییر في صبغتها. 
ــــا(25الفصــــل  25: ال تنطبــــق مســــافات اإلرتفــــاق المنصــــوص علیهــــا بالفصــــل )1()ثالث

ات العمومیــة والمنشــآت اإلقتصــادیة التــي تســتوجب (جدیــد) مــن هــذه المجلــة علــى التجهیــز 
تواجدا قرب شاطئ البحر أو قرب مكونات الملك العمومي للمیاه كمـا عـددها ذات الفصـل 
فـي فقرتــه األولـى وفــي هــذه الحالـة یخضــع تركیزهـا لتــرخیص مــن الـوزیر المكلــف بــالتعمیر 

ئــة المتعلــق بتنقــیح وٕاتمــام مجلــة التهی2003دیســمبر 29المــؤرخ فــي 2003لســنة 78كمــا تمــت إضــافته بمقتضــى القــانون عــدد -1
الترابیة والتعمیر
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بیئــــة والــــوزیر المكلــــف بعــــد أخــــذ رأي الــــوزیر المكلــــف بــــأمالك الدولــــة والــــوزیر المكلــــف بال
بالفالحة.

وتسـتثنى مـن هــذا التـرخیص كـل المنشــآت الضـروریة لسـالمة المالحــة البحریـة والجویــة أو 
للدفاع الوطني أو لألمن العمومي.

یحّجـر تركیــز بنایـات أو منشـآت تــأوي نشـاطات ملوثـة للمحــیط علـى جــانبي -26الفصـل
رانیـــة أو بأمثلــة الصـــیانة أو أمثلــة الحمایـــة الطرقــات المهیكلـــة المحــددة بأمثلـــة التهیئــة العم

·واإلحیاء فیما یخص المناطق المصانة أو المواقع الثقافیة أو األثریة إن وجدت
ویشمل هذا التحجیر النشاطات المرخص في إقامتها والتي لم یتم تركیزها في تاریخ دخول 

·هذه المجلة حیز التنفیذ
میر والبناءالباب الخامس: في التراتیب العامة للتع

القسم األول: في التراتیب العامة للتعمیر
باستثناء المناطق التي تشملها أمثلـة تهیئـة مصـادق علیهـا أو المنـاطق التـي -27الفصل

تشملها تراتیب خاصة، تخضع كل عملیات البناء إلى تراتیب عامة للتعمیر تقع المصادقة 
عمیر.علیها بمقتضى أمر باقتراح من الوزیر المكلف بالت

وتتعلــق هــذه التراتیــب بمواقــع البنایــات وبكیفیــة تركیزهــا والوصــول إلیهــا وبحجمهــا وبتحدیــد 
ـــز  ـــة تركی ـــة وبكیفی ـــزات الجماعی ـــة والتجهی وتوزیـــع المســـاحات الخضـــراء والســـاحات العمومی
البنــى األساســیة والتجهیــزات ذات المصــلحة العامــة والمحافظــة علــى المحــیط والوقایــة مــن 

·یة وتراعي الحاجیات التي تملیها الوضعیة الخاصة للمعاقینالمخاطر الطبیع
ویضبط قرار مشترك من الوزیرین المكلفین بالتعمیر والفالحة المساحات الدنیا للمستغالت 

·الفالحیة والقصوى للبنایات التي یمكن تركیزها بها

القسم الثاني: في التراتیب العامة للبناء
امة للبنـاء تأخـذ بعـین االعتبـار خصوصـیات كـل جهـة یقع إصدار تراتیب ع-28الفصل

وذلك بأمر باقتراح من الوزیر المكلف بالتعمیر
وتراعي هذه التراتیب الحاجیات التـي تملیهـا الوضـعیة الخاصـة للمعـاقین كلمـا تعلـق األمـر 

ببیانات مفتوحة للعموم.
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الباب السادس: في المجلس االستشاري للتعمیر والمعمار
ـــه اســـم المجلـــس -29الفصـــل ـــق علی ـــالتعمیر مجلـــس أطل ـــف ب ـــوزیر المكل ـــدى ال أحـــدث ل

االستشاري للتعمیر والمعمار یتولى بالخصوص إبداء الرأي في المشاریع العمرانیـة الكبـرى 
ـــات والهندســـة  ـــة بالطـــابع المعمـــاري للبنای ـــه مـــن قضـــایا لهـــا عالق وفـــي كـــل مـــا یطـــرح علی

المعماریة
بمقتضى أمر.یضبط تركیب هذا المجلس وطرق سیره

العنوان الثالث: في عملیات التهیئة العمرانیة
)1(الباب األول: في دوائر التدخل العقاري وأمثلة التهیئة التفصیلیة

یقصد بـدوائر التـدخل العقـاري المنـاطق التـي تتـدخل فـي نطاقهـا الدولـة أو-30الفصل
ــــة بال ــــة أو الوكــــاالت العقاریــــة المحدث ــــة المحلی ــــانون عــــدد الجماعــــات العمومی لســــنة 21ق

ــة التهــذیب والتجدیــد العمرانــي المحدثــة 1973أفریــل 14المــؤرخ فــي 1973 ووكال
إلنجاز برامج تهیئة 1981المؤرخ في غرة أوت 1981لسنة 69بموجب القانون عدد 

وتجهیــز أو تجدیــد أو تهــذیب، تضــبطها الســلط المختصــة طبقــا لمثــال التهیئــة العمرانــي أو 
·إن وجدتلألمثلة التوجیهیة

یمكــــن للدولــــة أو الجماعــــات المحلیــــة أو الوكــــاالت العقاریــــة –)2(مكــــرر 30الفصــــل
أعــاله عــداد امثلــة تهیئــة تفصــیلیة للمنــاطق المعــدة إلنجــاز 30المنصــوص علیهــا بالفصــل 

برامج تهیئة وتجهیز او تهذیب تضبطها السلط المختصة طبقـا ألمثلـة التهیئـة العمرانیـة او 
ة للتهیئة إن وجدت.لألمثلة التوجیهی

یضبط مثـال التهیئـة التفصـیلي مواقـع البنایـات والمنشـآت والتجهیـزات –)1(ثالثا30الفصل
الجماعیــة أو الخاصــة وطبیعــة ومــآل البنایــات وغیرهــا مــن طــرق اســتعمال األراضــي كمــا 

یضبط شبكة الطرقات والشبكات المختلفة واالرتفاقات الواجب احترامها.

المؤرخ 2009لسنة 29ألغي عنوان الباب األول" في دوائر التدخل العقاري" من العنوان الثالث وعوض بمقتضى القانون عدد -1
2009جوان 9في 

2009جوان 9المؤرخ في 2009لسنة 29تمت إضافته بالقانون عدد -2
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ــــنقح أو تعــــوض ویمكــــن للتراتیــــب ال ــــواردة ضــــمن مثــــال التهیئــــة التفصــــیلي إن ت عمرانیــــة ال
التراتیب الجاري بها العمل قبل المصادقة علیه.

ویضبط محتـوى ملـف مثـال التهیئـة التفصـیلي وبرنـامج التهیئـة والتجهیـز أو التهـذیب بقـرار 
من الوزیر المكلف بالتعمیر.

ـــا 30الفصـــل ـــال التهیئـــة التفصـــیلي–)1(رابع ـــىیخضـــع مث نفـــس إجـــراءات االستشـــارة إل
والتعلیق واالستقصاء التي یخضع لها مثال التهیئة العمرانیة.

وتــــتم المصــــادقة علــــى المثــــال والبرنــــامج الملحــــق بــــه بــــأمر بــــاقتراح مــــن الــــوزیر المكلــــف 
بالتعمیر.

وتتم مراجعة مثال التهیئة التفصیلي والبرنامج حسب نفس إجراءات المصادقة علیهما.
ول: في تحدید دوائر التدخل العقاريالقسم األ 

والمصادقة علیها
تحـّدد دوائـر التـدخل العقـاري بـأمر بـاقتراح مـن الـوزیر المكلـف بـالتعمیر بعـد -31الفصل

·أخذ رأي الوزیر المكلف بالتهیئة الترابیة وكذلك الجماعات العمومیة المحلیة المعنیة
لتــدخل العقــاري إعــداد ملــف یشــتمل یتــولى المســتفید مــن دائــرة ا-)1((جدیــد)32الفصــل

من هذه المجلة وعلى مثال تهیئة تفصیلي. 30على البرنامج المشار إلیه بالفصل 
ینجـر عـن أمـر المصـادقة علـى مشـروع مثـال التهیئـة التفصـیلي –)1((جدیـد) 33الفصل

والبرنامج داخل دوائر التدخل العقاري التصریح بالمصلحة العمومیة لألشغال المقررة.
یــــتم تنقــــیح ملــــف مثــــال التهیئــــة التفصــــیلي والبرنــــامج المنصــــوص علیهمــــا -34الفصــــل
·من هذه المجلة حسب نفس إجراءات الموافقة علیهما32بالفصل 
یمكـــن للدولـــة أو الجماعـــات العمومیـــة المحلیـــة أن تنتـــزع لفائـــدتها أو لفائـــدة -35الفصـــل

المجلـة كـل عقـار كـائن بـدائرة مـن هـذه30الوكاالت العقاریـة المنصـوص علیهـا بالفصـل 
تـدخل عقــاري إلنجــاز بــرامج التهیئــة والتجهیــز والتجدیــد والتهــذیب المنصــوص علیهــا بــنفس 

·الفصل

2009جوان 9المؤرخ في 2009لسنة 29كما تم تعویضه بالقانون عدد -1
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30وتنتفـع الدولـة والجماعـات العمومیـة المحلیـة والوكـاالت المنصـوص علیهـا بالفصـل 
ة أربـع سـنوات من هذه المجلة بالنسبة لنفس العقارات بحق األولویـة فـي الشـراء تمارسـه مـد

ـــك بـــنفس الشـــروط  ـــدخل العقـــاري وذل ـــاریخ صـــدور األمـــر المحـــدث لـــدائرة الت ـــداء مـــن ت ابت
والمتعلــق بتهیئــة 1973أفریــل 14المــؤرخ فــي 1973لســنة 21المحــددة بالقــانون عــدد 

المناطق السیاحیة والصناعیة والسكنیة ویمكن التمدید مرة واحدة في ممارسة حـق األولویـة 
·سنتینفي الشراء لمدة 

: وعلى المستفید بحق األولویة في الشراء في دائرة التدخل العقاري )1(جدیدة)3(الفقرة 
طلــب تقییــد حقــه احتیاطیــا بالرســوم العقاریــة بالنســبة إلــى العقــارات المســجلة. ویحــول هــذا 
التقیید دون إدراج أیة إحالة بعوض أو بدونه بالرسـم أو الرسـوم العقاریـة المعنیـة بــه إبتـداء

من تاریخ ترسیمه ویسقط القید اإلحتیاطي وینتهـي مفعولـه بانقضـاء أجـل قـدره ثالثـة أعـوام 
بدایـة مــن یـوم ترســیمه إذا لــم یـتم تجدیــده قبـل انتهــاء األجــل المـذكور وذلــك فـي حــدود فتــرة 

حق األولویة.
وبعــد المصــادقة علــى البرنــامج ومثــال التهیئــة التفصــیلي المتعلــق بــه یتــولى المســتفید مــن 

ئــرة التــدخل العقــاري، القیــام بكــل اإلجــراءات العملیــة علــى المیــدان لتحدیــد المنــاطق التــي دا
شملتها دائرة التدخل العقاري وذلك بوضـع عالمـات تحدیـد بـارزة للعیـان مـع الحـرص علـى 
أن ال تعرقل هذه العالمات االستغالل العادي للعقـارات المعنیـة بعملیـة التحدیـد مـن طـرف 

مالكیها.
یتــولى المســتفید بحــق األولویــة فــي الشــراء داخــل دائــرة التــدخل )2(دیــدة)ج5(فقــرة

العقاري في ظرف شهر من تاریخ صدور األمر المتعلـق بتحدیـد تلـك الـدائرة تعلیـق المثـال 
المصــــاحب لــــه بمقــــر الوالیــــة أو البلدیــــة حســــب الحــــال لمــــدة ثالثــــة أشــــهر ودعــــوة العمــــوم 

مسموعة والمكتوبة.لإلطالع علیه عن طریق وسائل اإلعالم ال

القسم الثاني: في حقوق وواجبات المالكین األجوار

2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما تم تنقیحها بمقتضى القانون عدد -1

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما تمت اضافتها بمقتضى القانون عدد -2
الترابیة والتعمیر
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یمكــــن لمــــالكي األراضــــي أو المحــــالت الموجــــودة بــــدائرة تــــدخل عقــــاري، -36الفصــــل
المشاركة في مشروع ینجز داخل هـذه الـدائرة بمقتضـى اتفـاق یبـرم بـین المتـدخل وصـاحب 

باقتراح من الوزیر المكلف بالتعمیر.العقار وفقا لكراس شروط عامة مصادق علیه بأمر 
فــي صــورة اشـتمال برنــامج التـدخل علــى عملیــات تهـدیم أو تهــذیب لبنایــات، -37الفصـل

فإنـــه یتعـــین علـــى المتـــدخل المكلـــف بإنجـــاز المشـــروع تمكـــین المتســـاكنین الشـــاغلین لتلـــك 
وات البنایات بموجب عقود كراء أو عن حسن نیة من تعویض یساوي معین كـراء أربـع سـن

بالنســبة للمتمتعــین مــنهم بحــق البقــاء المنصــوص علیــه بالتشــریع الجــاري بــه العمــل أو مــن 
تعــویض یعــین بالتراضــي أو بالتقاضــي بالنســبة للــذین ال یتمتعــون بهــذا الحــق علــى أن ال 

یتجاوز التعویض معین كراء سنة.
بالتراضـي ینتفـع التجـار المتواجـدون بالبنایـات المكتسـبة مـن طـرف المتـدخل-38الفصل

أو بــــاالنتزاع، قصــــد هــــدمها أو تهــــذیبها، بحــــق األولویــــة فــــي إســــنادهم محــــالت لهــــا نفــــس 
الصــبغة فــي البنایــات التــي یــتم انجازهــا وذلــك طبقــا للشــروط المنصــوص علیهــا بالفصــلین 

والمــنظم 1977مــاي 25المــؤرخ فــي 1977لســنة 37مــن القــانون عــدد 11و 10
المحـالت ذات ین فیمـا یخـص تجدیـد كـراء العقـارات أوللعالقات بین المسوغین والمتسـوغ

االستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
یساهم وجوبا في تكلفة إنجاز المشروع كـل أصـحاب العقـارات الكائنـة داخـل -39الفصل

ـــم یشـــارك بهـــا أصـــحابها فـــي  منطقـــة التـــدخل والتـــي لـــم تشـــملها عملیـــة االنتـــزاع أو التـــي ل
مــــن هــــذه المجلــــة وكــــذلك أصــــحاب 36التفــــاق المــــذكور بالفصــــل المشــــروع فــــي نطــــاق ا

العقــارات المحاذیــة لمنطقــة التــدخل والــذین ینتفعــون بالبنیــة األساســیة والتجهیــزات الجماعیــة 
·التي یتم تركیزها في إطار المشروع

وتضـــبط شـــروط هـــذه المســـاهمة وصـــیغها ومقـــدارها بمقتضـــى أمـــر بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن 
·تعمیر بعد أخذ رأي وزیري المالیة وأمالك الدولة والشؤون العقاریةالوزیر المكلف بال

الباب الثاني: في دوائر المدخرات العقاریة
القسم األول: في تحدید دوائر المدخرات العقاریة والمصادقة علیها
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یمكـــن إحــــداث دوائـــر مـــدخرات عقاریــــة قصـــد انجـــاز عملیــــات تعمیـــر فــــي -40الفصـــل
المغطاة بمثال تهیئـة عمرانـي وطبقـا لألمثلـة التوجیهیـة للتهیئـة إن المستقبل خارج المناطق 

·وجدت
تحــدد دوائــر المــدخرات العقاریــة بمقتضــى أمــر بنــاء علــى اقتــراح مــن الــوزیر -41الفصــل

المكلــف بــالتعمیر بعــد أخــذ رأي الــوزراء المكلفــین بــأمالك الدولــة والتهیئــة الترابیــة والفالحــة 
محلیة المعنیة.وكذلك الجماعات العمومیة ال

في ممارسة حق األولویة في الشراء داخل : القسم الثاني
دوائر المدخرات العقاریة

تنتفـع الدولـة والجماعـات المحلیـة والوكـاالت المـذكورة بالفصـل -)1((جدیـد)42الفصـل
من هذه المجلة، داخل دوائر المدخرات العقاریة، بحق األولویة فـي الشـراء لمـدة سـت 30

ن تاریخ تحدیدها، قابلة للتجدید مرة واحدة، ویعین األمر المحدث للدائرة المستفید سنوات م
·بحق األولویة في الشراء

وعلى المستفید بحق األولویة في الشراء طلب تقیید حقه احتیاطیا بالرسوم العقاریة بالنسبة 
إلى العقارات المسجلة.

دونــــه بالرســــم أو الرســــوم العقاریــــة ویحـــول هــــذا التقییــــد دون إدراج أیــــة إحالــــة بعــــوض أو ب
المعنیة به ابتداء من تاریخ ترسیمه.

ویســقط القیــد اإلحتیــاطي وینتهـــي مفعولــه بإنقضــاء أجـــل قــدره ثالثــة أعـــوام بدایــة مــن یـــوم 
ترسیمه إذا لم یتم تجدیده قبل انتهاء األجل المذكور وذلك في حدود فترة حق األولویة.

العقاریة وضع عالمات تبرز للعیان حدود تلـك الـدائرة مـع یتولى المستفید بدائرة المدخرات 
الحرص على أن ال یعرقل وضعها اإلستغالل العادي للعقارات المعنیة من قبل مالكیها أو 

من قبل المنتفعین بحقوق عینیة موظفة علیها.

2003دیسمبر 29االمؤرخ في 2003لسنة 78لقانون عدد كما تم تنقیحه بمقتضى ا-1
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یتــولى المســتفید بحــق األولویــة فــي الشــراء داخــل دائــرة المــدخرات العقاریــة فــي ظــرف شــهر 
اریخ صــدور األمــر المتعلــق بتحدیــد تلــك الــدائرة تعلیــق المثــال المصــاحب لــه بمقــر مــن تــ

الوالیة أو البلدیة حسب الحـال لمـدة ثالثـة أشـهر ودعـوة العمـوم لإلطـالع علیـه عـن طریـق 
وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.

ولویـة یمكن لكل مالك عقار داخل دائرة المدخرات العقاریة وخاضع لحق األ-43الفصل
أن یعــرض بدایــة مــن تــاریخ أمــر التحدیــد علــى المنتفــع بهــذا الحــق اقتنــاء هــذا العقــار وأن 
یحــدد الــثمن الــذي یطلبــه، وعلــى المنتفــع بحــق األولویــة أن یعلــم المالــك فــي أجــل ســنة مــن 

عـن طریـق عـدل منفّـذ تاریخ تلّقي العرض برغبته فـي قبـول هـذا العـرض أو رفضـه وذلـك
هــذا األجــل تخلیــا مــن طــرف المنتفــع عــن ممارســة حــق األولویــة فــي ویعتبــر عــدم الــرّد فــي

.الشراء
وفي صورة قبول العرض من طرف المنتفع بحق األولویة فـي الشـراء واالتفـاق علـى الـثمن 
یبرم عقد إحالة فـي الغـرض بـین الطـرفین ویقـع تسـدید الـثمن المتفـق علیـه أو إیداعـه باسـم 

·ونسیة في ظرف ستة أشهر من تاریخ إبرام العقدالبائع بالخزینة العامة للبالد الت
وفــي حالــة عــدم االتفــاق علــى ثمــن العقــار فإنــه یقــع تحدیــده مــن طــرف المحــاكم المختصــة 
كما هو معمول به في مادة االنتـزاع مـن أجـل المصـلحة العمومیـة، ویسـدد الـثمن المحكـوم 

ســتة أشــهر ابتــداء مــن بــه بصــفة باتــة أو یــؤمن بالخزینــة العامــة للــبالد التونســیة فــي أجــل
تاریخ اإلعالم بالحكم

ـــر  ـــدخل ضـــمن دوائ ـــأي عقـــار ی ـــة فـــي الشـــراء أن یتحـــوز ب ـــع بحـــق األولوی وال یمكـــن للمنتف
·المدخرات العقاریة إال بعد دفع ثمنه إلى مالكیه أو تأمینه بالخزینة العامة للبالد التونسیة

للوكالـة المعنّیـة التـي تمـارس یمكـن للدولـة أو للجماعـة العمومیـة المحلیـة أو-44الفصل
حــق أولویـــة الشـــراء أن تطلـــب مـــن المحكمــة ذات النظـــر، وفـــي نفـــس اآلجـــال المنصـــوص 

مــــن مجلــــة الحقــــوق العینیــــة، الحكــــم بــــبطالن العقــــد المبــــرم خالفــــا 115علیهــــا بالفصــــل 
لمقتضیات هذا الباب وٕاحاللها إزاء البـائع محـل المشـتري مقابـل الـثمن المتفـق علیـه بالعقـد 

و بالثمن الذي تقدمت به الدولة أو الجماعة العمومیة المحلیـة أو الوكالـة ووقـع قبولـه، أو أ
إذا تعــذر ذلــك، الــثمن المقــدر مــن المحكمــة التــي یوجــد بــدائرتها العقــار إذا كــان هــذا الــثمن 

·أقل من الثمن المنصوص علیه بالعقد
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الباب الثالث: في نقابات المالكین
ابة للمالكین تضـم وجوبـا بعـد تكوینهـا جمیـع مـالكي األراضـي یمكن إحداث نق-45الفصل

والعقارات الذین یهمهم األمـر فـي منطقـة معّینـة، علـى أسـاس طلـب مـن المـالكین المعنیـین 
أو بـــاقتراح مـــن رئـــیس المجلـــس الجهـــوي خـــارج المنطقـــة البلدیـــة أو مـــن رئـــیس البلدیـــة فـــي 

وزیر المكلــف بــالتعمیر ینشــر بالرائــد حــدود المنطقــة البلدیــة المعنیــة وبمقتضــى قــرار مــن الــ
الرسمي للجمهوریة التونسیة، وذلك قصد تطبیق أمثلة التهیئة وٕاعادة البناء وضم أو تقسیم 
الممتلكـات وتهیئـة الطرقـات الخاصـة وتوابعهــا والقیـام بجمیـع اإلجـراءات القانونیـة واإلداریــة 

·لتسویة األوضاع العقاریة بالمنطقة
بالشخصــیة المدنیــة فــي حــدود ممارســة المهــام التــي یحــددها لهــا هــذا وتتمتــع هــذه النقابــات 

.القانون
ویتـــولى رئـــیس الجماعـــة العمومیـــة المحلیـــة المعنیـــة إعـــداد مثـــال لتحدیـــد المنطقـــة المعنیـــة 
بإحداث نقابة المالكین یتم إعـالم العمـوم بـه بواسـطة التعلیـق ونشـر إعـالن بالرائـد الرسـمي 

البلدیة المعنیة باألمر مع إمكانیة اإلطالع علیهعن إیداعه بمقر الوالیة أو
ویتضــمن قــرار إحــداث نقابــة المــالكین المصــادقة علــى تحدیــد منطقــة تــدخلها طبــق المثــال 

المشار إله بالفقرة السابقة من هذا الفصل
تخضــع نقابــات المــالكین إلــى نظــام أساســي نمــوذجي تقــع المصــادقة علیــه -46الفصــل

زیر المكلـف بـالتعمیر، ویحـدد مهمـات نقابـة المـالكین وقواعـد تنظیمهـا بأمر باقتراح مـن الـو 
وسیرها.
تتــــولى نقابــــة المــــالكین ضــــبط قائمــــة إســــمیة فــــي مــــالكي العقــــارات الكائنــــة -47الفصــــل

بالمنطقــة وفــي مــن تنســب إلــیهم الملكیــة وفــي مــن ینــوب القاصــرین والغــائبین مــنهم، وذلــك 
عطیـات التـي یمكـن اسـتقاؤها مـن حجـج الملكیـة ومـن باالعتماد على السندات والوثائق والم

الوثائق الموجودة لدى مختلف اإلدارات والمصالح العمومیة
وال تقوم القائمة المشار إلیها بهذا الفصل مقام حجة الملكیة.
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یتولى رئـیس الجماعـة العمومیـة المحلیـة المعنیـة حسـب مرجـع النظـر، وقبـل -48الفصل
ســــتدعاء المــــالكین المعنیــــین فــــي جلســــة عامــــة إخباریــــة بواســــطة اقتــــراح تكــــوین النقابــــة، ا

·استدعاءات شخصیة أو إعالنات
ـــق اإلجـــراءات  ـــة طب ـــة المعنیـــة بعـــد تكـــوین النقاب ـــة المحلی ـــیس الجماعـــة العمومی ـــولى رئ ویت

مـــن هـــذه المجلـــة، اســـتدعاء مـــالكي األراضـــي والعقـــارات 45المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 
مــن ینــوب عــن القاصــرین والغــائبین مــنهم، فــي جلســات عامــة الكائنــة فــي دائــرة النقابــة أو

كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، ویكــون هــذا برســائل اســتدعاء شخصــیة مضــمونة الوصــول 
·وعن طریق إعالنات

تتــولى أول جلســة عامــة لنقابــات المــالكین بعــد تكوینهــا، تحــت رئاســة رئــیس -49الفصــل
ب لجنــة نقابیــة تتركــب مــن ثمانیــة أعضــاء الجماعــة العمومیــة المحلیــة أو مــن ینوبــه، انتخــا

مكلفین بتمثیل النقابة وذلك لمدة سنتین قابلة للتجدید.
ویكـــون ذلـــك بأغلبیـــة المـــالكین المعنیـــین علـــى أن یحضـــر الجلســـة مـــا ال یقـــل عـــن نصـــف 

عددهم.
وفــي صــورة غیــاب أغلبیــة المــالكین، یقــع تعیــین أعضــاء اللجنــة النقابیــة بأغلبیــة المــالكین 

ن بعد إعادة االستدعاءات لجلسـة عامـة الحقـة یضـبط تاریخهـا بعـد خمسـة عشـر الحاضری
·یوما على األقل وشهر واحد على األكثر

تــدون المناقشــات ونتــائج اقتــراع الجلســة العامــة فــي محضــر یمضــیه رئــیس -50الفصــل
الجلسة وثالثـة علـى األقـل مـن بـین المـالكین الحاضـرین المنخـرطین فـي النقابـة وذلـك بعـد 

مصــــادقة القانونیـــــة للجلســــة العامـــــة وتحـــــت مراقبــــة رئـــــیس الجماعــــة العمومیـــــة المحلیـــــة ال
·المعنیة
تتولى اللجنة النقابیة للمالكین، تحت مراقبة رئیس الجماعة العمومیـة المحلیـة -51الفصل

:المعنیة الذي یصادق على قراراتها حسب مرجع النظر
بـــاإلجراءات الضـــروریة لتســـویة وضـــع القیـــام لـــدى مختلـــف اإلدارات والســـلط المعنیـــة-

·العقارات طبق قانون التسجیل العقاري
إعــداد برنـامج تهیئـة فــي نطـاق مثـال التهیئــة المصـادق علیـه وعرضــه علـى مناقشــة -

·ومصادقة الجلسة العامة للمالكین
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جمـع المسـاهمات المالیـة مـن المـالكین وتقریـر اقتـراض األمـوال الالزمـة إن اقتضــى -
، والتصـــرف فـــي مـــوارد النقابـــة وفـــي ممتلكاتهـــا طبـــق القواعـــد التـــي یقرهـــا النظـــام الحـــال 

·األساسي النموذجي لنقابات المالكین
ویمكن للجنة نقابة المالكین في مادة التحویر العقاري أن تدخل التعدیالت الضروریة على 

نقابـــة، مـــع حــدود العقـــارات وأن تقـــوم بعملیــات المعاوضـــة بـــین المـــالكین المنخــرطین فـــي ال
اعتبـــار قیمـــة قطـــع األرض فـــي تـــاریخ نشـــر مثـــال التهیئـــة ودون اعتبـــار القیمـــة المضـــافة 

·الناتجة عن المضاربة أو األشغال المهیكلة المنجزة أو المقررة
تقـدر قیمــة قطــع األرض والعقـارات المعنیــة بعملیــة التحـویر والمعاوضــة مــن -52الفصــل

كمـة اإلبتدائیـة التـي یوجـد بـدائرتها العقـار وتضـم قبـل لجنـة یرأسـها قـاض یعینـه رئـیس المح
ثالثة خبراء عقـاریین یقـع تعیـین أولهـم مـن قبـل رئـیس المحكمـة االبتدائیـة وثـانیهم مـن قبـل 
رئیس الجماعة العمومیة المحلیة المعنیة وثالثهم من قبل المالك الذي یهمه األمـر أو ولیـه 

·الشرعي أو من ینوب عنه قانونا
الكین المعنیـــین بقیمــة التعویضـــات أو الشــوائط التـــي تســفر عنهـــا عملیـــات ویقــع إعـــالم المــ

المعاوضة برسـالة مضـمونة الوصـول مـع إعـالم بـالبلوغ یوجههـا رئـیس اللجنـة النقابیـة إلـى 
المالك أو المالكین المعنیین أو إلى من ینوبهم إن كانوا قاصرین أو غائبین

قارات المقررة في نطاق عملیـة التحـویر تتم المصادقة على ضم القطع أو الع-53الفصل
العقاري طبـق مـثال هندسي یتولى إعداده دیوان قیس األراضي ورسم الخـرائط، أو مهنـدس 
مســاح مصــادق علیــه طبــق التشــریع والتراتیــب الجــاري بهــا العمــل وذلــك بقــرار مــن رئــیس 

الجماعة العمومیة المحلیة المعنیة
والقرار المشار إلیه بهذا الفصل في إجراءات التسـجیل ویقع وجوبا اعتماد المثال الهندسي 

العقاري وفي إجراءات تحیین الرسوم العقاریة بالنسبة للعقارات المسجلة
·ویتعین تسجیل القطع والعقارات غیر المسجلة عند ضّمها إلى قطع أو عقارات مسجلة

ر المشـار إلیـه في صورة االدعاء بعدم كفایة التعویض الـذي یضـبطه االختبـا-54الفصل
من هذه المجلة، یمكن لمن یهمه األمر مـن المـالكین القیـام 52بالفقرة األولى من الفصل 

بقضیة في مراجعة قیمة التعویض أو قیمة الشائط لدى المحكمة االبتدائیة الكـائن بـدائرتها 
·العقار التي تقضي نهائیا
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بمقدار التعویض أو بمقـدار ویجب تقدیم الدعوى في أجل شهرین من تاریخ إعالم المعني 
من هذه المجلة52الشائط طبق الطریقة المحددة بالفقرة الثانیة من الفصل 

تنســــحب الـــتحمالت والحقـــوق العینیــــة واالرتفاقـــات الموظفــــة علـــى العقــــارات -55الفصـــل
·المسجلة على القطع والعقارات التي تضم إلیها نتیجة عملیة التحویر العقاري

نقابة المالكین بقرار من الوزیر المكلف بـالتعمیر بطلـب مـن رئـیس یمكن حل-56الفصل
الجماعــة العمومیــة المحلیــة حســب مرجــع النظــر وبعــد ســماع نقابــة المــالكین فــي الحــاالت 

:التالیة
تجاوز المهمة التي تكونت من أجلها أو انتهاؤها،)1
) عدم احترامها لمقتضیات هذه المجلة،2
·ساسي النموذجي) إخاللها بالنظام األ3

تنظر محاكم الحـق العـام التـي بـدائرتها العقـار وطبـق قواعـد اختصاصـها فـي -57الفصل
النزاعات المتعلقة باألعمال التي تنجزها نقابـات المـالكین، مـا عـدا المقـررات اإلداریـة التـي 

تبقى من أنظار المحكمة اإلداریة

الباب الرابع: في التقسیمات
سیم كل عملیة تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم یساوي عددها ثالثـة یقصد بالتق-58الفصل

أو أكثــر، معــدة، بعـــد التهیئــة، لبنـــاء محــالت ســكنیة أو مهنیـــة أو صــناعیة أو ســـیاحیة أو 
·تجهیزات مشتركة اجتماعیة وثقافیة حسب مقتضیات هذه المجلة

ذه العملیــة وفـي صــورة مـا إذا تعلــق األمـر بتجزئــة قطعـة أرض إلــى مقسـمین إثنــین، فـإن هــ
تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل رئـیس البلدیـة أو الـوالي حسـب مرجـع النظـر وذلـك 

·من هذه المجلة60بعد أخذ رأي اللجنة الفنیة المنصوص علیها بالفصل 
59تضبط الوثائق المكّونة للملف المتعلق بهذه العملیة بنفس القرار المشار إلیـه بالفصـل 

من هذه المجلة
قســیما كــل عقــد إیجــار أو بیــع یهــدف إلــى إعــادة تجزئــة قطعــة إلــى جــزئین أقــل مــن ویعــد ت

·عشر سنوات بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسیما
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ویعد أیضا تقسیما بیع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معـد للبنـاء حسـب التراتیـب الجـاري 
·بها العمل

:وال تخضع لمقتضیات هذا الباب العملیات المتعلقة
انتقال الملكیة باإلرث،ب-
·ببیع منابات على الشیاع من عقار من شأنه عدم الترفیع في عدد المالكین-

القسم األول: في المصادقة على التقسیمات
یخضــع كـل مشــروع تقســیم إلـى المصــادقة المسـبقة مــن قبـل رئــیس البلدیــة أو -59الفصـل

·الوالي، حسب مرجع النظر
كـــذلك الوثـــائق المكونـــة لملـــف التقســـیم، بمـــا فـــي ذلـــك وتضـــبط صـــیغ المصـــادقة وطرقهـــا و 

·كراس الشروط، بمقتضى قرار من الوزیر المكلف بالتعمیر
ال یمكـــن إنشـــاء تقســـیمات أو تنمیتهـــا أو تحویرهـــا إال داخـــل المنـــاطق التـــي -60الفصـــل

یشــملها مثــال تهیئــة عمرانیــة أو مثــال تهیئــة تفصــیلي إن وجــد، أو داخــل المنــاطق المحــددة 
مــن هــذه المجلــة بعــد التثبــت مــن وجــود التجهیــزات األساســیة 14مقتضــیات الفصــل وفــق 

الضروریة سواء منها المتوفرة أو المتوقع إنجازها في هذه المناطق
یعــرض ملــف التقســیم قبــل المصــادقة علیــه علــى لجنــة فنیــة، یضــبط تركیبهــا وطــرق ســیرها 

·بقرار من الوزیر المكّلف بالتعمیر، إلبداء الرأي فیه
ویمكــن للــوالي أو لــرئیس البلدیــة، حســب الحـــال، أو للــوزیر المكلــف بــالتعمیر، فــي جمیـــع 
ــــرض اســــتبقاء المســــاحات الخضــــراء  ــــدة وأن یف ــــدخل كــــل التعــــدیالت المفی الحــــاالت، أن ی
والســـاحات العمومیـــة والمواقـــع المخصصـــة للتجهیـــزات الجماعیـــة حســـب التراتیـــب والقواعـــد 

مــا یجــوز لكــل مــنهم أن یفــرض علــى المقّســم تســویة حــدود العمرانیــة الجــاري بهــا العمــل، ك
·تقسیمه

ـــة  وفـــي صـــورة عـــدم موافقـــة المـــالكین المجـــاورین علـــى تلـــك التســـویة تلجـــأ الســـلطة اإلداری
·المختصة إلى انتزاع القطع الالزمة لذلك وفق التشریع الجاري به العمل

علـى التقسـیم فـي یتخـذ وجوبـا كـل مقـرر إداري یتعلـق بمطلـب فـي المصـادقة-61الفصل
مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاریخ إیـداع ملـف مكـّون علـى الوجـه األكمـل لـدى السـلطة 

·اإلداریة المعنیة
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ویتم إبالغ المقرر إلى طالب التقسیم في ظرف شهر ابتداء من تـاریخ اتخـاذه، مـع وجـوب 
التعلیل في حالة الرفض.

المصـادق علیـه مودعـة وموضـوعة علـى تبقى الوثائق المكّونة لملـف التقسـیم-62الفصل
ذمة العموم بمقر البلدیة أو الوالیة، حسب مرجـع النظـر، كمـا یمكـن تسـلیم نسـخ منهـا لكـل 

·من له مصلحة في ذلك بمقابل مالي تحدد قیمته وفقا للتراتیب الجاري بها العمل
القسم الثاني: في شروط البیع قبل إنجاز األشغال

بــأي إشــهار قصــد بیــع أو تســویغ األراضــي أو المبــاني التــي ال یجــوز القیــام -63الفصــل
شملها التقسیم قبل المصادقة علیه.

كمـــا ال یمكـــن بیـــع األراضـــي أو تســـویغها أو تشـــیید المبـــاني فوقهـــا إال بعـــد إنجـــاز أشـــغال 
ـــدیون التـــي یمكـــن أن تكـــون  التهیئـــة المنصـــوص علیهـــا بكـــراس شـــروط التقســـیم وتســـدید ال

مـن هــذه 24عنـوان مصــاریف التسـجیل المنصــوص علیهـا بالفصــل تخلـدت بذمـة المقّســم ب
·المجلة
مـن هــذه المجلـة علــى الدولــة 63ال تنطبــق أحكـام الفقــرة الثانیــة مـن الفصــل -64الفصـل

والوكاالت العقاریة والجماعات العمومیة المحلیـة والبـاعثین العقـاریین المتـدخلین فـي نطـاق 
والمتعلق بتحویر التشـریع 1990فیفري 26المؤرخ في 1990لسنة 17القانون عدد 

·الخاص بالبعث العقاري
كما ال تنطبق هذه األحكام على المقّسم الذي یقوم بإنجاز األشغال األولیة للتهیئـة ویطلـب 
ــه فــي تأجیــل إنجــاز األشــغال النهائیــة قصــد تفــادي تــدهور الطرقــات وحافاتهــا  التــرخیص ل

أثناء تشیید البنایات
لـوزیر المكلـف بـالتعمیر نوعیـة أشـغال التهیئـة الوقتیـة واألشـغال النهائیـة ویضبط قرار مـن ا

المـــذكورة بـــالفقرة الثانیـــة مـــن هـــذا الفصـــل وكیفیـــة اســـتالمها مـــن طـــرف مصـــالح الوالیـــة أو 
·البلدیة، حسب الحال

غیر أن االستجابة إلى مطلب الترخیص في تأجیل إنجاز األشغال النهائیة تبقى مشروطة 
م بإنهاء األشغال في اآلجال المحـددة بقـرار التقسـیم وبتقـدیم ضـمان فـي إنجـاز بتعهد المقسّ 

:هذه األشغال، یتمثل
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ـــة تلتـــزم بموجبهـــا المؤسســـة الضـــامنة بـــدفع المبـــالغ الالزمـــة إلنهـــاء - ـــة بنكی إمـــا فـــي كفال
24األشــغال مــع إضــافة المبــالغ المترتبــة بعنــوان المصــاریف المنصــوص علیهــا بالفصــل 

ةمن هذه المجل
ــالغ - وٕامــا فــي رهــن مقاســم لفائــدة الجماعــة العمومیــة المحلیــة المعنیــة تســاوي قیمتهــا المب

·المنصوص علیها بالفقرة السابقة
وتحدد قیمة األشغال موضوع الكفالـة أو الـرهن بقـرار صـادر عـن الـوالي أو رئـیس البلدیـة، 

ارة المكلفــــة حســــب الحــــال، علــــى ضــــوء اختبــــار تقــــوم بــــه المصــــالح الجهویــــة التابعــــة للــــوز 
بالتعمیر.

المشــار إلیـــه 1990فیفـــري 26مـــن القــانون المـــؤرخ فــي 12وال تنطبــق أحكـــام الفصــل 
.المحلیةأعاله على الباعثین العقاریین العـمومیین وعلى الجماعات العمومیة

القسم الثالث: في تعدیل التقسیمات
تعـدیل جزئـي أو كلـي یمكن المصادقة على إدخـال )1() جدیدة(فقرة أولى-65الفصل

على تقسیم مصادق علیه بطلب مـن المقّسـم قبـل بیـع أو تسـویغ المقاسـم المسـتخرجة منـه، 
ـــى إدخـــال التعـــدیالت المســـموح بهـــا فـــي كـــراس شـــروط التقســـیم  كمـــا یمكـــن المصـــادقة عل
الصــناعي أو الســـیاحي بطلـــب مـــن المقســـم أو مكتســبي المقاســـم، وذلـــك شـــریطة أن تكـــون 

·ئة وال تتعارض مع القواعد الصحیة العامةمالئمة لمثال التهی
كما یجوز المصادقة علـى مطالـب التعـدیل الصـادرة عـن مالـك أو أكثـر لمقاسـم مسـتخرجة 
مــــن تقســــیم مصــــادق علیــــه شــــریطة أن تكــــون مالئمــــة للتراتیــــب العمرانیــــة المنطبقــــة علــــى 

·المالكینالمنطقة التي یوجد بها هذا التقسیم وأن ال تمس بالمصالح المباشرة لبقیة
وتـتم هـذه المصـادقة بعـد قیـام الجماعـة المحلیـة المعنیـة بتعلیـق ) 2() ( فقرة ثالثة جدیدة

مشــروع المثــال بمقــر الوالیــة أو البلدیــة، حســب الحــال، وبعــد نشــر إعــالن استقصــاء عــن 
طریـــق التعلیـــق ووســـائل اإلعـــالم المســـموعة والمكتوبـــة وٕاعـــالم المـــالكین المعنیـــین بواســـطة 

2009جوان 9المؤرخ في 2009لسنة 29كما وقع تعویضها بالقانون عدد -1
2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما وقع إتمامها بمقتضى القانون عدد -2
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ضــمونة الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ علــى أن یتكفــل طالــب التعــدیل فــي الحالــة رســائل م
األخیرة بمصاریف التبلیغ. 

ویمكن خالل الشهر الموالي لتاریخ نشر اإلستقصـاء، لكـل مـن ) 2() فقرة رابعة جدیدة( 
یهمه األمر تضـمین موافقتـه بـدفتر اإلستقصـاء المفتـوح للغـرض فـي مقـر الوالیـة أو البلدیـة 

لمعنیة.ا
وتـتم المصـادقة علـى مشـاریع التعـدیل إذا طلبهـا أو وافـق علیهـا ) 1()( فقرة أخیرة جدیدة

ثلثـــا المـــالكین لثالثـــة أربـــاع مســـاحة التقســـیم دون اعتبـــار المســـاحات المدمجـــة فـــي الملـــك 
العمـــومي أو الخـــاص للدولـــة أو للجماعـــة المحلیــــة، طبقـــا لإلجـــراءات المنصـــوص علیهــــا 

ه المجلة.من هذ60بالفصل 
ینتهـي العمـل بالتراتیـب المتبعـة بتقسـیم حظـي بالمصـادقة بعـد )1(-(جدیـد)66الفصـل

انقضاء أجل عشر سنوات من تاریخ تلك المصادقة إال إذا اعترض علـى ذلـك ثلثـا مـالكي 
التقسیم لثالثة أرباع مساحته وقبل ثالثة أشهر من انقضاء ذلك األجل.

ادقة على التقسیماتالقسم الرابع: في آثار المص
تـــــدمج الطرقـــــات والمســـــاحات الخضـــــراء والســـــاحات العمومیـــــة والمســـــاحات -67الفصـــــل

المخصصة للتجهیزات الجماعیـة، بمجـرد المصـادقة علـى التقسـیم، فـي الملـك العمـومي أو 
في الملك الخاص التابع للدولة أو للجماعة العمومیة المحلیة وال یترتب عن ذلك مقابل أو 

بالنسبة للمساحة التي تزید علـى ربـع مسـاحة التقسـیم وعلـى أسـاس معـدل أثمـان غرامة إال 
.األراضي المدمجة

ویتم تقدیر الغرامة في حالـة عـدم االتفـاق علیهـا بالمراضـاة، مـن طـرف المحـاكم المختصـة 
·وفقا للتشریع الجاري به العمل في مادة االنتزاع من أجل المصلحة العمومیة

ــه یتعــّین علــى دیــوان قــیس األراضــي ورســم وفــي صــورة شــمول التقســ یم لعقــار مســجل، فإّن
الخرائط أن یوّجه إلدارة الملكیة العقاریة أمثلة القطع المدمجة بالملك العمـومي أو الخـاص 
للدولــة أو الجماعــات العمومیــة المحلیــة وذلــك بمجــرد االنتهــاء مــن عملیــة وضــع عالمــات 

·التحدید المتعلقة بها

2003دیسمبر 29المؤرخ في2003لسنة 78كما وقع إتمامها بمقتضى القانون عدد -1
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الملكیة العقاریة، باالعتماد على األمثلة الموجهة لهـا مـن طـرف الـدیوان ویتعّین على إدارة 
المذكور، استخراج القطـع المدمجـة مـن رسـمها األم وٕاحـداث رسـوم جدیـدة لهـا باسـم الدولـة 

أو الجماعة العمومیة المحلیة المعنّیة.
الباب الخامس: في رخص البناء

البناءالقسم األول: في ضرورة الحصول المسبق على رخصة
علــى كــل مــن یــروم البنــاء أو إجــراء أشــغال تــرمیم لتــدعیم بنایــة موجــودة أو -68الفصــل

إدخال تغییرات علیها، الحصول على تـرخیص فـي ذلـك مـن رئـیس البلدیـة داخـل المنـاطق   
البلدیة ومن والي الجهة بالنسبة لبقیة المناطق

ل هیئــــة المهندســــین ویقــــع إعــــداد رســــم مشــــروع البنایــــة مــــن طــــرف مهنــــدس مرســــم بجــــدو 
المعمـــاریین للـــبالد التونســـیة إال بالنســـبة للحـــاالت التــــي یقـــع اســـتثناؤها بقـــرار مـــن الــــوزیر 

·المكلف بالتعمیر
مـن هـذه المجلـة مـن طـرف رئـیس 68تسلم التراخیص المشار إلیها بالفصل -69الفصل

تركیبهــا البلدیــة أو الــوالي، حســب الحــال، فــي شــكل قــرار بعــد أخــذ رأي لجنــة فنیــة یضــبط
·وطرق سیرها بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر

ویتم إحداث لجنة فنیـة فـي كـل والیـة أو بلدیـة بمقتضـى قـرار مـن الـوزیر المكلـف بـالتعمیر 
·وباقتراح من الوالي أو رئیس البلدیة المختص ترابیا

ـــف بـــالتعمیر حـــق االعتـــراض علـــى تســـلیم الرخصـــة حســـب الصـــیغ  ـــل الـــوزیر المكل ولممث
·جال التي یضبطها القرار المشار إلیه بالفقرة األولى أعالهواآل

) مـن تـاریخ 45یقع البت فـي مطلـب التـرخیص فـي أجـل ال یتعـدى خمسـة وأربعـین یومـا (
إیداع ملف في الغرض تام الموجبات

:ویرّفع في هذا األجل إلى
) إذا كان مثال التهیئة بصدد اإلعداد،60) ستین یوما (1
) فـــي صـــورة وجـــود البنایـــة المزمـــع إنجازهـــا فـــي حـــدود مـــائتي متـــر 90) تســـعین یومـــا (2
:) حول200(

المواقع الطبیعیة،-
المواقع الثقافیة والمواقع األثریة،-
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المناطق المصانة ،-
·المعالم التاریخیة-

وتمنح رخص البنـاء المتعلقـة بإقامـة المسـاكن الشخصـیة أو العائلیـة أو مسـاكن العملـة فـي 
غالت الفالحیــة حســب نفــس الصــیغ واآلجــال المنصــوص علیهــا أعــاله بعــد أخــذ رأي المســت

المندوب الجهوي للتنمیة الفالحیة
كما تمنح رخص البناء المتعلقـة بمشـاریع بنایـات مجـاورة لعقـارات عسـكریة فـي حـدود مائـة 

·) مترا بعد أخذ رأي وزیر الدفاع الوطني150وخمسین (
لمتعلقـة بمشــاریع البنـاء والتــرمیم داخـل المواقــع الثقافیـة بعــد كمـا تمـنح أیضــا رخـص البنــاء ا
أخذ رأي الوزیر المكلف بالتراث

·منح الرخصة لطالبها ال یمس بحقوق الغیر
ال تخضع للترخیص البنایات العسكریة ذات الصبغة السـریة، كمـا ال تخضـع -70الفصل

دیة وضـروریة علـى بنایـة للترخیص األشغال التي ترمي إلدخال تغییرات أو إصالحات عا
مقامــة والتــي تضــبط قائمــة فیهــا بمقتضــى قــرار مــن الــوزیر المكلــف بــالتعمیر باســتثناء مــا 

·خضع منها إلى أحكام تشریعیة أو ترتیبیة خاصة
ـــائق الالزمـــة لتكـــوین ملـــف -71الفصـــل ـــف بـــالتعمیر الوث ـــوزیر المكل یضـــبط قـــرار مـــن ال

·وشروط تجدیدهارخصة البناء وأجل صلوحیتها والتمدید فیها 
یتولى، وجوبا، كل متحصل علـى رخصـة بنـاء تعلیـق لوحـة بمـدخل الحضـیرة -72الفصل

یرســم علیهــا، بعنــوان بــارز، عــدد الرخصــة وتــاریخ تســلیمها مــع التنصــیص علــى الجماعــة 
·العمومیة المحلیة التي سلمتها

القسم الثاني:  في محضر المعاینة واإلشغال
التي تستلزم ترخیصـا طبقـا لمقتضـیات هـذه المجلـة، بعـد تخضع كل األشغال-73الفصل

إنجازها، إلى معاینة تقوم بها المصالح المختصة التابعـة للوالیـة أو البلدیـة، حسـب الحـال، 
·قصد التثبت من مدى مطابقتها لألمثلة الملحقة برخصة البناء



416

و الوالیــة أو مــن وتــتم عملیــة المعاینــة بطلــب مــن المعنــي بــاألمر أو بمبــادرة مــن البلدیــة أ
علـى األشـغالمصالح الوزارة المكلفة بالتعمیر، عند االقتضاء، وتشفع بمحضر في إنتهاء 

الوجه المطلوب من عدمه.
یسلم محضر المعاینة لطالبه في ظرف شهرین ابتداء من تاریخ إیداع مطلب فـي الغـرض 

·أو من تاریخ إجراء المعاینة إذا تمت بمبادرة من السلطة المعنیة
تسـند رخصـة فـي اإلشـغال لكـل مالـك بنایـة یسـتظهر بمحضـر معاینـة تطـابق -74الفصل

من هذه المجلة73األشغال المنصوص علیه بالفصل 
غیـــر أنـــه یمكـــن إســـناد هـــذه الرخصـــة للمالـــك الـــذي أقـــام بنایـــة ولـــم یحتـــرم فیهـــا مقتضـــیات 

رانیـة الجـاري بهـا العمـل رخصة البناء الممنوحة إلیه ولكنه احترم فـي المقابـل التراتیـب العم
وفي هذه الحال، وقبـل تسـلیمه رخصـة األشـغال، فإنـه مطالـب بمراجعـة األمثلـة المصـاحبة 

·لرخصة البناء لجعلها مطابقة لما أنجزه فعلیا

القسم الثالث:  في تغییر صبغة عقار
ة ال یجوز للمالك أو للمكترى الـذي تحصـل علـى الموافقـة الكتابیـ)1((جدید)–75الفصل

من المالك تغییر صبغة محل معد للسكنى أو جزء منه أو أحد توابعـه إلـى محـل حرفـة أو 
إدارة أو تجــارة أو أي نشـــاط آخــر مغـــایر لصــبغته األصـــلیة إال برخصــة مســـبقة مــن نفـــس 
الســلطة اإلداریــة المؤهلــة لتســـلیم رخصــة البنــاء ووفــق نفـــس اإلجــراءات المتبعــة للحصـــول 

علیها.
العقوباتالعنوان الرابع: في 

الباب األول: في العقوبات المترتبة عن مخالفة
األحكام المتعلقة بالتقسیمات

كــل مالــك أو باعــث عقــاري یقــوم بإنجــاز تقســیم غیــر مصــادق علیــه أو بیــع -76الفصــل
أشــهر وبخطیــة تتــراوح بــین 3یومــا إلــى 16مقاســم منــه یعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بــین 

المتعلق بتنقیح وٕاتمام مجلة التهیئة 2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003لسنة 78كما وقع تنقیحه بمقتضى القانون عدد -1
الترابیة والتعمیر
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بإحــدى العقــوبتین فقــط وفــي صــورة العــود یصــبح دینــار أو 20.000دینــار و 500
·العقاب بالسجن متحّتما

كل مالك أو باعث عقاري ال ینجز أشـغال التهیئـة كلیـا أو جزئیـا أو الـذي لـم -77الفصل
ینجزهــا حســب المواصــفات الفنیــة المصــادق علیهــا مــن طــرف الســلطة المختصــة وضــمن 

·دینار50.000دینار و500كراس الشروط یعاقب بخطیة تتراوح بین 
یجــوز للمشــترین أو المتســوغین المتضــررین أو للبلدیــة أو للوالیــة، حســب -78الفصــل

الحـال، وللـوزارة المكلفـة بـالتعمیر فـي جمیـع الحـاالت، المطالبـة بـبطالن عقـود البیـع أو
ویكون ذلك علـى التسویغ بسبب عدم مراعاة األحكام المتعلقة بالتقسیم أو بكراس الشروط

ائع أو المسوغ بصرف النظر عن التعویضات المدنیة.نفقة الب
كمــا أنــه یجــوز للســلط المختصــة عنــد االقتضــاء وبعــد تنبیــه یوجــه للمعنــي بــاألمر برســالة 
مضمونة الوصـول، القیـام، فـي ظـرف ثالثـة أشـهر، باألشـغال الالزمـة أو اإلذن بهـا لجعـل

مصاریف قانونا على المالك، التقسیم موافقا لكراس الشروط المصادق علیه، وتحمل تلك ال
.كما یمكنها كذلك انتزاع التقسیم لتهیئته وفقا لمقتضیات هذه المجلة ثم إعادة بیعه

فــي جمیــع الحــاالت التــي یكــون فیهــا القــائم بالتقســیم مــدینا بمبــالغ مالیــة تجــاه -79الفصــل
حلیــة المشــترین أو بمبلــغ األشــغال التــي أنجــزت مباشــرة مــن طــرف الجماعــة العمومیــة الم

المعنیــة بــاألمر، وفــي صـــورة مــا إذا أصــبح معســـرا بعــد قــبض ثمـــن القطــع المباعــة، فإنـــه 
مـن المجلـة الجزائیـة إال إذا أدلـى بمـا 291یتعرض للعقوبـات المنصـوص علیهـا بالفصـل 

·یثبت أن عسره راجع إلى أسباب خارجة عن إرادته
الباب الثاني: في العقوبات المترتبة عن مخالفة

متعلقة برخص البناءاألحكام ال
یتعــین علــى كــل مــن رئــیس البلدیــة والــوالي أو الــوزیر المكلــف بــالتعمیر كــل -80الفصــل

:حسب اختصاصه أن یأذن بمقتضى قرار فوري
·بإیقاف األشغال التي تنجز بدون احترام مقتضیات رخصة البناء-
·بحجز مواد البناء ومعدات الحضیرة-
·تضاءبوضع األختام عند االق-
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83یقع تبلیغ القرار للمعني باألمر بواسطة عدل منفذ طبقا ألحكام الفصـل -81الفصل
من القانون األساسي للبلدیات.

للمخــالف، الــذي یمتثــل لقــرار وقــف األشــغال، وفــي أجــل شــهرین مــن یمكــن-82الفصــل
ن لها اإلذن بعد تاریخ اتصاله بالقرار، تقدیم التماس إلى السلطة اإلداریة المعنیة التي یمك

·من هذه المجلة69استشارة اللجنة الفنیة المنصوص علیها بالفصل 
إما بتسویة الوضعیة طبقا لمقتضیات التراتیب العمرانیة المعمول بها،-
وٕاما بهدم البنایة ، وفي هذه الحالة یتعین على المخـالف إزالـة مـا أقامـه مـن بنـاء غیـر -

من تاریخ إبالغه قرار رفض مطلب اإللتمـاس، وٕان مطابق للرخصة وذلك في أجل أسبوع
المكلفة بالتعمیر بعملیة الهدم على نفقته لم یفعل تقوم مصالح البلدیة أو الوالیة أو الوزارة

·في أجل أقصاه شهر، وتستعین في ذلك بالقوة العامة عند االقتضاء
ة اإلداریـة المعنیـة في صورة عدم امتثاله لقرار إیقاف األشـغال، تتخـذ السـلط-83الفصل

قــرارا فــي الهــدم تســتعین لتنفیــذه بــالقّوة العامــة وعلــى نفقــة المخــالف فــي أجــل أقصــاه شــهر 
·واحد

في كل الحاالت التي یقع فیها إقامة بنـاء بـدون رخصـة أو إذا كانـت البنایـة -84الفصل
مقامـــة علـــى أرض متأتیـــة مـــن تقســـیم لـــم تقـــع المصـــادقة علیـــه وعلـــى المســـاحات الالزمـــة

إلنجـــاز الطرقـــات أو مختلـــف الشـــبكات أو الســـاحات العمومیـــة أو المســـاحات الخضـــراء، 
المخــالف لســماعه فــي أجــل یتعــین علــى الــوالي أو رئــیس البلدیــة، حســب الحــال، دعــوة

أقصــاه ثالثــة أیــام مـــن توجیــه اســتدعاء لــه بمكـــان األشــغال وبواســطة األعــوان المـــذكورین 
الهـدم وتنفیـذه بـدون أجـل ولهمـا الحـق اتخـاذ قـرارمن هذه المجلة، یتم بعـده88بالفصل 

في االستعانة بالقوة العامة عند االقتضاء وفي القیام بجمیع األشغال الضـروریة علـى نفقـة 
المخالف.

د) 0001ویعاقب المخالف ألحكام الفقرة األولـى أعـاله بخطیـة تتـراوح بـین ألـف دینـار (
د).00010وعشرة آالف دینار (

لبنایـة مقامـة علـى موقـع أثـري تسـلط علـى المخـالف العقوبـة المنصـوص علیهـا وٕاذا كانت ا
·من مجلة التراث األثري والتاریخي والفنون التقلیدیة83بالفصل 
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(جدیـد) مـن هـذه المجلـة 75: یعاقب كل مخالف ألحكام الفصـل )1((مكرر) 84الفصل 
د).10000د) وعشرة آالف دینار (1000بخطیة تتراوح بین ألف (

( جدیــد ) المــذكور أعــاله مــن قبــل األعــوان 75وتــتم معاینــة المخالفــات ألحكــام الفصــل 
من هذه المجلة الذین یتولون تحریر محاضر بشأنها ترفع 88المنصوص علیهم بالفصل 

إلى السلطة المؤهلة لتسلیم رخصة البناء.
ریــق اإلعــالم ویتــولى الــوالي أو رئــیس البلدیــة، حســب الحــال توجیــه تنبیــه للمخــالف عــن ط

مـن القـانون األساسـي للبلـدیات یـدعوه فیـه إلرجـاع 83الشخصي وفقا لمقتضـیات الفصـل 
المحل إلى صبغته األصلیة في ظرف ثالثین یوما من تاریخ إعالمه بالتنبیه.

وبانقضاء ذلك األجل، وفي صورة عدم امتثال المخالف له یوجه محضرا لمخالفة المحـرر 
جل إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة اإلبتدائیة الكائن بـدائرتها تطبیقا لهذا الفصل دون أ

العقار. بصرف النظر عن التتبعات الجزائیة یتخذ الـوالي أو رئـیس البلدیـة قـرارا فـي الغلـق 
المؤقــت للمحــل موضــوع تغییــر الصــبغة ویــتم إیقــاف العمــل بهــذا القــرار بعــد قیــام المخــالف 

تغییــر الصــبغة وذلــك بعــد معاینــة یتوالهــا األعــوان بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت علیــه قبــل
المشار إلیهم بالفقرة الثانیة من هذا الفصل.

35و 20كل إضرار أو إتـالف لعالمـات التحدیـد المشـار إلیهـا بالفصـلین -85الفصل
د) وخمسـة آالف 500من هذه المجلة یعاقـب علیـه بخطیـة تتـراوح بـین خمسـمائة دینـار (

·د)5.000دینار(
یقــع تتبـــع أصـــحاب األشــغال أمـــام المحـــاكم ذات النظــر وكـــذلك المهندســـین -86فصـــلال

المعمـــاریین والمقـــاولین أو كــــل شـــخص مســــؤول عـــن تنفیــــذ أشـــغال أنجــــزت بـــدون احتــــرام 
المقتضیات أو اإلرتفاقات المتعلقة بموقع البنایـة أو علوهـا أو المسـافة الفاصـلة بینهـا وبـین 

ص فــي بنائهــا أو التصــفیف الواجــب احترامــه إن كانــت حــدود األجــوار أو المســاحة المــرخ
البنایة محاذیة لطریق أو لتجهیزات عمومیة.

ویعاقب مرتكبو المخالفات المنصوص علیها بالفقرة األولى من هـذا الفصـل بخطیـة یتـراوح 
·د)5.000د) وخمسة آالف دینار (500مقدارها ما بین خمسمائة دینار (
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الجزائیـــة مـــن القیـــام بالتتبعـــات التأدیبیـــة ضـــد المهندســـین ال تمنـــع الـــدعوى-87الفصـــل
المعماریین المرسـمین بجـدول العمـادة كمـا ال تمنـع اإلدارة أیضـا مـن سـحب المصـادقة مـن 

·الباعثین العقاریین أو المهندسین المعماریین أو المقاولین
الثانیــة یكلــف أعــوان الضــابطة العدلیــة المنصــوص علــیهم بــالفقرات األولــى و -88الفصــل

والثالثــــة والرابعــــة مــــن الفصــــل العاشــــر مــــن مجلــــة اإلجــــراءات الجزائیــــة بالبحــــث عــــن كــــل 
المخالفات ألحكام هذه المجلة ومعاینتها وتحریر محاضر فیها تحال على الوالي أو رئـیس 
البلدیــة، حســب الحــال، وعلــى الــوزارة التــي یهمهــا األمــر وعلــى وكیــل الجمهوریــة المخــتص 

·ترابیا
بالبحــث فــي المخالفــات ألحكــام هــذه المجلــة ومعاینتهــا وبتحریــر محاضــر فیهــا كمــا یكلــف 

·وٕاحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة
األعوان المكلفون بمراقبة التراتیب البلدیة ،-
أعوان السلك الفني المحلفون والمكّلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالتعمیر،-
المحّلفون والمؤهلون لذلك ،مهندسو وزارة الفالحة-
األعوان المحلفون والمؤهلون لذلك والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث،-
األعوان المحلفون والمؤهلون لذلك التابعون لوزارة البیئة والتهیئة الترابیة،-
الخبراء المراقبون التابعون للوكالة الوطنیة لحمایة البیئة المحلفون والمؤهلون لذلك.-

ال تحول األحكام التي تقررها هذه المجلة والنصوص الخاصة ) 1((مكرر)-88الفصل
لحمایة الملك العمـومي أو لضـمان احتـرام اإلرتفاقـات دون ممارسـة كـل ذي مصـلحة لحقـه 

في التقاضي لدى المحكمة المختصة وفق القوانین الجاري بها العمل لضمان حقوقه.

لیةالعنوان الخامس: أحكام انتقا
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ال تنطبق أحكـام هـذه المجلـة علـى أمثلـة التهیئـة العمرانیـة التـي یـتم إعـدادها -89الفصل
والموافقة علیها نهائیا من طرف الجماعات العمومیة المحلیة المعنیة في مدة أقصاها سـتة 

أشهر من تاریخ دخول هذه المجلة حیز التنفیذ.
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االنتزاع للمصلحة العمومية
یتعلــق بمراجعــة التشــریع 1976أوت 11مــؤرخ فــي 1976لســنة85قــانون عــدد 

لسـنة 26المتعلق باإلنتزاع للمصلحة العمومیة كما وقع تنقیحه وٕاتمامه بالقـانون عـدد 
.2003أفریل 14المؤرخ في 2003

العنوان األول: المبادئ
إال ال یــتم انتــزاع العقــارات للمصــلحة العمومیــة-)1(( فقــرة أولــى جدیــدة )األولالفصــل

( 11بصــورة اســتثنائیة وبعــد اســیتفاء كافــة التــدابیر التوفیقیــة المنصـــوص علیهــا بالفصـــل 
جدید ) من هذا القانون.

یـــتم االنتـــزاع للمصـــلحة العمومیـــة بـــأمر لفائـــدة الدولـــة أو مجـــالس الوالیـــات أو البلـــدیات أو 
غیرها من الجماعات العمومیة.

تزاع وذلــك عــن طریــق الدولــة التــي تحیــل إلیهــا یمكــن للمؤسســات العمومیــة االنتفــاع بــاالن
العقار المنتزع.

تبقـى سـاریة المفعــول األحكـام الخاصـة بالوكــاالت العقاریـة المحدثـة بمقتضــى القـانون عــدد 
المتعلــــق بتهیئــــة المنــــاطق الســــیاحیة 1973أفریــــل 14المــــؤرخ فــــي 1973لســــنة 21

والصناعیة والسكنیة.
العقـــارات والمســـاحات الواقعـــة فـــي منطقـــة األشـــغال ویمكـــن أن یشـــمل االنتـــزاع ال فحســـب

المزمــع إنجازهــا بــل وكــذلك كــل العقــارات الالزمــة لضــمان قیمــة هــذه األشــغال أو لیتســنى 
تنفیذ مثال التهیئـة المصـادق علیـه تنفیـذا محكمـا. ویجـب أن یضـبط أمـر االنتـزاع فـي هـذه 

المدمجـــة فـــي األشـــغال الصـــورة األخیـــرة طریقـــة اســـتعمال قطـــع األرض أو العقـــارات غیـــر 
العمومیة وعند االقتضاء الشروط التي یتوقف علیها بیعها من جدید.

ویمكن كذلك فـي نطـاق العملیـات الرامیـة إلـى تهیئـة المـدن والمنـاطق السـیاحیة والصـناعیة 
وتوســیعها وتطهیرهــا أن تنتــزع للمصــلحة العمومیــة األراضــي البیضــاء أو المشــجرة أو التــي 
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یــر كــاف أو المشــتملة علــى بنــاءات قدیمــة متداعیــة للســقوط أو تبــین أن كــان البنــاء بهــا غ
الشروط الصحیة ال تتوفر فیها.

ویبین أمر االنتزاع المشروع المزمع إنجازه في العقار المنتزع.
تنتقل الملكیة إلى المنتزع بمفعول أمر االنتزاع فـي العقـارات غیـر -)1((جدید)2الفصل

مـن 305نتزاع في العقارات المسجلة مـع مراعـاة أحكـام الفصـل المسجلة وبترسیم أمر اال
مجلة الحقوق العینیة.

ال یمكن للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إال بعد دفع غرامة عادلة أو تأمین مقدارها مسبقا.
تنتقــل جمیــع الحقــوق الموظفــة علــى العقــار المنتــزع أو علــى الجــزء المنتــزع مــن العقــار بمــا 

اإلنــزال وســائر دعــاوى الفســخ أو االســتحقاق وغیرهــا مــن الــدعاوى العینیــة فــي ذلــك معــالیم 
إلى غرامة االنتزاع.

ال یمكــن إســناد أیــة غرامــة تعویضــا عــن حقــوق انجــرت عــن أعمــال -(مكــرر)2الفصــل
غیر شرعیة أنجزت لغایة الحصول على تلك الغرامة 

منهــا للمصــلحة العمومیــة البنــاءات التــي انتــزع جــزء)1(( فقــرة أولــى جدیــدة )–3الفصــل
یقــــع شــــراؤها بأكملهــــا إذا قــــدم المــــالكون فــــي ذلــــك مطلبــــا إلــــى المنتــــزع بمكتــــوب مضــــمون 
ـــاریخ تســـلمهم الوثـــائق  ـــین یومـــا مـــن ت الوصـــول مـــع اإلعـــالم بـــالبلوغ وذلـــك فـــي أجـــل ثالث

(جدید ) من هذا القانون.13المنصوص علیها بالفصل 
لــم یبــق بعــد االنتــزاع مــن مســاحته األولــى إال والشــأن كــذلك بالنســبة إلــى كــل ملــك عقــاري 

الربع إذا توفر شرطان هما أن تكون مساحة القطعة الباقیة بعـد االنتـزاع دون العشـر ارات 
وان ال یكون المنتزع منـه مالكـا لقطعـة أخـرى مالصـقة لألولـى تؤلـف معهـا مسـاحة ال تقـل 

عن العشر ارات.
امــة االنتــزاع بحســب قیمــة العقــار مــع تحــدد غر )1(( فقــرة أولــى جدیــدة )-4الفصــل

مراعاة طبیعة العقـار واالسـتعمال الفعلـي المعـّد لـه فـي تـاریخ نشـر أمـر االنتـزاع وبـالتنظیر 
بین تلك الغرامـة واألسـعار الجاریـة فـي ذلـك التـاریخ بالنسـبة إلـى العقـارات المماثلـة الواقعـة 

بالمنطقة نفسها .
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ع الصور القیمة المقدرة للعقار في تاریخ آخر نقل وال یمكن أن تتجاوز تلك القیمة في جمی
لملكیتــه ســواء بعــوض أو بدونــه والمبینــة بــالعقود المبرمــة أو التصــریحات المــدلى بهــا بهــذه 
المناسبة وذلك إذا مضت على نقل تلك الملكیة مـدة تقـل عـن ثالثـة أعـوام مـن تـاریخ نشـر 

یلي : أمر االنتزاع غیر أنه یجب أن یضاف إلى تلك القیمة ما
مــن قیمــة %25مصــاریف اكتســاب العقــار بعــد اإلدالء بمــا یثبتهــا قانونــا وذلــك إلــى حــد 

العقار.
زیادة سنویة في القیمة مساویة لنسبة اإلسقاط المقرر من البنك المركزي التونسي.

وعنــد االقتضــاء القیمــة الذاتیــة المعتبــرة فــي تــاریخ صــدور أمــر االنتــزاع للبنــاءات والغــروس 
ریف األخرى التـي صـرفت علـى العقـار خـالل المـدة الواقعـة بـین نقـل الملكیـة وبـین والمصا

االنتزاع.
وال یراعى في جمیع الحاالت ارتفاع األسعار لسـبب االحتكـار ولـو اثبتتـه عقـود بیـع والـذي 
قـــد یكـــون ناتجـــا عـــن إعـــالن األشـــغال المبـــررة لالنتـــزاع أو إنجازهـــا جزئیـــا أو عـــن تغییـــر 

العقارات المنتزعة وذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل األول من هذا جوهري في استعمال
القانون .

وال تعطى أیة غرامة للمسـتحقین الـذین یـدخلون بقصـد االحتكـار المومـا إلیـه تغییـرات علـى 
حالة األماكن أو یبرمون في شأنها عقودا. 

مة العقارات المنتزعة : یؤخذ بالتقدیرات المعتمدة كمرجع لضبط قی)1(( جدید )–5الفصل
إذا كانـت مطابقــة للتصــریحات التـي یــدلي بهــا المطــالبون بالضـرائب خــالل الــثالث ســنوات 

التي تسبق عملیة االنتزاع أو للتقییمات التي أصبحت نهائیة بمقتضى القوانین الجبائیة.
بـل هـذه وعلى اإلدارات المالیة أن تمد المنتزع والمحـاكم المختصـة والخبـراء المعینـین مـن ق

ـــــة المتعلقـــــة  المحـــــاكم بكـــــل اإلرشـــــادات المفیـــــدة بشـــــأن التصـــــریحات أو التقییمـــــات الجبائی
مـن مجلـة الحقـوق واإلجـراءات 15بالمعـامالت الواقـع اعتبارهـا مـع مراعـاة أحكـام الفصـل 

الجبائیة.
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یجــب أن ال یقــل مبلــغ غرامــة االنتــزاع عــن القیمــة ) 1(( فقــرة أولــى جدیــدة ) –6الفصــل
( جدید ) من هذا القانون.11طبق الفصل المضبوطة

وٕاذا كانت هنالك غرامات منفصلة یجب أن تقـدر كـل واحـدة علـى حـدة وذلـك بالخصـوص 
في صورة تجزئة الملكیة أو وجود حقـوق عینیـة أو حقـوق ملـك تجـاري وأمـا معـالیم اإلنـزال 

عشرین. الموظفة على العقارات المنتزعة فتقدر حسب رأس مالها بضرب المعلوم في 
في صورة االنتزاع الجزئي فإن الغرامة الناشئة عن النقص الحاصل في قیمة –7الفصل 

ما تبقى من العقار یجب أن تضبط بصفة خاصة وأن تكون معللة.
وعـالوة علـى ذلـك فــإن تحدیـد مقـدار غرامــة االنتـزاع یراعـى فیـه عنــد االقتضـاء الزیـادة فــي 

غیــر المنتــزع عــن إنجــاز األشــغال المزمــع القیــام بهــا القیمــة الناتجــة بالنســبة لجــزء العقــار
وكــذلك عــن المصــاریف التــي قــد تتطلبهــا األشــغال الواجــب القیــام بهــا مــن طــرف المنتــزع 
لجعل العقار مستوفیا للقواعـد الصـحیة وكـل مـن هـذین العنصـرین یحـدد بمبلـغ یخصـم مـن 

ة الناتجــة أو التــي ســتنتج عــن قیمــة العقــار وال تــدفع الغرامــة إال إذا كانــت الزیــادة فــي القیمــ
الشغل العمومي المزمع إنجازه أقل من الضرر الحاصل من االنتزاع

: إذا تــم تحدیــد قیمــة العقــار بالتراضــي ولــم تــدفع أو تــؤمن فــي )1((جدیــد ) –8الفصــل 
غضون سـتة أشـهر مـن تـاریخ ضـبطها توظـف علیهـا الفـوائض القانونیـة المدنیـة بدایـة مـن 

انقضاء ذلك األجل.
وعنــد ضــبط غرامــة االنتــزاع قضــائیا تســري تلــك الفــوائض بدایــة مــن انقضــاء الســتة أشــهر 

الموالیة لتاریخ اإلعالم بالحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء.
إذا لـــم تســـتعمل العقـــارات المنتزعـــة فـــي أشـــغال ذات مصـــلحة عمومیـــة –9الفصـــل

ن تاریخ أمر االنتزاع جـاز المنصوص علیها بأمر االنتزاع خالل أجل قدره خمسة أعوام م
للمالكین السابقین أو لمن انجرت لهم منهم حقوق أن یطلبوا استرجاعها ما لـم یقـع االتفـاق 
ـــزع فـــي بحـــر الســـنتین المـــوالیتین  ـــا كتابیـــا للمنت ـــدموا مطلب ـــك بشـــرط أن یق ـــه وذل علـــى خالف

رجـاع النقراض األجل المشـار إلیـه فـي هـذا الفصـل وٕاال سـقط حقهـم ویجـب علـیهم عندئـذ إ
كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها. 
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وفي صورة امتناع المنتزع أو سكوته فللمعنیین أن یرفعوا القضیة إلى المحاكم المختصة.
ویمكن أن یشمل المطلب األجزاء المقتنـاة طبقـا للفصـل الثالـث مـن :)1()فقرة ثالثة جدیدة(

هذا القانون.
ة تسـمى لجنـة االستقصـاء والمصـالحة : أحـدثت لجنـة قـارة بكـل والیـ)1()(جدیـد-10الفصل

یعهد إلیها االستقصـاء عـن الحالـة القانونیـة والمادیـة للعقـارات المزمـع انتزاعهـا علـى ضـوء 
ملـــف تعـــده الجهـــة المعنیـــة بـــاالنتزاع یحتـــوي علـــى الوثـــائق والدراســـات المتعلقـــة بالمشـــروع 

والمسـتحقین وغیـرهم مـن المزمع إنجازه وكافة األبحاث المجراة حول العقار المزمع انتزاعه 
ذوي الحقوق المتعلقة بالعقار والعمل على التوصل إلى اتفاق بین األطراف المعنیة بعملیة 
االنتــزاع حــول قیمــة العقــارات المزمــع انتزاعهــا خــالل أجــل قــدره شهـــران مــن تــاریخ تعهــدها 

رف علـى قابل للتمدید مرة واحدة لمدة شهر، ولها لتحقیق ذلك كافة الصالحیات قصد التعـ
المستحقین في تاریخ تعهدها.

تسند رئاسة اللجنة إلى قاض ویتم ضبط تركیبتها ومشموالتها وطرق عملها بأمر.
العنوان الثاني: تدابیر التنفیذ
الباب األول: التدابیر األولیة

( جدیــد ) مــن هــذا 10تــأذن اللجنــة المنصــوص علیهــا بالفصــل )1((جدیــد )-11الفصــل
اریــة المعنیــة بإشــهار نیــة االنتــزاع بعــد جمــع المعطیــات الواقعیــة والفنیــة القــانون الجهــة اإلد

ـــذلك ویـــتم اإلشـــهار بـــالتعلیق وبإیـــداع قائمـــة بیانیـــة تتضـــمن أســـماء المـــالكین أو  الالزمـــة ل
المعتبرین كذلك والمثال القطعـي الـذي یعـده دیـوان قـیس األراضـي ورسـم الخـرائط أو خبیـر 

قانونـــا للغـــرض والمتعلـــق بالعقـــار المزمـــع انتزاعـــه فـــي المســـاحة أو أي هیكـــل آخـــر مؤهـــل
ـــة واإلدارة الجهویــة ألمــالك الدولــة والشــؤون  وذلــك بمقــر كــل مــن الوالیــة والمعتمدیــة والبلدیــ
العقاریــة التــي یوجــد العقــار المــذكور بــدائرتها الترابیــة وذلــك لمــدة شــهر إضــافة إلــى اعتمــاد 

وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.
لجنــة المـالكین أو المعتبــرین كـذلك للحضــور بمقرهـا قصــد التوصـل إلــى اتفـاق حــول مقــدار تـدعو ال

قیمـة العقـار المزمـع انتزاعـه وتقـدر هـذه القیمـة علــى ضـوء تقریـر یعـده خبیـر أمـالك الدولـة وتقریــر 
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آخــر یعــده خبیــر مرســم بقائمــة الخبــراء العــدلیین یمكــن أن یختــاره المســتحقون أو بعضــهم، وتكــون 
التــي تضــبطها اللجنــة علــى ضــوء تقریــر معلــل منهــا ملزمــة للجهــة اإلداریــة المعنیــة وعلــى القیمــة 

المستحقین أن یعلموا اللجنة برضاهم بهذه القیمة أو برفضها.
یجوز لكل من یدعي اكتساب حق على العقارات المراد انتزاعها أن یتقدم بـاعتراض معلـل 

حول االستحقاق. وٕاذا حصـل اعتـراض إلى اللجنة سواء حول توفر المصلحة العمومیة أو
بالطریقــة ثتجــري اللجنــة األبحــاث الالزمــة فــي الغــرض ویســتدعى المعترضــون لهــذا البحــ

اإلداریــة قبــل ثمانیــة أیــام علــى األقــل مــن تــاریخ إجرائــه ویقــع ســماع كــل مــن یهمــه األمــر 
ذ ویســجل مــا یبدونــه مــن مالحظــات بمحضــر تحــرره اللجنــة التــي تنظــر إثــر ذلــك وبعــد أخــ

رأي الجهة اإلداریة المعنیة في االعتراضات ثم تـأذن اللجنـة هـذه األخیـرة علـى ضـوء ذلـك 
بإنجــاز مثــال التجزئــة النهــائي للعقــار المزمــع انتزاعــه جزئیــا والمثــال النهــائي بالنســبة إلــى 
العقــار غیــر المســجل وذلــك عــن طریــق دیــوان قــیس األراضــي ورســم الخــرائط أو خبیــر فــي 

ل آخـــر مؤهـــل قانونـــا للغـــرض. ولتحقیـــق ذلـــك یجـــوز للجهـــة اإلداریـــة المســـاحة أو أي هیكـــ
المذكورة استصدار األذون القضائیة الالزمة قصـد الـدخول إلـى كافـة أجـزاء العقـار المزمـع 

انتزاعه.
یرفـق أمــر االنتــزاع بمثــال التجزئــة النهــائي أو بالمثــال النهــائي حســب الحالــة وینشــر بالرائــد 

وینص على إتمام تلك اإلجراءات.الرسمي للجمهوریة التونسیة
ال تنطبق هذه األحكام في حالة االنتزاع بسبب الزیادة في القیمة.

یرفــق أمــر االنتــزاع بمثــال تقســیمي وینشــر بالرائــد الرســمي للجمهوریــة -) 1(12الفصــل 
التونسیة.

الباب الثاني: إشهار أمر اإلنتزاع
أمر االنتزاع مصحوبة بنسخة من مثـال : یوجه المنتزع نسخة من)2(جدید )(-13الفصل 

التجزئــة النهــائي أو بنســخة مــن المثــال النهــائي حســب الحالــة إلــى الــوالي المخــتص ترابیــا 
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وذلك لتعلیق نص األمر بمقر كل من الوالیـة والمعتمدیـة والبلدیـة واإلدارة الجهویـة ألمـالك 
ومقـدار الغرامـة المضـبوطة الدولة والشؤون العقاریة واطالع المعنیین على المثال المذكور

(جدید) من هذا القانون.11طبق الفصل 
ویوجــــه المنتــــزع كــــذلك إلــــى المنتــــزع منــــه وغیــــره مــــن أصــــحاب الحقــــوق المتعلقــــة بالعقــــار 

والمشهرین لحقوقهم نفس الوثائق بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ .
نفسه لدى الوالیة أو لدى كل مستحق أو مدعى االستحقاق أن یعرف بعلى-14الفصل 

المنتزع في بحر الشهر الموالي.
وعلــى المالــك وبعــد التأكیــد مــن حصــول إعالمــه فــي نفــس األجــل الــذي یبتــدئ مــن تــاریخ 
التعلیــق أن یعــرف الوالیــة أو المنتــزع بأســماء المكتــرین الفالحیــین وغیــرهم مــن المتســوغین 

رة لهم بمقتضى رسوم ملكیة أو غیرها وأصحاب الحقوق العینیة أو المنقولة أیا كانت المنج
من العقود المتعلقـة بالعقـار المنتـزع وٕاذا لـم یقـم المالـك بمـا ذكـر فإنـه قـد یصـبح ملزمـا إزاء 

المستحقین بأداء الغرامات التي لم یتمكنوا من المطالبة بها في االبان من المنتزع.
ر بالفصل المتقدم شـهادة یوجه الوالي إلى المنتزع عند انقضاء األجل المقر –15الفصل 

تثبت اإلیداع والتعلیق المنصوص علیهما بالفصل الثالث عشـر (جدیـد) ویضـیف إلیهـا مـا 
تلقاه من تصریحـات وفقا للفصل الرابـع عشـر.

یتوقــــف حــــوز المنتــــزع علــــى دفعــــه غرامــــة االنتــــزاع إلــــى المســــتحقین أو -)1(16الفصــــل 
تأمینها.
مـن تـاریخ اإلعـالم بـالعرض أن یطلـب تحـویزه مقابـل یمكـن للمنتـزع بدایـة -)1(17الفصل 

تأمین ما یلي: 
على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات التي تمت بصدور أوامر قبل تـاریخ دخـول 

القانون المذكور حیز التنفیذ
مبلغ مالي یقدره القاضي اإلسـتعجالي وفقـا لقواعـد االختصـاص العادیـة وذلـك بالنسـبة إلـى 

غیر المبنیة وغیر المغروسة.األراضي 
مبلغ مالي یقـدره القاضـي اإلسـتعجالي بعـد إجـراء إختبـار بالنسـبة إلـى األراضـي المبنیـة أو 

.المغروسة
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وفــي حالــة التأكــد المصــرح بهــا فــي أمــر االنتــزاع یمكــن أن یــتم التحــویز بمجــرد نشــر أمــر 
االنتزاع.
ضــي اإلســتعجالي یعــین مبــدئیا إذا اقتضــى الحــال إجــراء اختبــار فــإن القا-)1(18الفصــل 

خبیرا واحدا یختاره حسب كفاءته الفنیة المطلوبة.
ویمكنه أن یكلف بصـفة اسـتثنائیة خبیـرین أو علـى األكثـر ثالثـة خبـراء مـن ذوى الكفـاءات 
المختلفة إلجراء اإلختبار معا إذا ظهر له ما یبـرر هـذا اإلجـراء سـواء ألهمیـة البنـاءات أو 

ع المنتزعـــة أو لوجـــود تجهیـــزات صـــناعیة او تجاریـــة مركبـــة داخـــل الغـــروس الكائنـــة بـــالقط
بعض العقارات.

ویجري الخبیر أو الخبراء عملیاتهم بمحضر األطراف أو في مغیبهم بعد استدعائهم قانونا 
توجیه تلك االستدعاءات إلى ابمكاتیب مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ویصح قانون

عن المنتزع منهم أو بتمثیلهم.المحامین المكلفین بالدفاع 
یحرر تقریر االختبار في ثالثة نظائر یمضیها الخبیر أو الخبراء.-)1(19الفصل 

ویجـــــب أن یـــــودع أحـــــد النظـــــائر بكتابـــــة المحكمـــــة المختصـــــة فـــــي أجـــــل یعینـــــه القاضـــــي 
اإلســـتعجالي بـــدون أن یتجـــاوز هـــذا األجـــل شـــهرا واحـــدا والخبیـــر الـــذي ال یقـــدم تقریـــره فـــي 

لك األجل یمكن تعویضه في الحال بدون أن یمنع ذلك من الحكم علیه بالغرم.غضون ذ
ویوجـــه فـــي األجـــل نفســـه النظیـــران اآلخـــران مـــن تقریـــر االختبـــار ضـــمن مكتـــوب مضـــمون 

الوصول إلى األطراف المعنیین أو إلى ممثلیهم.
یصــــدر القاضــــي اإلســــتعجالي بعــــد النظــــر فــــي تقریــــر االختبــــار عنــــد -)2(20الفصــــل 

قتضـــاء وســـماع األطـــراف إذنـــا یقضـــى بضـــبط المبلـــغ الـــذي یجـــب علـــى المنتـــزع تأمینـــه اال
وبالترخیص له بحوز العقار مقابل ذلك التـأمین الـذي یجـب أن یقـع بالخزینـة العامـة للـبالد 

التونسیة.

العنوان الثالث: ضبط الغرامات

على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -1
قانون المذكور حیز التنفیذالتي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول ال

على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -2
التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ.
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مون الوصـول على المتنزع أن یعلم بعروضه المنتزع منه بمكتـوب مضـ-)1(21الفصل 
مع اإلعالم بالبلوغ وأن ینـذره بوجـوب التعریـف بقبولـه لتلـك العـروض فـي أجـل قـدره سـتون 

یوما أو بطلباته في صورة الرفض.
وعلــى المنتــزع كـــذلك أن یعلــم المنتــزع منـــه باقتراحاتــه الجدیــدة وفـــي صــورة رفــض طلبـــات 

أحـرص الطـرفین األمـر المستحقین الواجب اإلعالم به خـالل أجـل قـدره ثالثـون یومـا یرفـع 
إلى المحكمة اإلبتدائیة المختصة.

ــــة أو المنقولــــة الــــذین یمكــــنهم المطالبــــة -)1(22الفصــــل  إن أصــــحاب الحقــــوق العقاری
بغرامــات منفصــلة عــن الغرامــة الراجعــة إلــى المالــك یقــع إعالمهــم بــنفس الصــیغ بعــروض 

التعویض الذي یخصهم. 
مـة المعـروض طبقـا للفصـلین الحـادي والعشـرین یمكـن تـأمین مبلـغ الغرا-)1(23الفصل 

والثاني والعشرین من هذا القانون، بالخزینة العامة للبالد التونسیة حتى یـتم ضـبط مقـدارها 
سواء بالتراضي أو عن طریق المحكمة.

كــذلك یمكــن أن تــؤمن بالخزینــة العامــة كــل المبــالغ اإلضــافیة التــي تمنحهــا عنــد اإلقتضــاء 
ى المنتـــزع مـــنهم إذا لـــم یتســـن ضـــبطها بســـبب إثـــارة نزاعـــات تمـــس المحكمـــة المختصـــة إلـــ

بأصل الحق أو بصـفة الطـالبین أو بسـبب حـدوث صـعوبات ال تتصـل بمسـألة تقـدیر مبلـغ 
الغرامة.

الباب األول: في التأمینات واإلجراءات األولیة
لدفع غرامة االنتزاع

المحكمـة ویتوقـف دفعهـا فـي تضـبط قیمـة العقـار إمـا بالتراضـي أو بواسـطة –24الفصل 
جمیــع الحــاالت إمــا علــى اإلدالء برســوم صــحیحة مــن طــرف المالــك المحتمــل أو صــاحب 
الحــق المنتــزع أو عنــد اإلقتضــاء علــى إتمــام إجــراءات اإلشــهار التــي یــنص علیهــا الفصــل 

الخامس والعشرون من هذا القانون.
م المــدلى بــه مشــكوك فــي  إذا لــم یــدل المنتــزع منــه برســم أو ظهــر أن الرســ–25الفصــل 

صحته فإن المنتزع یوجه إلـى الـوالي الـذي یوجـد العقـار المنتـزع فـي تـراب والیتـه كشـفا فـي 
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بیــان موقـــع القطعــة المنتزعـــة ومســاحتها وفـــي مقــدار قیمـــة العقــار المســـتحقة وٕاســم المالـــك 
ة المحتمل ویعلـق ذلـك الكشـف بالوالیـة مـدة سـتة اشـهر كمـا یقـع اإلشـهار بواسـطة الصـحاف

واإلذاعة .
فإذا انقضى ذلك األجل ولم یتلـق الـوالي إعالمـا بـأي اعتـراض فـإن قیمـة العقـار تـدفع إلـى 
المالــك المحتمــل بنــاء علــى كشــف یتضــمن العبــارة التالیــة ( ال شــئ بــه ) وعلــى شــهادة فــي 
التعلیق یسلمها الوالي وفي حالـة ظهـور مسـتحقین آخـرین فیمـا بعـد فـال یمكـنهم أن یطـالبوا 

لمستفید قیمة العقار.إال ا
وفي صـورة االعتـراض یحـرر الـوالي كشـفا فـي االعتراضـات یوجـه إلـى المنتـزع ولألطـراف 

المعنیین باألمر أن یفضوا نزاعهم عن طریق المحكمة المختصة.
ال ینطبق هذا الفصل على العقارات المسجلة أو التي هي بصدد التسجیل.

الباب الثاني: ضبط الغرامة بالتراضي
تضـــبط الغرامــــة بالتراضـــي لفائـــدة جمیـــع المنتــــزع مـــنهم الـــذین یقبلــــون -)1(26صـــل الف

عروض اإلنتزاع 
فــي حالــة ضــبط الغرامــة بالتراضــي یحــرر كتــب علــى الطریقــة اإلداریــة -)1(27الفصــل 

في اتفاق الطرفین.
وٕاذا مس االنتزاع بحقوق قصر أو محجور علیهم أو غائبین أو غیـرهم مـن فاقـدي األهلیـة

یمكن للمقدمین ولمن وقع تحویزهم مؤقتا ولجمیع ممثلي فاقدي األهلیة بعد الحصول علـى 
إذن مــن المحكمــة المختصــة یســلم لهــم بمجــرد طلــب بعــد ســماع ممثــل النیابــة العمومیــة أن 
یسووا بالتراضي موضوع غرامة االنتزاع كما یمكنهم بنفس الشروط التنازل عن كـل غرامـة 

ئي إذا تبین أن األشغال المزمع إنجازها ستكسب بقیـة العقـار زیـادة في صورة االنتزاع الجز 
في القیمة تساوي على األقل قیمة القطعة المنتزعة.

ــد)28الفصــل  إذا أدلــى المالــك برســم تملــك فــإن دفــع الغرامــة یــتم بالنســبة إلــى -)2((جدی
الرســم الجدیــد العقــارات غیــر المســجلة بعــد تقییــد مســبق لنقــل الملكیــة إمــا بــذلك الرســم أو ب

على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14في المؤرخ 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -1
التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ.

2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26كما تم تنقیحه بالقانون عدد -2



432

المســـتخرج مـــن الرســـم األصـــلي بحســـب مـــا إذا كـــان االنتـــزاع كلیـــا أو جزئیـــا وبالنســـبة إلـــى 
العقارات المسجلة یتم دفع الغرامة بعد ترسیم أمر االنتزاع.

ویقع إثبات التقیید بتصریح صادر عن المنتزع بالنسبة إلى العقارات غیر المسجلة.
بواسطة المحكمة إذا لـم تتوصـل لجنـة االستقصـاء تضبط الغرامة -)1()(جدید29الفصل 

والمصالحة إلى إیجاد اتفـاق فـي الغـرض بـین المنتـزع والمنتـزع مـنهم أو حصـل نـزاع یمـس 
بأصــل الحــق أو بصــفة الطــالبین والغرامــة التــي تضــبط بهــذه الصــورة یعــارض بهــا جمیــع 

المستحقین المتحملین أیا كان زمن ظهورهم.
بدعوى المطالبة بغرامة االنتزاع بإدخـال كـل دائـن موظفـة لفائدتـه وتأذن المحكمة المتعهدة 

حقوق عینیة على العقار المنتزع ثم إشهارها طبق القانون.
تختص المحاكم العدلیة بدرجاتها المبینة بمجلة المرافعات المدنیة -)1()(جدید30الفصل 

ناء دعوى تجاوز السلطة.والتجاریة بالدعاوى المرتبطة باالنتزاع للمصلحة العمومیة باستث
وتخـــتص المحكمـــة اإلبتدائیـــة التـــي توجـــد بـــدائرتها العقـــارات المنتزعـــة بـــالنظر ابتـــدائیا فـــي 

الدعاوى المذكورة.
وتصدر هذه المحكمة في بحـر الثالثـة أشـهر الموالیـة لتـاریخ أول جلسـة تعـین لهـا القضـیة 

العقــار المنتــزع بعــد تــأمین حكمــا یقضــي بضــبط غرامــة االنتــزاع وبــاإلذن للمنتــزع بــالتحوز ب
مـة الغرامة المحكوم بها بالخزینة العامة للبالد التونسیة وبسحب تلك الغرامـة فـي حـدود القی

) مــن هــذا القــانون مــع مراعــاة أولویــة الــدائنین علـــى (جدیــد11المضــبوطة وفــق الفصــل 
المالكین.
30فصـــل ال یترتـــب عـــن الطعـــن فـــي الحكـــم المشـــار إلیـــه بال-)1((مكـــرر)30الفصـــل 

(جدید) من هذا القانون تعطیل تنفیذ الفرعین المتعلقین بتحویز المنتزع وسحب الغرامة في 
(جدید) من هذا القانون.11حدود القیمة المضبوطة طبق الفصل 

تبت محكمة اإلستئناف في الطعن المرفوع إلیها في بحر الثالثة أشهر الموالیة لتاریخ أول 
جلسة لها.

2003ل أفری14المؤرخ في 2003لسنة 26كما تمت إضافته بالقانون عدد -1
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یــب فــي الطعـــن المرفــوع إلیهــا فــي أجـــل الثالثــة أشــهر الموالیــة لتـــاریخ وتبــت محكمــة التعق
تعهدها به. 

فـــي صـــورة التجـــاء المحكمـــة المتعهـــدة إلـــى اختبـــار فإنـــه ال یمكـــن اختیـــار –31الفصـــل 
الخبراء من بین األشخاص اآلتي ذكرهم وال من بین أزواجهم أو أقاربهم.

االنتزاع أو التي سیقع اقتناؤها المالكون والمتسوغون للعقارات المبنیة بأمر 
من لهم حقوق عینیة على العقارات المنتزعة 

كل المستحقین اآلخرین أو المدعین لحق 
وبصــفة عامــة جمیــع األشــخاص الــذین یمكــن التجــریح فــیهم طبــق الفصــلین ســتة وتســعین 

ومائة وثمانیة من مجلة اإلجراءات المدنیة والتجاریة.
ثة خبراء ما لم یتفق الطرفان على تعیین خبیر واحد.وعلى المحاكم أن تعین ثال

وعلــى الخبــراء أن یقــدموا تقــاریرهم فــي األجــل المضــروب مــن المحكمــة وال یمكــن فــي غیــر 
الظــروف اإلســتثنائیة أن یتجــاوز ذلــك األجـــل شــهرا واحــدا وكــل خبیـــر لــم یقــدم تقریــره فـــي 

بالعزم األجل المضروب یعوض فورا بدون أن یمنع ذلك من الحكم علیه
إذا كان مبلغ الغرامة المعینة للعقار المراد انتزاعه أكثر من المبلغ الذي -)1(32الفصل 

عرضــته اإلدارة المنتزعــة وأقــل ممــا طلبــه المنتــزع منــه فــإن المصــاریف تعــوض فــي جمیــع 
الحــاالت بصــورة یتحملهــا كــل مــن األطــراف والمنتــزع علــى نســبة الفــارق بــین مبلــغ الغرامــة 

مــن جهــة وبــین مــا وقــع عرضــه ووقــع اقتراحــه فــي األجــل المقــرر بالفصــل الحــادي المعینــة 
والعشرین من هذا القانون من جهة أخرى.

وكل مستحق للغرامة لم یعین المبلغ الذي یطلبه في األجل القانوني یحكم علیه فـي جمیـع 
الصور بالمصاریف.

یتحملهـا المنتـزع منـه مبلـغ ال یمكن في أیة حالة من األحـوال أن تتجـاوز المصـاریف التـي 
الغرامة الممنوحة له و ما زاد على ذلك یتحمله المنتزع.

على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -1
التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ
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تدفع الغرامة بناء على حكم بات غیر قابل للطعـن وعلـى المؤیـدات الـواردة –33الفصل 
بالفصل الثامن والعشرین من هذا القانون فیما یتعلق بتقییـد نقـل الملكیـة أو إتمـام إجـراءات 

اإلشهار.
یسـقط حـق المطالبـة بغرامـة االنتـزاع بانقضـاء أجـل خمسـة عشـر -)1((مكرر)33الفصل 

عاما من تاریخ صدور أمر االنتزاع.
العنوان الرابع: األحكام الخاصة بالعقارات المسجلة

أو التي هي بصدد التسجیل
یخضـــع انتـــزاع العقــارات المســـجلة أو التـــي هـــي بصـــدد التســـجیل لألحكـــام -34الفصـــل 

استثناء التعدیالت المبینة بالفصول الواردة تحت هذا العنوان.المتقدمة ب
یجب أن تكون أسماء مالكي القطع المسجلة والبیانات المتعلقة بهذه القطـع –35الفصل 

الواردة بأمر اإلنتزاع مطابقة للتنصیصات المقابلة لها في رسومها العقاریة.
إصـــالح بالرائـــد الرســـمي وفـــي صـــورة حصـــول غلـــط أو ســـهو بـــاألمر یجـــب نشـــر جـــداول 

للجمهوریة التونسیة.
یرســـم أمـــر اإلنتـــزاع بالســـجل العقـــاري بقطـــع النظـــر عـــن عـــدم -)2((جدیـــد)36الفصـــل 

تطابق األسماء بین بیانات أمر اإلنتزاع وبیانات الرسم العقاري أو الرسوم العقاریة المعنیـة 
باإلنتزاع بطلب من المنتزع وباإلطالع على الوثائق التالیة:

نسخة من أمر اإلنتزاع، 
مثال التجزئة النهائي في صورة اإلنتزاع الجزئي. یسلم دیوان قیس األراضي ورسم الخرائط 

أو خبیر في المساحة أو أي هیكل آخر مؤهل قانونا للغرض.
الحقا عند اإلقتضاء 35على أن یتم إصدار جدول اإلصالح المنصوص علیه بالفصل 

ت المنصــوص علیهــا ثانیــا وثالثــا مــن الفصــل المتقــدم یمكــن فــي الحــاال-)3(37الفصــل 
للمنتــــزع أن یطلــــب تقییــــد أمــــر اإلنتــــزاع احتیاطیــــا بالرســــم إلــــى أن یتســــنى لــــه االســــتظهار 

2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26كما تمت إضافته بالقانون عدد -1
على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -2

التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ
تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات على أن أحكامه2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -3

التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ
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بالوثـائق الالزمــة للحصـول علــى تسـجیل نهــائي لنقــل الملكیـة بموجــب اإلنتـزاع وهــذا التقییــد 
رة اإلنتـــزاع الجزئـــي ینحصـــر یحـــول دون أي تســـجیل نهـــائي جدیـــد بفعـــل المالـــك وفـــي صـــو 

مفعول ذلك التقیید في جزء العقار غیر المنتزع .
وٕاذا كــان العقــار المنتــزع جزئیــا موضــوع تقســیم أثنــاء القیــام بــإجراءات التســجیل فللمالــك أو 
لمــن انجــرت لهــم منــه حقــوق ان یطــالبوا بعــد اإلســتظهار بالمثــال التقســیمي المحــرر علــى 

یید اإلحتیاطي المسلط على القطع التي لم یشملها اإلنتزاع.الوجه القانوني بإبطال التق
: ال یتوقـف ضـبط غرامـات االنتـزاع المتعلقـة بعقـار بصـدد التسـجیل )1()(جدید38الفصل 

على البت في مطلب التسجیل، وفي هذه الحالة تـؤمن لفائـدة المسـتحقین وال یمكـن سـحبها 
إال ممن صدر له حكم بالتسجیل 

36قــاري وفقــا ألحكــام الفصــل سجیل یتم ترسـیم أمـر االنتـزاع بالسجــل العوعنـد الحكم بالت
) من هذا القانون .(جدید

وٕاذا رفـــض مطلـــب التســـجیل تضـــبط الغرامـــة وفـــق األحكـــام المنطبقـــة علـــى العقـــارات غیـــر 
المسجلة.
تطهـــر كافـــة الحقــوق العینیـــة الموظفـــة علــى العقـــار المنتـــزع أو -)2()(جدیـــد39الفصــل 

لجزء المنتزع من العقار وینقـل مفعولهـا علـى المبـالغ المؤمنـة بعنـوان غرامـة اإلنتـزاع على ا
بمجرد صدور أمر اإلنتزاع في العقارات غیر المسجلة وبترسیم أمـر اإلنتـزاع فـي العقـارات 

من مجلة الحقوق العینیة.305المسجلة مع مراعاة أحكام الفصل 
المنتــزع مــنهم المقیــدة أســماؤهم بالرســم العقــاري : تــدفع غرامــة االنتــزاع إلــى )3(40الفصــل 

قبـل تسـجیل اإلنتــزاع أو تقییـده احتیاطیـا أو إلــى مـن انجــزت لهـم مـنهم حقــوق وعلـى هــؤالء 
أن یستظهروا بالوثائق التي تثبت احالة العقارات والحقوق المنتزعة لفائدتهم.

العنوان الخامس: اإلنتزاع بموجب الزیادة في القیمة

2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26كما تم تنقیحه بالقانون عدد -1
2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26بالقانون عدد نقحكما -2
على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد-3

.التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ
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یمكن أن تنتزع بموجب الزیادة في القیمة العقارات التي بالنظر إلى موقعها –41الفصل 
ـــادة فــي  بــالقرب مــن منشــآت عمومیــة مزمعــة إقامتهــا ســتنجر حتمــا عــن تنفیـــذ األشغـــال زی

قیمتها محققـة تتجـاوز الخمسین بالمائة من قیمتها.
ة فإنـه ال یمكـن للمنتـزع بالمائـ50و 15على أنه إذا كانت الزیادة فـي القیمـة تتـراوح بـین 

إال المطالبة بدفع غرامة مساویة للفائدة التي تحصل علیها المالك من األشغال المنجزة.
یعلـــم المنتـــزع المـــالكین بمقـــدار الغرامـــة الـــواردة بـــالفقرة الثانیـــة مـــن الفصـــل –42الفصـــل 

م فـي أجــل الحـادي واألربعـین مـن هــذا القـانون وعلـى المــالكین أن یجیبـوا علـى ذلــك اإلعـال
قدره خمسة عشر یوما .

إذا لـــم یقبـــل المعنیـــون بـــاألمر الغرامـــة المقترحـــة یرفـــع المنتـــزع األمـــر إلـــى –43الفصـــل 
المحكمة المختصة طبق أحكـام الفصـل التاسـع والعشـرین ومـا بعـده مـن هـذا القـانون قصـد 

تحدید الغـرامة المستحقـة بمـوجب الزیـادة فـي القیمـة.
الملتــزم بـــدفع الغرامــة بموجــب الزیــادة فـــي القیمــة یمكنــه أن یطلـــب المالــك–44الفصــل 

إرجاء تسدیدها إلى أن یتم النقل األول لملكیة العقار أو تسدیدها على عشرة أقساط سنویة 
في األكثر.

وهــذه التســـهیالت ال یمكــن منحهـــا للمالـــك إال إذا أعطــى للمنتـــزع رهنـــا عقاریــا مـــن الدرجـــة 
بالغ التي تدفع بحلول األجل حسـب الشـروط المبینـة أعـاله ال تنـتج األولى توثقة للدین والم

عنها فوائض.
علــى المنتــزع أن یعلــم المــالكین قبــل كــل انتــزاع بموجــب الزیــادة فــي القیمــة -45الفصــل 

تتجاوز الخمسین بالمائة بمقدار الغرامة التي یطلبها من أجل تلك الزیادة.
ب في غضون أجل قدره ثالثة أشهر. وعلى المالكین أن یجیبوا على ذلك الطل

المحكمـــة المتعهــدة بــالنظر فـــي تحدیــد الغرامـــة بموجــب الزیـــادة فــي القیمـــة –46الفصــل 
تقضي في الوقت نفسه بخصوص غرامة اإلنتزاع المتوقع.

وفي غضون الثالثة أشهر الموالیة لحكم المحكمة البات الذي ال رجوع فیه یخیر المالكون 
القیمة وبین قبول غرامة اإلنتزاع وٕاذا لـم یعربـوا عـن اختیـارهم یعتبـرون بین دفع الزیادة في

أنهم اختاروا دفع غرامة الزیادة في القیمة.
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إذا اختــار المالــك غرامــة اإلنتــزاع یمكــن للمنتــزع أن یعلــن عــن عدولــه عــن –47الفصــل 
ســــمي االنتــــزاع وبعكــــس ذلــــك إذا لــــم یعــــدل عنــــه یصــــدر أمــــر االنتــــزاع وینشــــر بالرائــــد الر 

للجمهوریة التونسیة.
وللمنتزع أن یحوز العقار مقابل تأمین غرامة االنتزاع التي تحددها المحكمة المختصة.

ویتم دفع الغرامة حسب الشروط الواردة بالفصل الثالث والثالثین من هذا القانون.
ن هذا تدفع غرامة الزیادة في القیمة طبقا ألحكام الفصل الرابع واألربعین م–48الفصل 
القانون.

العنوان السادس: أحكام مختلفة
ـــا –)1(49الفصـــل  تنظـــر المحكمـــة اإلداریـــة فـــي مـــادة االنتـــزاع للمصـــلحة العمومیـــة طبق

1972المؤرخ في أول جوان 1972لسنة 40ألحكام هذا القانون وأحكام القانون عدد 
المتعلق بالمحكمة اإلداریة.

ــــــود األمثلــــــة والمحاضــــــر والشــــــهاد–50الفصــــــل  ات واالســــــتدعاءات واإلعالمــــــات والعق
والوصــوالت وغیرهــا مــن الوثــائق التــي یقــع القیــام بهــا عمــال بهــذا القــانون وجمیــع األحكــام 
القضــائیة الصــادرة تطبیقــا لهــذا القــانون معفــاة مــن معــالیم التــامبر والنقــل وتســجل مجانــا إن 

لزم تسجیلها.
تزعــــة تبقــــى محمولــــة علــــى عــــاتق االداءات الموظفــــة علــــى العقــــارات المن–51الفصــــل 

المالكین السابقین إلى تاریخ حوز المنتزع لها.
تلغى جمیع األحكام السابقة والمخالفـة لهـذا وخاصـة منهـا األمـر المـؤرخ فـي -52الفصل 

المتعلــق بــاالنتزاع للمصــلحة العمومیــة وكــذلك النصــوص التــي اتخــذت 1939مــارس 9
إلتمامه أو لتنقیحه.

طبـــق أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى اإلنتزاعـــات الجاریـــة بالشـــروط اآلتیـــة تن–)2(53الفصـــل 
وبحسب المرحلة التي انتهت إلیها اإلجراءات.

عات على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزا2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -1
التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ

على أن أحكامه تبقى نافذة بالنسبة لإلنتزاعات 2003أفریل 14المؤرخ في 2003لسنة 26ألغي هذا الفصل بالقانون عدد -2
التي تمت بصدور أوامر قبل تاریخ دخول القانون المذكور حیز التنفیذ
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ینطبق أجل الستة أشهر الجدیـد لإلشـهار الـوارد بالفصـل الخـامس والعشـرین مـن هـذا -1
القـــانون علـــى اإلجـــراءات الجاریـــة وٕاذا وقـــع تجـــاوز األجـــل فـــإن الـــوالي یبطـــل التعلیـــق 

فورا إلىالمنتزع كشفا في االعتراضات وشـهادة فـي التعلیـق بشـأن اإلشـهار الـذي ویوجه
تم القیام به.

ــم یســبق -2 تنطبــق أحكــام الفصــل الحــادي والثالثــین الجدیــدة علــى القضــایا الجاریــة إذا ل
اتخاذ إذن في إجراء اختبار من المحكمة المتعهدة بالنزاع.

رابــع والثالثــین إلــى األربعــین مــن هــذا یمكــن أن نطبــق فــي الحــین أحكــام المــواد مــن ال-3
القانون على كل قطعة لم یطلب بعد نقل ملكیتها باسم المنتزع وفقا للتشریع القدیم.
ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة. 
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النقيـب العقـاري المحتـرف
یتعلــق بتنقــیح وٕاتمــام مجلــة 2005أوت 4ي مــؤرخ فــ2005لســنة 78قــانون عــدد 

12المـــؤرخ فـــي 1965لســـنة 5الحقــوق العینیـــة الصـــادرة بمقتضـــى القــانون عـــدد 
1965فیفري 

مــن مجلــة الحقــوق العینیـــة الصـــادرة بمقتضــى 97تلغــى أحكــام الفصــل –الفصــل األول 
: الیةوتعوض باألحكام الت1965فیفري 12المؤرخ في 1965لسنة 5القانـون عدد

نقابــــة المــــالكین و تعویضــــه عنــــد االقتضــــاء یــــتم اختیــــار رئــــیس-جدیــــد)(97الفصــــل 
مـــن هـــذه المجلـــة وطبـــق اإلجـــراءات المحـــددة 91باألغلبیـــة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 

من نفس المجلة.90بنظام االشتراك في الملكیة المشار إلیـه بالفصل 
ك في الملكیة.وتضبط مهمته بأحكام هذه المجلة وبنظام االشترا

ـــة باألغلبیـــة  ـــیس النقاب ـــة المـــالكین أن تســـند جـــزءا أو كـــال مـــن مهـــام رئ ویمكـــن لنقاب
مـن هـذه المجلـة إلـى نقیـب عقـاري محتـرف یتوالهـا طبـق 91المنصوص علیهـا بالفصـل 

منها.  90أحكام هذه المجلة ونظام اإلشتراك في الملكیة المشار إلیه بالفصل 
حتــرف المــذكور أعــاله كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یتــولى ویقصــد بالنقیــب العقــاري الم

علـــى وجـــه االحتـــراف وبمقابـــل إدارة األجـــزاء المشـــتركة لعمـــارة أو لمجموعـــة عمـــارات أو 
لمركب عقاري، و یخضع عند ممارسته لنشاطه لكراس شروط تتم المصـادقة علیـه بقـرار 

من وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة.
قابة المالكین أو لم یـتم تعویضـه عزلـه أو حـدوث مـانع لـه وٕان لم یتم اختیار رئیس ن

أو لــم یــتم إســناد مهامــه إلــى نقیــب عقــاري محتــرف یتعــین علــى رئــیس الجماعــة المحلیــة 
الكــائن بــدائرتها العقــار بعــد توجیــه إنــذار فــي الغــرض للمــالكین بمقتضــى رســالة مضــمونة 

اتخاذ قرار فـي تعیـین رئـیس الوصول مع االعالم بالبلوغ وبقائه بدون مفعول مدة شهرین
مؤقت لنقابة المالكین من بینهم أو من بـین النقبـاء العقـاریین المحتـرفین لمـدة ال تقـل عـن 
ســتة أشــهر تتواصــل إلــى حــّد حصــول اختیــار رئــیس للنقابــة أو إســناد مهامــه إلــى نقیــب 
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مـن هـذه91عقاري محترف من قبل نقابة المالكین باألغلبیة المنصوص علیها بالفصل 
المجلة. 

ویتضـــمن قـــرار تعیـــین الـــرئیس المؤقـــت لنقابـــة المـــالكین أو إســـناد مهامـــه إلـــى نقیـــب 
عقاري محترف تحدید أعمـال اإلصـالح والتـرمیم و الصـیانة والتعهـد التـي تكتسـي صـبغة 

التأكد طبق ما تقتضیه تراتیب 
لیـة الصحة والسالمة والوقایة الجـاري بهـا العمـل وكـذلك ضـبط مقـدار المسـاهمة الما

الواجــب علــى كــل شــریك أو علــى مــن یقــوم مقامــه كالمتصــرف فــي المحــل بوجــه التســویغ 
وغیره دفعها لتغطیة هذه المصاریف.

وفي حالة تأخر أو مماطلة أحد المالكین أو المتصرفین المذكورین في دفع األقساط 
یجـوز والمساهمات المحمولة علیه طبق أحكام هذه المجلة ونظـام االشـتراك فـي الملكیـة، 

ــــق إجــــراءات األمــــر بالــــدفع  ــــه عــــن طری ــــد بذمت ــــه بــــدفع مــــا تخل ــــة أن یطالب ــــرئیس النقاب ل
وللمتصرف في العقار أن یرجع على المالك بما دفعه في هذا النطاق.

وینفــــذ األمــــر بالــــدفع بعــــد أربــــع وعشــــرین ســــاعة مــــن اإلعــــالم بــــه وفقــــا لإلجــــراءات 
ال یوقف التنفیذ.فواالستئناالمنصوص علیها بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 

لســنة 5یضــاف إلــى مجلــة الحقــوق العینیــة الصــادرة بمقتضــى القــانون عــدد -2الفصــل 
( رابعـــــا ) هـــــذا 97(ثالثـــــا) وفصـــــل97فصـــــل 1965فیفـــــري 12المـــــؤرخ فـــــي 1965

نصهما: 
بصـــرف النظـــر عـــن التتبعـــات الجزائیـــة، یترتـــب عـــن عـــدم احتـــرام -(ثالثـــا)97الفصـــل 

ري المحتــــرف ألحكــــام هــــذا القــــانون أو لكــــراس الشــــروط المتعلــــق بممارســــة النقیــــب العقــــا
النشاط، تسلیط إحدى العقوبات التالیة: 

اإلنذار -
التوقیف الوقتي عن العمل كنقیب عقاري محترف من ستة أشهر إلى سنة، -
التوقیف النهلئي عن ممارسة نشاط نقیب عقاري محترف،-
جماعة المحلیة المعنیة عند حصول تقصـیر متكـرر یوجه اإلنذار من قبل رئیس ال-

وملحــوظ للنقیــب العقــاري المحتــرف فــي تنفیــذ المهــام الموكولــة لــه وذلــك بعــد التنبیــه علیــه 
وعدم تدارك التقصیر في أجل أقصاه عشرة أیام.
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تســلط عقوبــة التوقیــف الــوقتي عــن ممارســة النشــاط بقــرار مــن والــي الجهــة المعنیــة 
ع إلـى رئـیس الجماعـة المحلیـة الكـائن بـدائرتها العقـار مـن قبـل ثلــث بنـاء علـى شـكایة ترفـ

المالكین على األقل أو من یقوم مقامهم كالمتصرفین في المحل بوجه التسویغ وذلك بعـد 
مطالبة النقیب العقاري المحترف المعني بتقدیم ملحوظاته خالل عشرة أیام.

ه أكثـــر مـــن إنـــذارین إلـــى كمـــا تســـلط عقوبـــة التوقیـــف الـــوقتي عـــن العمـــل عنـــد توجیـــ
النقیب العقاري المحترف.

وتســلط عقوبــة التوقیــف النهــائي عــن ممارســة النشــاط بقــرار مــن والــي الجهــة المعنیــة 
على النقیب العقاري المحترف الذي صدرت ضده ثالثة قرارات فـي التوقیـف الـوقتي عـن 

العمل خالل خمس سنوات. 
طة علیه في أجل أقصاه خمسة عشر یوما ویتم إعالم المعني باألمر بالعقوبة المسل

بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
كما یـتم فـي نفـس األجـل المشـار إلیـه بـالفقرة السـابقة إعـالم رئـیس الجماعـة المحلیـة 

ونقابة المالكین بقرار تسلیط العقوبة على النقیب العقاري المحترف. 
نقیـــب عقــاري محتـــرف مؤقـــت لنیابـــة یتــولى رئـــیس الجماعـــة المحلیــة المعنیـــة تعیـــین

زمیله عند التوقیف الوقتي أو تصفیة مكتبه عند التوقیف النهائي عن ممارسة النشاط.
یعاقـــب بالســـجن مـــن ســـتة عشـــر یومـــا إلـــى شـــهرین وبخطیـــة مـــن -(رابعـــا)97الفصـــل 

ثالثمائة إلى ثالثة آالف دینار أو بإحدى العقوبتین كل من یمارس مهنة النقیـب العقـاري 
(جدید) من هذه المجلة.97المحترف خالفا ألحكام الفقرة الرابعة من الفصل 

وتنطبق نفـس العقوبـة علـى كـل مـن ال یمتثـل لقـرار التوقیـف الـوقتي أو النهـائي عـن 
( ثالثا) من هذه المجلة. 97العمل المشار إلیه بالفصل 

یدتان كاآلتي: من مجلة الحقوق العینیة فقرتان جد102تضاف إلى الفصل -3الفصل 
: وال یمكـــن تغییـــر صـــبغة هـــذه األجـــزاء إال برخصـــة مســـبقة مـــن الســـلطة الفقـــرة الثانیـــة

مـــن مجلــة التهیئـــة الترابیــة والتعمیـــر، ویعـــد 75اإلداریــة المختصـــة وفقــا ألحكـــام الفصــل 
تغییـرا لصـبغة العقـار علــى معنـى هـذا   الفصــل تحویـل هـذه األجــزاء إلـى محـل حرفــة أو 

أو أي نشــاط آخــر مغــایر لصــبغته األصــلیة أو امتهــان كرائهــا شــققا مؤثثــة إدارة أو تجــارة
لمدد قصیرة ال تتجاوز الشهر.
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ـــة ألحكـــام الفقـــرة المتقدمـــة تســـتوجب العقوبـــات المقـــررة الفقـــرة الثالثـــة : وكـــل مخالف
( مكرر) من مجلة التهئیة الترابیة والتعمیر.84بالفصل 

هوریـة التونسـیة وینفـذ كقـانون مـن قـوانین مـن ینشر هـذا القـانون بالرائـد الرسـمي للجم
قوانین الدولة.
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تنظيـم مهنـة الوكيـل العقـاري

یتعلــق بإتمــام القــانون عــدد 2005أوت 4مــؤرخ فــي 2005لســنة 77قــانون عــدد 
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري 1981جوان 23المؤرخ في 1981لسنة 55

المــؤرخ 1981لســنة 55مكــرر إلــى القــانون عــدد 10یضــاف الفصــل –الفصــل وحیــد
المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري هذا نصه: 1981جوان 23في 

: تنطبق على الوكیل العقاري الذي یباشر عملیات التصرف العقـاري مكرر-10الفصل 
ــة الحقــوق العینیــة 97بعنــوان نقیــب عقــاري محتــرف، أحكــام الفصــل  ( جدیــد ) مــن مجل

قطع النظر عن األحكام المخالفة المنصوص علیها بهذا القانون.  وذلك ب

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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النقيب العقـاري  كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط
المحترف  

ـــي  ـــة مـــؤرخ ف ـــة المحلی ـــة والتنمی ـــر الداخلی ـــرار مـــن وزی ـــق 2006جـــانفي 30ق یتعل
بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقیب العقاري المحترف.

الملحـــق بهـــذا القـــرار والمتعلــــق تمـــت المصـــادقة علـــى كــــراس الشـــروط–الفصـــل األول 
بممارسة نشاط النقیب العقاري المحترف.

ة.ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسی–2الفصل 



445

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط 
النقیب العقاري المحترف 

أحكـام عامـة :القسم األول
یهـــدف هـــذا الكـــراس إلـــى ضـــبط شـــروط ممارســـة نشـــاط النقیـــب العقـــاري -الفصـــل األول

من مجلة الحقوق العینیة. 97المحترف وفقا ألحكام الفصل 
المحترف بتكلیف من نقابة المالكین لعمـارة أو مركـب یمارس النقیب العقاري-2الفصل 

ـــدائرتها العقـــار فـــي الحـــاالت المحـــددة  ـــة الكـــائن ب ـــیس الجماعـــة المحلی عقـــاري أو مـــن رئ
قانونـا، علـى وجــه االحتـراف وبمقابـل، كــال أو بعضـا مـن مهــام رئـیس النقابـة المنصــوص 

شـــتراك فـــي الملكیـــة ومـــا بعـــده مـــن مجلـــة الحقـــوق العینیـــة وبنظـــام اال89علیهـــا بالفصـــل 
من نفس المجلة.90المنصوص علیه بالفصل 

یتعـــین علـــى الشـــخص الطبیعـــي الراغـــب فـــي ممارســـة نشـــاط نقیـــب عقـــاري -3الفصـــل 
محترف أن یودع، لدى قابض المالیة المكلف بمهمة المخاطب الوحیـد والمخـتص ترابیـا، 

أكتـــوبر 31المـــؤرخ فـــي 2000لســـنة 2475التصـــریح المنصـــوص علیـــه بـــاألمر عـــدد 
والمتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشاریع الفردیة مرفوقا بنسخة من هذا الكـراس، 2000

یتـولى ســحبها مــن القباضــة المعنیــة أو عــن طریــق شــبكة األنترنــات أو یتــولى نســخها مــن 
إني الممضي أسفله ( اإلسم واللقب الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، مع كتابة عبارة "

اقــة التعریــف الوطنیــة عــدد... المســّلمة بتــاریخ........ أشــهد أنــي اطلعــت ) صــاحب بط
"على مضمون هذا الكّراس، متبوعة بإمضائه.  

ه القـانوني یـودع لـدى لـإذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا معنویا، فـإن ممث
رئـــیس مكتـــب مراقبـــة األداءات المخـــتص ترابیـــا، عنـــد التصـــریح بـــالوجود نســـخة مـــن هـــذا 
الكــراس یتــولى ســحبها بــنفس الطــرق وكتابــة ذات العبــارة المنصــوص علیهــا بهــذا الفصــل 

متبوعة بإمضائه، مع التنصیص على صفته ممثال للشخص المعنوي.
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الشـروط الشخصیـة: القسم الثانـي
یجــب أن تتــوفر فــي الشــخص الطبیعــي الراغــب فــي ممارســة نشــاط النقیــب -4الفصــل 

التالیة: العقاري المحترف الشروط
أن یكون متمتعا بالجنسیة التونسیة، - 1
أن ال یقل سنه عن عشرین سنة كاملة، - 2
أن یكون قد أتم بنجاح السنة الثانیة من التعلیم العالي على األقل، - 3
، ومتمّتعـا بحقوقـه 3أن یكون نقـّي السـوابق العدلیـة حسـب بطاقـة السـوابق عـدد - 4

المدنیة، 
ة أو انتخابیــة مــأجورة أو ممارســا لنشــاط حــّر أن ال یكــون مكّلفــا بوظیفــة عمومیــ- 5

بمقابل أو لعمل مأجور، باستثناء مهنة الوكیل العقاري. 
یجــــب أن یتــــوفر فــــي الشــــخص المعنــــوي الراغــــب فــــي ممارســــة نشــــاط النقیــــب العقــــاري 
المحتـــرف شـــرط الجنســـیة التونســـیة وأن یكـــون مســـجال بالســـجل التجـــاري لـــدى المحكمـــة 

ا وأن ال یتعاطى أي نشاط آخـر باسـتثناء مهنـة الوكیـل العقـاري، االبتدائیة المختصة ترابی
وأن ال یكون محل حكم بالتفلیس.

المنصـــوص 4إلــى 1یتعــین علــى ممثلــي الشــخص المعنــوي أن یســتجیبوا للشــروط مــن 
علیها بالفقرة األولى مـن هـذا الفصـل وأن ال یكونـوا محـل تحجیـر للتصـّرف فـي الشـركات 

أو إدارتها.
لـث:القسـم الثا

الشروط المتعلقة بممارسة النشاط 
یمكن أن یكلف النقیب العقاري المحتـرف مـن قبـل نقابـة المـالكین، بقـرار مـن -5الفصل 

الجلســة العامــة، بكــل أو بعــض مهــام رئــیس النقابــة، وفــي هــذه الحالــة یكــون علــى النقیــب 
قبـل الجلسـة العقاري المحترف أن یبرم مـع نقابـة المـالكین، بواسـطة ممثلهـا المفـوض مـن

العامــة، عقــدا كتابیــا یحــّدد خاصــة المهــام التــي أوكلتهــا إلیــه ومــّدة تكلیفــه ومبلــغ المقابــل 
المــالي لخدماتــه الــذي یتعــین علیهــا تســدیده لــه وآجــال دفعــه. كمــا یــنص العقــد علــى تســلم 
النقیـــب العقـــاري المحتـــرف للوثـــائق الالزمـــة لمباشـــرة مهامـــه ولمبـــالغ المســـاهمات المالیـــة 

كین. للمال
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یمكــن التنصــیص علــى أن مــدة العقــد المشــار إلیــه بــالفقرة األولــى مــن هــذا الفصــل قابلــة 
للتجدید الضمني أو الصریح 

عند تعیین النقیب العقاري المحترف بصفة وقتیـة، بقـرار مـن رئـیس الجماعـة -6الفصل 
یـة، یتقیـد من مجلة الحقوق العین97المحلیة التي یقع بدائرتها العقار وفق أحكام الفصل 

النقیب بمـا حـّدده لـه القـرار مـن أعمـال التـرمیم والصـیانة المتأكـدة ومـّدة التكلیـف، ومقـدار 
المسـاهمة المالیـة لكـل شـریك أو مـن یقـوم مقامــه، بمـا فیهـا المسـاهمة فـي المبلـغ المتعــین 

دفعه إلى النقیب العقاري المحترف مقابل خدماته.
من هذا الكـراس األعمـال الموكولـة 5یه بالفصل إذا لم یحدد العقد المشار إل-7الفصل 

إلــــى النقیــــب العقــــاري المحتــــرف فإنــــه یكــــون علیــــه، بعــــد موافقــــة الجلســــة العامــــة لنقابــــة، 
ومـا 89المالكین، القیام بكل األعمال التي یختص بها رئیس النقابة وفـق أحكـام الفصـل 

صة: بعده من مجلة الحقوق العینیة ونظام االشتراك في الملكیة، وخا
تمثیل نقابة المالكین لدى المحاكم ولدى اإلدارة والمنشآت العمومیة، -
القیــام، فــي حــق المــالكین، بــاإلجراءات القانونیــة لــدى إدارة الملكیــة العقاریــة ومتابعتهــا -

وٕانجاز كل اتفاقیة عقاریة أخرى، 
مــــع دعــــوة الجلســــات العامــــة للنقابــــة لالنعقــــاد بمقتضــــى مكاتیــــب مضــــمونة الوصــــول -

اإلعالم بالبلوغ أو باستدعاءات كتابیة تبّلغ مباشرة إلى المعنیـین، وٕاعـداد جـداول أعمالهـا 
ومحاضر أشغالها، 

إبرام عقود التأمین الضروریة للمحافظة على سالمة العمارة أو المركب العقاري، -
ـــــود الالزمـــــة إلنجـــــاز األشـــــغا- ـــــرام كافـــــة العق ل إدارة األجـــــزاء المشـــــتركة وصـــــیانتها وٕاب

الضروریة وخاصة: 
التنظیف ورفع الفضالت المنزلیة واألوحال، -
، تنویر العمارة وحراستها-
صیانة الحدائق والمساحات المشتركة ومآوي السیارات والممرات والتجهیزات الملتصقة -

بها، 
صیانة أو تعویض شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهیر والتكییف، -
والمحافظة على األنسجة والحیطان، ترمیم العمارة -
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إســتخالص مســاهمات المــالكین والتســبقات المحمولــة علــیهم، بمقتضــى قــرارات الجلســة -
العامة لنقابة المالكین، ومسك الحسابات، 

دفع المصاریف الناجمة عن العنایة باألجزاء المشتركة وصیانتها.-
ـــة أحـــد الشـــركاء أو مـــن یقـــوم -8الفصـــل  مقامـــه فـــي دفـــع المســـاهمة فـــي صـــورة مماطل

المحمولـــة علیـــه قانونـــا أو وفـــق نظـــام اإلشـــتراك فـــي الملكیـــة، یستصـــدر النقیـــب العقـــاري 
المحترف ضّده أمرا بالدفع الستخالص ما تخلد بذمته، بعد التنبیه علیه برسالة مضمونة 

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، ومنحه أجال للخالص ال یقل عن خمسة عشر یوما.
ت المســـاهمات، المحمولـــة علـــى الشـــریك أو مـــن قـــام مقامـــه، بإنجـــاز أشـــغال أو إذا تعلقـــ

بناءات فإنه یتم تقسیط مبلغ المساهمة بحسب تقدم األشغال.
علــى النقیــب العقــاري المحتــرف القیــام بالمهــام الموكولــة إلیــه عــن حســن نیــة -9الفصــل 

المة والوقایـة، وعلیـه وطبقا لمـا یقتضـیه التشـریع الجـاري بـه العمـل وتراتیـب الصـحة والسـ
تقـــدیم تقریـــر بصـــفة دوریـــة إلـــى الجلســـة العامـــة لنقابـــة المـــالكین أو إلـــى رئـــیس الجماعـــة 
ـــه مـــن  ـــة أشـــهر، فـــي مـــا أنجـــزه مـــن أعمـــال ومـــا بذل ـــد االقتضـــاء وكـــل ثالث ـــة، عن المحلی

مصاریف لذلك.
على النقیب العقاري المحترف، إذا كان شخصا طبیعیا،  أن یدیر نشاطه بنفسه. 

لــیس للنقیـب العقـاري المحتــرف حـق التصــویت فـي الجلســات العامـة لنقابــة -10فصـل ال
المالكین.
یباشر النقیب العقـاري المحتـرف نشـاطه فـي حـدود الـدائرة الترابیـة للجماعـة -11الفصل 

المحلیة التي بها مركز انتصابه.وعلیه إعداد محل مالئـم لـذلك، یضـم علـى األقـل مكتـب 
ة وحفـظ الملفـات وقاعـة السـتقبال الحرفـاء مـع دورة میـاه. وعلیـه أن النقیب، وحجـرة للكتابـ

یعلــم بعنــوان المحــل الجماعــة المحلیــة المختصــة ترابیــا التــي تعــد قائمــة فــي أســماء النقبــاء 
العقاریین المحترفین تضعها على ذمة العموم. 

للنقیـــب العقـــاري المحتـــرف أن یضـــع معلقـــة، مـــن الحجـــم المتـــداول، علـــى المـــدخل 
."نقیب عقاري محترف "رجي للبنایة التي تضم مكتبه، تتضمن اسمه وصفة الخا

علــى النقیــب العقــاري المحتــرف أن یمســك دفتــرا للخــدمات، مرقمــا ومؤشــرا -12الفصــل
على كل صفحاته من رئیس الجماعة المحلیة المختصة ترابیا.
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اریخها یتضمن الدفتر التنصیص خاصة على الخدمات التي باشرها النقیب وعلى تو 
وعلى نقابات المالكین المستفیدة منها وعلى العقود أو القرارات التي كلف بمقتضاها بهذه 
الخدمات واألجرة التي تقاضاه عـن كـل تكلیـف، ومبـالغ أمـوال مسـاهمات أعضـاء نقابـات 

المالكین.
أو بریــدي خــاص باســم علــى النقیــب العقــاري المحتــرف فــتح حســاب بنكــي-13الفصــل 

كین، یــودع بــه أمــوال مســاهمات أعضــاء النقابــة ویســمي حســاب الصــیانة كــل نقابــة مــال
والتعهد.
ــــت أو إشــــهاریة أو تعاقدیــــة -14الفصــــل ــــة كان ــــائق إعالمی یجــــب التنصــــیص بكــــل الوث

الصادرة عن األشخاص الممارسین لنشاط نقیب عقاري محترف وبإعالنـاتهم ومراسـالتهم 
"الشخص المعنوي وعلى مقره وصفة على اسم النقیب، إذا كان شخصا طبیعیا، أو إسم 

، حسب الحال."وكیل عقاري ونقیب محترف "أو "نقیب عقاري محترف 
یجـــب علـــى النقیـــب العقـــاري المحتـــرف حفـــظ دفـــاتر الخـــدمات مـــدة خمـــس -15الفصـــل

سنوات على األقل، یتولى بعدها إیداعها لدى الجماعة المحلیة المختصة ترابیا.
قــاري المحتــرف المســؤولیة المدنیــة عــن كــل ضــرر یلحــق یتحمــل النقیــب الع-16الفصــل

بنقابة أو بنقابات المالكین نتیجة تقصیره فـي القیـام بمهامـه التعاقدیـة إزاءهـا أو فـي القیـام 
بالمهــام الموكولــة إلیــه بمقتضــى قــرار رئــیس الجماعــة المحلیــة المعنیــة، أو نتیجــة ارتكابــه 

أو خطأ. ألي فعل آخر ضار بمصالح المالكین، سواء عمدا
علــى النقیــب العقــاري المحتــرف تــأمین مســؤولیته المدنیــة المنصــوص علیهــا -17الفصــل

من هذا الكراس، وعلیه توفیر ضمان بنكي ال یقـل مبلغـه عـن خمسـة آالف 16بالفصل 
دینــار یغطــي كــل ضــرر یلحــق بنقابــة أو نقابــات المــالكین نتیجــة أي فعــل منــه ال یغطیــه 

یـــة. كمــا یجـــب علیـــه أن یبقـــي علــى هـــذا الضـــمان أو یتـــولى عقــد تـــأمین المســـؤولیة المدن
تجدیده ما دام ممارسا لنشاطه.

فـــي حالـــة فســـخ عقـــد تكلیـــف النقیـــب العقـــاري المحتـــرف أو انتهـــاء مدتـــه أو -18الفصـــل
انقضـــاء مـــدة التكلیـــف الـــوقتي المنصـــوص علیهـــا بقـــرار رئـــیس الجماعـــة المحلیـــة الكـــائن 

اري المحتـــرف إلـــى مـــن حـــل محلـــه أو إلـــى الممثـــل بـــدائرتها العقـــار، یســـلم النقیـــب العقـــ
المفوض مـن قبـل الجلسـة العامـة لنقابـة المـالكین بـاقي أمـوال مسـاهمات المـالكین وجمیـع 
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ـــار وتعهـــده،  ـــإدارة وصـــیانة األجـــزاء المشـــتركة وحراســـة العق ـــائق الحســـابات الخاصـــة ب وث
الوثــائق المتعلقــة ومحاضــر الجلســات العامــة للنقابــة وكــل العقــود التــي أبرمهــا فــي حقهــا و 

بــاإلجراءات لــدى إدارة الملكیــة العقاریــة وبكــل اتفاقیــة عقاریــة أخــرى، ویــتم ذلــك بمقتضــى 
محضر تسلیم ممضى من الطرفین.

علــى الشــخص المعنــوي المباشــر لنشــاط النقیــب العقــاري المحتــرف إعــالم –19الفصــل 
انوني، إمـا لفقدانـه ألحـد المختصة ترابیا بكل تغییر یطرأ على ممثلـه القـالجماعة المحلیة

الشروط الشخصیة 
مــن هــذا الكــراس أو ألي ســبب آخــر، فــي أجــل ال یتجــاوز 4المنصــوص علیهــا بالفصــل 

خمسة عشر یوما من تاریخ حدوث التغییر.
على الشخص الطبیعي المباشر لنشاط النقیب العقاري المحترف، في صورة فقدانه ألحـد 

مـــن هـــذا الكـــراس، التوقـــف فـــورا عـــن 4صـــل الشـــروط الشخصـــیة المنصـــوص علیهـــا بالف
ممارسة النشاط وٕاعالم الجماعة المحلیة المختصة ترابیا بذلك. 

أحكـام مختلفـة :القسـم الرابـع
یتعـــرض النقیـــب العقـــاري المحتـــرف إلـــى العقوبـــات اإلداریـــة والجزائیــــة –20الفصـــل 

جلــة الحقــوق العینیــة، ( رابعــا) مــن م97( ثالثــا )97المنصــوص علیهــا بالفصــلین و 
عند مخالفته لشروط هذا الكراس.

البـنايـات المدنـيـة
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یتعلق بتنظیم انجاز 2009سبتمبر 14المؤرخ في 2009لسنة 2617األمر عدد 
·البنایات المدنیة

الباب األول: أحكام عامة
القسم األول: تعاریف

ذا األمر البنایات والمنشـآت الملحقـة یقصد بالبنایات المدنیة على معنى ه-الفصل األول
بها والمزمع إنجازها لفائدة الدولة والمؤسسات العمومیة اإلداریـة والجماعـات المحلیـة والتـي 
ــا مــن میزانیــة الدولــة باســتثناء البنایــات المخصصــة لالســتعمال  تكــون ممولــة كلیــا أو جزئی

ني أو التي یكون إنجازها العسكري البحت أو التي لها طابع سري ألسباب تهم األمن الوط
.في إطار عقد لزمة

یقصــد بأصــحاب المنشــإ الــوزارات والمؤسســات العمومیــة اإلداریــة والجماعــات -2الفصــل
المحلیـة التـي تنجـز لفائـدتها مشـاریع البنایـات المدنیـة. وبهـذه الصـفة یقـوم أصـحاب المنشــإ 

من هذا 6بالنـظر طبقا للفصل مباشرة بدراسة وتنفیذ مشاریع البنایات المدنیة الراجعة لهم 
·األمر

وعلى هذا األساس یبرمون عقود الدراسات وصـفقات األشـغال ویقومـون لهـذا الغـرض بكـل 
·اإلجراءات المتعلقة بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فیها

تعتبرالـــوزارة المكلفـــة بـــالتجهیز صـــاحب المنشـــإ المفـــوض فـــي میـــدان البنایـــات -3الفصـــل
.من هذا األمر6لمشاریع التي تكلف بإنجازها وفقا لمقتضیات الفصل المدنیة بالنسبة ل

وبتلــك الصــفة تكلــف خاصــة بدراســة وتنفیــذ مشــاریع البنایــات المدنیــة وتبــرم طبقــا للتراتیــب 
ـــود الدراســـات وصـــفقات األشـــغال والعقـــود والصـــفقات ذات الصـــلة  الجـــاري بهـــا العمـــل عق

المتعلقة بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فیهابالمشروع وتقوم لهذا الغرض بكل اإلجراءات 
كمــا یمكــن لصــاحب المنشــإ المفــوض أن یقــوم وبطلــب مــن صــاحب المنشــإ طبقــا للتراتیــب 
الجاري بها العمل بإنجاز الدراسات المتعلقة باألمثلة التنسیقیة وكذلك بالدراسـات واألشـغال 

للعقـــارات التـــي ســـتقام علیهـــا المتعلقـــة بالطرقـــات والشـــبكات المختلفـــة و التهیئـــة الخارجیـــة 
مشاریع بنایات مدنیة.   

یمكن للوزارة المكلفة بالتجهیز تقدیم خـدماتها الفنیـة االستشـاریة بطلـب مـن صـاحب المنشـإ 
فیما یخص المشاریع غیر الواردة بالفصل األول من هذا األمر.
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مهندسـون یقصد بالمصممین على معنى هذا األمر المهندسـون المعمـاریون وال-4الفصل
المستشـــارون ومكاتـــب الدراســـات وأصـــحاب الخـــدمات المـــدعوون للمســـاهمة بخـــدماتهم فـــي 

·میدان إنجاز دراسة ومتابعة أشغال مشاریع البنایات المدنیة
ـــة المنظمـــة  ـــتهم طبقـــا للنصـــوص التشـــریعیة و الترتیبی یمـــارس المهندســـون المعمـــاریون مهن

لمهنة المهندس المعماري.
ستشــــــارون ومكاتــــــب الدراســــــات وأصــــــحاب الخــــــدمات المــــــدعوون یمـــــارس المهندســــــون الم

ـــا  للمســـاهمة فـــي إنجـــاز مشـــاریع البنایـــات المدنیـــة المؤهلـــون وجوبـــا للغـــرض نشـــاطهم طبق
للتراتیب الجاري بها العمل. 

علـى المصـممین الـذین یعملـون فـي صـلب مجمـع، تحریـر وثیقـة كتابیـة وحیـدة تـنص علــى 
ل المجمــع، یفوضــون لــه كــل الصــالحیات للتعهــد تعیــین ممثــل عــنهم یطلــق علیــه إســم وكیــ

باسمهم بخصوص المهام التي تعهد إلیهم.   
یمكـن لصـاحب المنشـإ أو لصـاحب المنشـإ المفـوض االسـتعانة عنـد اإلقتضـاء –5الفصل

بمكاتب قیادة وذلك طبقا للتراتیب المنظمة لها.
ر مـن الـوزیر المكلـف تمارس مكاتب القیادة نشاطها طبقا لكراس شروط مصادق علیه بقـرا

بالتجهیز.
كمــا یمكــن لصــاحب المنشــإ أو لصــاحب المنشــإ المفــوض اإلســتعانة بخبــراء أو مستشــارین 

في المیدان عند االقتضاء.
القسم الثاني: تصنیف البنایات المدنیة

:تصنف البنایات المدنیة إلى ثالثة أصناف-6الفصل
أ) مشاریع ذات طابع وطني:

ع بالبنایــات المدنیــة التــي تتطلــب باعتبــار أهمیتهــا بحثــا مــدققا وتقنیــات تتعلــق هــذه المشــاری
معقدة أو تحتوي علـى تجهیـزات خصوصـیة هامـة. وتعـد الـوزارة المكلفـة بـالتجهیز صـاحب 

المنشإ المفوض بالنسبة لهذا الصنف من المشاریع.
برمج إنجازها على تتولى الوزارة المكلفة بالتجهیز بالنسبة للمشاریع ذات الطابع الوطني الم

عــدة أجــزاء وظیفیــة، إنجــاز كــل األجــزاء باعتبارهــا صــاحب منشــإ مفــوض. ویتعــین إنجــاز 
الدراسات التمهیدیة المفصلة الخاصة بكامل أجزاء المشروع.
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ب) مشاریع ذات طابع وزاري:
تتعلق هذه المشاریع ببنایات مدنیـة ذات تعقیـد نسـبي وال تشـكل صـعوبات تقنیـة خاصـة وال 

ضمن الصنف 'ج' المشار إلیه أسفله.تدخل
ـــة لحســـابها الخـــاص وتحـــت مســـؤولیتها  ـــوزارة المعنی ـــتم إنجـــاز هـــذه المشـــاریع مـــن قبـــل ال ی

باعتبارها صاحب المنشإ. 
ویكـــون إنجــــاز دراســـات وأشــــغال التهیئــــة والتجدیـــد والتوســــیع غیــــر المبـــرمج فــــي المشــــروع 

زارة المعنیــــة وٕاذا كانــــت هــــذه األصــــلي للمشــــاریع ذات الطــــابع الــــوطني مــــن مشــــموالت الــــو 
األشغال تمس بمتانة البنایة أو سـالمة األشـخاص فإنـه ال یمكـن الشـروع فیهـا إال بعـد أخـذ 
رأي الوزیر المكلف بالتجهیز بخصوص اإلجراءات الواجب اتباعها إلنجاز هذه األشغال.

ـــوزاري بـــاق ـــول تنفیـــذ المشـــاریع ذات الطـــابع ال ـــف بـــالتجهیز قب تراح مـــن یمكـــن للـــوزیر المكل
الوزراء المعنیین. 

وال یمكــن للمشــاریع التــي تــم البــدء فــي إنجازهــا مــن قبــل صــاحب المنشــإ أن یعهــد بإنجازهــا 
إلى الوزارة المكلفة بالتجهیز بصفتها صاحب منشأ مفوض إال باتفاق كتابي بین الطرفین.   

لــوزیر المكلــف تضــبط مشــاریع البنایــات المدنیــة ذات الطــابع الــوطني والــوزاري بقــرار مــن ا
بالتجهیز.

ج) مشاریع ذات طابع جهوي أو محلي:
) مشاریع ذات طابع جهوي: 1ج

تتعلــق هــذه المشــاریع بالبنایــات المدنیــة المنصــوص علیهــا بــاألمر المتعلــق بضــبط نوعیــة 
النفقات والمشاریع ذات الصبغة الجهویة.

ذا الصـنف مـن البنایـات یعتبر الوالي بصفته آمرا أول بالصرف صاحب المنشـإ بالنسـبة لهـ
.المدنیة وكذلك بالنسبة للمشاریع الراجعة بالنظـر للمجلس الجهوي

یمكـــن للمصـــالح الجهویــــة للـــوزارة المكلفـــة بـــالتجهیز متابعـــة دراســـة وٕانجـــاز هـــذه المشـــاریع 
بطلب من الوالي المختص ترابیا.

یطلــب مســاعدة وٕاذا تجــاوز إنجــاز المشــروع إمكانــات المصــالح الجهویــة یمكــن للــوالي أن
المصالح المركزیة للوزارة المكلفة بالتجهیز.

) مشاریع ذات طابع محلي: 2ج



454

ترجع مشاریع البنایات المدنیة ذات الطابع المحلي بالنظر إلى المجلس البلدي.
یعتبر رئیس المجلس البلدي المعني صاحب المنشإ بالنسبة لهذا الصنف من المشاریع.

أن یطلب من الوالي المختص ترابیا اإلذن للمصالح الجهویـة یمكن لرئیس المجلس البلدي
التابعــة للـــوزارة المكلفـــة بــالتجهیز بتقـــدیم المســـاعدة الفنیـــة للمجلــس البلـــدي حســـب اإلمكـــان 

وذلك في إطار إنجاز بعض المشاریع.
وٕاذا تجاوز المشروع إمكانات المصالح الجهویة یمكـن للـوالي أن یطلـب مسـاعدة المصـالح 

للوزارة المكلفة بالتجهیز.المركزیة
ویعد رئیس المجلس البلدي في هذه الحاالت مسؤوال كلیا عن إنجاز المشـروع فـي كـل مـل 

یتعلق بالتصرف اإلداري والفني والمالي طبقا للتراتیب الجاري بها العمل.
تعـــد المســاعدة الفنیـــة اإلستشــاریة المقدمـــة مــن قبـــل الــوزارة المكلفـــة بـــالتجهیز -7الفصــل
وص إنجاز المشاریع،  بخص

ذات صبغة استشاریة بحتة.
تنتهــي مهمــة كــل مــن الــوزارة المكلفــة بــالتجهیز بصــفته صــاحب منشــإ مفوضــا –8الفصــل

واإلدارات الجهویـــة للـــوزارة المكلفـــة بـــالتجهیز بالنســـبة للمشـــاریع ذات الطـــابع الجهـــوي عنـــد 
اإلستالم النهائي للمشروع.

القسم الثالث
انجاز مشاریع البنایات المدنیةاالتفاق على 

تكــــون مشــــاریع البنایــــات المدنیــــة التــــي یعهــــد بإنجازهــــا إلــــى صــــاحب المنشــــإ -9الفصــــل
المفوض موضوع اتفاق كتابي بین صاحب المنشإ وصاحب المنشإ المفوض یضبط طـرق 

وٕاجراءات إنجاز المشروع وینص هذا اإلتفاق خاصة على العناصر التالیة: 
·مشروع أو البرنامج المزمع إنجازه وتكلفته المتوقعةموضوع ونوعیة ال-
·الترابط العام للبرنامج في حالة تنفیذه حسب أجزاء وظیفیة -
المخطـــط المتوقـــع إلنجـــاز الدراســـات واآلجـــال المتوقعـــة لتنفیـــذ األشـــغال كلیـــا أو جزئیـــا -

موضوع اإلتفاقیة
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ذمــــة صــــاحب المنشــــإ مصــــاریف التســــییر المتعلقــــة بالمشــــروع والواجــــب وضــــعها علــــى-
المفوض عند اإلقتضاء، 

قائمــة األمثلــة المطابقــة للتنفیــذ والبیانــات المتعلقــة بطــرق التعهــد واســتغالل المنشــإ التــي -
یسلمها صاحب المنشإ المفوض إلى صاحب المنشإ،

كل البیانات األخرى الضروریة لمعرفة خصوصیات البرنامج المزمع تحقیقه.-
اق كتــابي بخصــوص كــل تــدخل مــن الــوزارة المكلفــة بــالتجهیز ســواء یتعــین كــذلك إبــرام اتفــ

تعلــــق األمــــر بمشــــروع بنایــــة مدنیــــة أو بمشــــاریع أخــــرى باســــتثناء المشــــاریع ذات الصــــبغة 
مــن هــذا األمــر والموكــول إنجازهــا إلــى المصـــالح 6الجهویــة المنصــوص علیهــا بالفصــل 

مسؤولیة والتزامـات الطـرفین الجهویة. ویحدد هذا اإلتفاق موضوع وطبیعة التدخل ویضبط
وكل البیانات الضروریة األخرى.

ویجب أن یبرم هذا اإلتفاق قبل الشروع في إنجاز المهمة موضوع التدخل.
ویتعـــین أخـــذ الـــرأي المســـبق للـــوزارة المكلفـــة بـــالتجهیز بخصـــوص اإلتفاقـــات المبرمـــة علـــى 

مستوى مصالحها الجهویة.
ات المدنیةإعداد مشاریع البنایالباب الثاني:

القسـم األول: برامج مشاریع البنایات المدنیة
یعـــد صـــاحب المنشـــإ أو مصـــمم یعـــین للغـــرض لكـــل مشـــروع بنایـــة مدنیـــة –10الفصـــل 

:برنامجا وظیفیا أو برنامجا وظیفیا وفنیا طبقا لما یلي
البرنامج الوظیفي:

ة التي یكـون مـن یضبط البرنامج الوظیفي الحاجیات ویحدد الشروط والخصوصیات العملی
الضروري أن یستجیب إلیها المشروع المبرمج والمتمثلة أساسا في: 

أ) الخطوط الكبرى للعملیة المزمع إنجازها،
ب) تحدید، عند االقتضاء، األجزاء الوظیفیة مع األخذ بعین االعتبار تطور الحاجیات

اجیــات وخاصــة منهــا ج) المســتلزمات الوظیفیــة ومتطلبــات االســتغالل الالزمــة لتغطیــة الح
المعلقة بالمساحة والحجم والربط بین مختلف مكونات المنشإ، 

د) نوعیة التجهیزات الثابتة والمنقولة الالزمة لحسن سیر البنایة،
هـ) المتطلبات على مستوى الجودة وآجال اإلنجاز،
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·و) التقدیرات األولیة لتكلفة تنفیذ المـشروع
یط،ز) تحدید متطلبات الموقع والمح

ح) كل البیانات الضروریة األخرى لتحدید البرامج على أحسن وجه،
البرنامج الوظیفي والفني: 

یــــتم إعــــداد برنــــامج وظیفــــي وفنــــي مــــن قبــــل صــــاحب المنشــــإ أو مصــــمم یعــــین للغــــرض 
بخصــوص مشــاریع البنایــات المدنیــة ذات األهمیــة الكبــرى وذلــك وفقــا للمعطیــات الوظیفیــة 

والفنیة للمشروع.
ن البرنامج الوظیفي والفني: یتضم

البرنامج الوظیفي وفقا لما تمت اإلشارة إلیه أعاله،  –أ 
مذكرة في ضبط المعطیات األساسیة الفنیة -ب
مـــــذكرة حـــــول مـــــواد وتقنیـــــات البنـــــاء ممكنـــــة االســـــتعمال مـــــع األخـــــذ بعـــــین االعتبـــــار -ج

الخصوصیات المعماریة المحلیة، 
الخصائص الفنیة لمختلف فضاءات المشروع، الجذاذات الفنیة التي تحدد-د

مذكرة تتعلق بالطرقات والشبكات المختلفة الخارجیة المطلوب تنمیتها أو إحداثها، -هـ
البیانات الضروریة األخرى لضبط البرنامج الوظیفي والفني.  -و

ـــي لهـــ ـــة الهامـــة والت ا یمكـــن أن یعهـــد لصـــاحب المنشـــإ المفـــوض بالنســـبة للمشـــاریع الوطنی
خصوصــیات معینــة بإعــداد البرنــامج عــن طریــق مصــممین یــتم تعییــنهم فــي الغــرض وذلــك 

بطلب من صاحب المنشإ وبعد موافقة الوزیر المكلف بالتجهیز.
یتحــتم األخــذ بعــین االعتبــار فــي كــل مشــروع بنایــة مدنیــة المقتضــیات الفنیــة –11الفصــل

شـــــخاص المعـــــوقین الخاصـــــة بشـــــروط ســـــالمة األشـــــخاص والمكاســـــب وتیســـــیر تنقـــــل األ
واالقتصاد في الطاقة والمیاه والمحافظة على البیئة والمحیط وجمیـع الجوانـب ذات العالقـة 

وذلك طبقا للتنراتیب الجاري بها العمل.
القسم االثانـي: دراسة التصمیم والتنفیذ

یخضع وجوبا كل مشروع بنایـة مدنیـة إلـى دراسـة تصـمیم وتنفیـذ تهـدف إلـى –12الفصل
ى المســــتوى المعمــــاري والــــوظیفي والفنــــي وتقیــــیم تكلفــــة إنجــــازه المتوقعــــة وفقــــا ضــــبطه علــــ

للبرنامج الوظیفي أو البرنامج الوظیفي والفني المتعلق به.
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و یـــتم إعـــداد دراســـات التصـــمیم والتنفیـــذ مـــن قبـــل مصـــمم أو عـــدة مصـــممین یعینـــون لهـــذا 
صـه وفقـا ألحكـام الغرض من قبل صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض كل فیمـا یخ

من هذا األمر.6الفصل 
ال یمكــن إعــداد أیــة دراســة مــن قبــل صــاحب المنشــإ أو التعهــد بهــا مــن قبــل –13الفصــل

صاحب المنشإ المفوض إال باالسـتناد إلـى ملـف مرجعـي یعـده صـاحب المنشـإ وبعـد رصـد 
اعتمادات الدراسات المتعلقة بالمشروع وتخصیص قطعة أرض إلنجازه.

لف المرجعي على: و یشتمل الم
مـــن هـــذا األمـــر 10البرنـــامج الـــوظیفي أو البرنـــامج الـــوظیفي والفنـــي كمـــا حـــدده الفصـــل 

مصادق علیه من قبل صاحب المنشإ، 
المثال الموقعي لقطعة األرض، 

ج)  التراتیب العمرانیة المتعلقة بمنطقة تركیز المشروع، 
د قطعة األرض، د)   المثال التقسیمي أو مثال التقسیم الموضح لحدو 

هــــ)  ســـند ملكیــــة أو أي كتـــب إداري فــــي الملكیـــة أو مـــا یفیــــد تخصـــیص قطعــــة األرض 
لصاحب المنشإ   

فــي شــكل رســم بیــاني ورقمــي یبــین الطرقــات 1/500و) مثــال قــیس لقطعــة األرض بســلم 
والشبكات المختلفة والمنشآت التي قد توجد بحوزة العقار وكل البیانات المفیدة األخرى، 

ز) سبر أولي جیولوجي تقني لحاجیات األسس، 
ح) دراسة في تأثیر المشروع على المحیط عند االقتضاء، 

ط) دراسة مائیة لقطعة األرض عند االقتضاء.
یبــدي صــاحب المنشــإ المفــوض رأیــه فــي الملــف المرجعــي و لــه أن یــدخل علیــه التعــدیالت 

المشروع.الالزمة وأن یطلب إضافة وثائق أخرى ضروریة لتنفیذ 
یمكن طلب دراسات أولیـة كالمشـروع األولـي التفصـیلي والملـف الفنـي للتمویـل وذلـك بـدون 
تحدید موقع العقار بالنسبة للمشاریع النموذجیـة أو المكـررة التـي قـدمت فـي شـأنها مبـررات 

خصوصیة وذلك مع مراعاة مقتضیات الفقرة األولى أعاله. 
ة تقنیــة لــألرض التــي ســیقام علیهــا المشــروع تضــاف وجوبــا دراســة جیولوجیــ–14الفصــل

المزمع إنجازه.  
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ویمكن لصاحب المنشإ المفوض وبطلب من صـاحب المنشـإ أن یتعهـد بهـذه الدراسـة طبقـا 
للتراتیب الجاري بها العمل بالنسبة للمشاریع الراجعة له بالنظر.

ر الـذین یعهـد من هـذا األمـ4یتم تعیین المصممین كما تم تعریفهم بالفصل –15الفصل
ــیهم بمهــام الهندســة المعماریــة وبالمهــام الهندســیة لمشــاریع البنایــات المدنیــة، كــل حســب  إل
اختصاصه، وكذلك الشأن بالنسبة للمـراقبین الفنیـین الـذین توكـل إلـیهم المراقبـة الفنیـة لتلـك 
المشاریع، سواء من قبل صاحب المنشإ أو من قبل صاحب المنشإ المفوض، كـل بالنسـبة 

مشاریع الراجعة إلیه بالنظر.لل
تضـــبط مهـــام ومســـتحقات المصـــممین بـــأمر وتحـــدد إجـــراءات ومقـــاییس تعییـــنهم بقـــرار مـــن 

الوزیر المكلف بالتجهیز.
یخضــع وجوبــا كــل مشــروع بنایــة مدنیــة إلــى مراقبــة فنیــة بالنســبة للدراســات –16الفصــل

لـوزارة المكلفـة بـالتجهیز وتنفیذ األشـغال وذلـك مـن قبـل مـراقبین فنیـین مصـادق علـیهم مـن ا
وفقا للتشریع والتراتیب الجاري بها العمل. 

تحـــدث لـــدى صـــاحب المنشـــإ وكـــذلك لـــدى صـــاحب المنشـــإ المفـــوض لجنـــة –17الفصـــل
داخلیة ولجنة فنیة للبنیات المدنیة.

تكلف اللجنة الداخلیة للبنایات المدنیة بالمهام التالیة: 
شروع كصاحب منشإ مفـوض بالنسـبة للمشـاریع المقدمـة إبداء الرأي في إمكانیة التعهد بالم

من قبل صاحب المنشإ، 
إبداء الرأي في البرامج الوظیفیة أو البرامج الوظیفیـة والفنیـة للمشـاریع وتـدوین المالحظـات 

بشأنها، 
اختیار طریقة تعیین المصممین، 

ایات المدنیة، إبداء الرأي في المسائل المطروحة واإلشكاالت المتعلقة بمشاریع البن
إبداء الرأي في تقاریر التقییم المتعلقة بالتعیینات المباشرة وبطلبات ترشح المصممین

ــة تقــاعس  إبــداء الــرأي فــي التعویضــات المترتبــة عــن الدراســات والعقوبــات المالیــة فــي حال
المصممین وعرض المقترحات في هذا الشأن على لجان الصفقات ذات النظر.

لتقییمیة للمصممین بالنسبة لكل مشروع، متابعة البطاقات ا
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اقتــراح توجیــه الملفــات المتضــمنة األخطــاء المهنیــة الجســیمة المرتكبــة مــن قبــل المصــممین 
إلى الوزیر المكلف بالتجهیز.

تكلف اللجنة الفنیة للبنایات المدنیة بالمهام التالیة: 
عماریـــة والفنیـــة والموفقـــة إبـــداء الـــرأي فـــي الملفـــات المتعلقـــة بمختلـــف مراحـــل الدراســـات الم

علیها، 
إبــــداء الــــرأي فــــي التصــــمیم الهندســــي المعمــــاري والفنــــي للمشــــاریع مــــن الناحیــــة العمرانیــــة 
والمعماریــة والفنیــة والوظیفیــة وتنظــر فــي مــواطن االقتصــاد الممكنــة وخاصــة االقتصــاد فــي 

الطاقة والماء، 
یـــة وفـــق التراتیـــب الجـــاري بهـــا متابعـــة تطبیـــق المواصـــفات الفنیـــة لمشـــاریع البنایـــات المدن

العمل.
تؤخذ اآلراء والمالحظات الفنیة التي تبدیها اللجنتـان المـذكورتان بعـین االعتبـار مـن طـرف 

صاحب المنشإ والمصممین المعنیین. 
یـــتم تعیـــین أعضـــاء اللجنـــة الداخلیـــة واللجنـــة الفنیـــة للبنایـــات المدنیـــة وكـــذلك طـــرق ســـیرها 

حب المنشــــإ المفــــوض بــــاقتراح مــــن المصــــالح الفنیــــة بمقــــرر مــــن صــــاحب المنشــــإ أو صــــا
المعنیة.

القسم االثالث: إدارج إعتمادات البرامج
یجــب أن تكــون االعتمــادات المخصصــة للمشــروع والتــي تمثــل قیمــة تكلفتــه –18الفصــل

الجملیة، أو قیمة الجزء الوظیفي منه على األقل، مطابقة للتكلفة المدرجة بالمیزانیة.
تمادات بناء على قیمة تكلفة البرنامج الـوظیفي أو البرنـامج الـوظیفي والفنـي تدرج هذه االع

المصــادق علیــه مــن قبــل صــاحب المنشــإ. باســتثناء حالــة القــوة القــاهرة ال یمكــن لصــاحب 
المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض أن یدخال في أي حال مـن األحـوال أي تعـدیل جـوهري 

شأنه أن یخل بتكلفة المشروع وآجال تنفیذه.على البرنامج المحدد نهائیا والذي من 
الباب الثالث

تنفیذ ومراقبة تنفیذ مشاریع البنایات المدنیة
یضبط الملف النهائي المعروض للمنافسة سواء من قبـل صـاحب المنشـإ أو –19الفصل

كل فیما یخصه.صاحب المنشإ المفوض،  المشاریع الراجعة إلیه بالنظر
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للمنافســـة مــن طـــرف صــاحب المنشـــإ المفــوض إال بطلـــب مـــن وال یمكــن عـــرض المشــروع 
صاحب المنشإ.

یتولى صاحب المنشإ أو صاحب المنشإ المفوض، كل فیما یخصه، وتحـت -20الفصل
مســؤولیته إدارة وتنســیق ومراقبــة تنفیــذ األشــغال وتســویتها المالیــة وذلــك بتكلیــف مصــممین 

یعینون للغرض وفقا للتراتیب الجاري بها العمل. 
یتعین علـى صـاحب المنشـإ المفـوض إعـالم صـاحب المنشـإ بصـفة منتظمـة –21الفصل

بتقدم الدراسات وأشغال تنفیذ مشاریع البنایات المدنیة في كل مراحلها.
یعلــــن صــــاحب المنشــــإ المفــــوض عــــن االســــتالم الــــوقتي والنهــــائي ألشــــغال –22الفصــــل

ویـتم تحـویز صـاحب المنشـإ المشاریع الراجعة له بالنظر بحضور ممثـل صـاحب المنشـإ. 
ـــاني مـــن قبـــل صـــاحب المنشـــإ المفـــوض ویحـــرر فـــي الغـــرض محضـــر یمضـــى مـــن  بالمب

الطرفین. 
یعفي االستالم النهائي للمشروع صاحب المنشإ المفوض من كل مسؤولیة. 

البـاب الرابع
مجلس البنایات المدنیة

ـــات ال–23الفصـــل ـــس البنای ـــالتجهیز مجل ـــف ب ـــدى الـــوزیر المكل ـــة ولـــه دور أحـــدث ل مدنی
استشاري.

القسـم األول: المشمـوالت
یكلــف مجلــس البنایــات المدنیــة بــالنظر فــي المســائل المعروضــة علیــه مــن –24الفصــل

قبل الوزیر المكلف بالتجهیز وخاصة منها: 
إبداء الرأي في التوجهات العامة في میدان إنجاز مشاریع البنایات المدنیة. 

التـــي تهـــدف إلـــى تحســـین اإلجـــراءات والطـــرق والتقنیـــات المتعلقـــة دراســـة وٕاقتـــراح التـــدابیر 
بإنجاز مشاریع البنایات المدنیة، 

دراســــة االقتراحــــات المتعلقــــة بمقــــاییس وصــــیغ إســــناد مهــــام دراســــة ومراقبــــة األشــــغال إلــــى 
المصممین، 

دراسة االقتراحات التي من شأنها تنشیط قطاع البنایات المدنیة، 
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ــــرأي فــــي صــــبغة ــــداء ال ــــات إب وخصوصــــیات الجوانــــب المعماریــــة والتقنیــــة المتعلقــــة بالبنای
المدنیة. 

القسم الثاني: تركیب المجلس
یتركب مجلس البنایات المدنیة الـذي یرأسـه الـوزیر المكلـف بـالتجهیز أو مـن –25الفصل

یمثله من األعضاء اآلتي ذكرهم: 
ـــــة المـــــدیر العـــــام المشـــــرف علـــــى اللجنـــــة المختصـــــة لصـــــفقات البنـــــاءات والهندســـــة المدنی

والدراسات المتصلة بها باللجنة العلیا للصفقات العمومیة، 
المدیر العام للبنایات المدنیة بوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة،

المدیر العام لمركز تجارب وتقنیات البناء، 
،المدیر العام المكلف بالتنسیق باإلدارة العامة للتنمیة بوزارة المالیة
المدیر العام للجماعات المحلیة بوزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة،

المدیر العام للشؤون الجهویة بوزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة،
المدیر العام للبنایات والتجهیز بوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و التكنولوجیا، 

ة التربیة والتكوین،مدیر الشؤون المالیة والبنایات والتجهیز بوزار 
مدیر البنایات والتجهیز بوزارة الصحة العمومیة،

مدیر التجهیز البنایات بوزارة الشاب والریاضة والتربیة البدنیة،  
مدیر البیئة الحضریة بوزارة البیئة والتنمیة المستدیمة،

، مدیر الهندسة المعماریة والحرف الفنیة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث
الرئیس المدیر العام للدیوان الوطني للحمایة المدنیة، 

الرئیس المدیر العام للوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة،
الرئیس المدیر العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة، 

رئیس مجلس هیئة المهندسین المعماریین التونسیین، 
لتونسیة، رئیس مجلس عمادة المهندسین للبالد ا

رئیس الجمعیة الوطنیة لمكاتب الدراسات والمهندسین المستشارین، 
رئیس الجامعة الوطنیة لمقاولي البناء واألشغال العمومیة. 
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یمكن لرئیس المجلـس أن یسـتدعي أیضـا لحضـور أعمـال المجلـس كـل شـخص یـرى فائـدة 
في استشارته نظرا لكفاءته.

القسم الثالث: تسییر المجلس
یجتمع مجلس البنایـات المدنیـة بـدعوة مـن رئیسـه مـرة فـي السـنة علـى األقـل -26الفصل

وبحضور نصف أعضائه كحد أدنى.
وٕاذا لم یكتمل النصاب في الجلسة األولى یتم استدعاء أعضـاء المجلـس لعقـد جلسـة ثانیـة 
فـــي أجـــل أقصـــاه خمســـة عشـــر یومـــا وفـــي هـــذه الحالـــة ینعقـــد االجتمـــاع مهمـــا كـــان عـــدد 

حاضرین.األعضاء ال
ـــة التســـاوي یكـــون صـــوت  ـــة األعضـــاء الحاضـــرین. وفـــي حال ـــس بـــرأي أغلبی یصـــرح المجل

الرئیس مرجحا.
تتــــولى اإلدارة العامــــة للبنایــــات المدنیــــة بــــالوزارة المكلفــــة بــــالتجهیز كتابــــة –27الفصــــل

المجلس، وتقوم لهذا الغرض بدرس الملفات وتحریر محاضر الجلسات. 
نوي ألنشطة المجلس. تحرر الكتابة التقریر الس

الباب الخامس
أحكـام مختلفـة

تلغى جمیع األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمـر وخاصـة أحكـام األمـر عـدد -28الفصل
والمتعلـق بتنظـیم إنجـاز البنایــات 1989دیســمبر 23المـؤرخ فـي 1989لسـنة 1979

المدنیة كما هو منقح ومتمم بالنصوص الموالیة.
هــذا األمــر حیــز التنفیــذ فــي أجــل ثالثــة أشــهر ابتــداء مــن تــاریخ نشــره یــدخل –29الفصــل

بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
الــوزراء و كتــاب الدولــة مكلفــون، كــل فیمــا یخصــه، بتنفیــذ هــذا األمــر الــذي -30الفصــل

ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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لوحيتها  الوثائق المكونة لملف رخصة البنـاء وأجل ص
والتمديد فيها وشروط تجديدها

یتعلـق 2007أفریـل 17قرار من وزیرة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة مؤرخ فـي 
بضــبط الوثــائق المكونــة لملــف رخصــة البنــاء وأجــل صــلوحیتها والتمدیــد فیهــا وشــروط 

تجدیدها.

البـاب األول

في الوثائق المكونة لملف رخصة البناء

یحتوي ملف رخصة البناء وجوبا على: –الفصل األول 

مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ینوبه، - أ
شـهادة ملكیـة أو حكـم اسـتحقاقي أو وثیقـة أخـرى فـي تملـك الطالـب لقطعــة األرض -ب

المزمع إقامة البناء علیها، 
بطاقــــة إرشـــــادات فنیـــــة تســـــلم مـــــن قبـــــل اإلدارة ممضـــــاة مـــــن طـــــرف المهنـــــدس -ج 
مـــاري مصــــمم المشــــروع باســـتثناء الحــــاالت التــــي ال تقتضـــي اللجــــوء إلــــى مهنــــدس المع

معماري إلعداد رسوم مشاریع البناء، كمـا حـددها قـرار وزیـر التجهیـز واإلسـكان المـؤرخ 
المشار إلیه أعاله.   1995أوت 10في 

3مشروع بناء في خمسة نظائر یتضمن الوثائق والبیانات المشار إلیهـا بالفصـل -د
ن هذا القرار، م

لسنة 1991دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحیط وفقا ألحكام األمر عدد -هـ
المشار إلیه أعاله، 2005جویلیة 11المؤرخ في 2005

قــرار تصــفیف إذا كانــت قطعــة األرض المزمــع إقامــة البنــاء علیهــا محاذیــة للملــك -و
الملــك العمــومي للســكك الحدیدیــة أو العمــومي للطرقــات أو  للملــك العمــومي البحــري أو
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مـن مجلـة التهیئـة الترابیــة 25ألحـد مكونـات الملـك العمـومي للمیـاه المشـار إلیهـا بالفصـل
والتعمیر والمحددة طبقا للتراتیب الجاري بها العمل ، 

الــرخص اإلداریــة المتعلقــة بوضــعیة قطعــة األرض المزمــع إقامــة البنــاء علیهــا إن -ز
ة خاضعة إلرتفاقات خاصة، كانت محاذیة لمنطق

وصــل إیــداع التصــریح بالضــریبة علــى دخــل األشــخاص الطبیعیــین أو الضــریبة -ص
على الشركات، 

وصل خالص المعالیم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء، -ع

ملف سالمة مصادق علیه من قبل مصالح الحمایة المدنیة بالنسبة إلـى البنایـات -ف
ام الوقایـــة والســـالمة مـــن أخطـــار الحریـــق واالنفجـــار والفـــزع وفقـــا للتراتیـــب الخاضـــعة لنظـــ

الجاري بها العمل.

یــتم إعــداد مشــروع البنــاء وجوبــا مــن طــرف مهنــدس معمــاري مرســم بجــدول -2الفصــل 
مـــن 68عمـــادة المهندســـین المعمـــاریین، باســـتثناء الحـــاالت المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل 

.مجلة التهیئة الترابیة والتعمیر

یحتوي مشروع البناء المعد في خمسة نظائر على الوثائق التالیة: -3الفصل 

مثــــال مــــوقعي للعقــــار مجســــم عنــــد االقتضــــاء علــــى مســــتخرج مــــن مثــــال التهیئــــة –أ 
العمرانیة للمنطقة، 

فما فوق یحتوي على البیانات التالیة: 500/ 1مثال جملي مقیاسه -ب

االتجاه، -

رض، حدود وأبعاد قطعة األ-

موقع تركیز البناءات المزمع إقامتهـا أو الموجـودة والمقـرر إبقاؤهـا أو هـدمها وكـذلك -
تنظیمها وحجمها، 

بیان بدایة البناءات المجاورة وعلوها.-
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تصــــامیم مختلــــف الطوابــــق وأمثلــــة المقــــاطع المحــــددة لألطــــوال وكــــذلك الواجهــــات -ج
فما فوق.1/100بمقیاس 

أمــاكن تركیــز المــآوي والمســالك المخصصــة للمعــاقین تضــبط األمثلــة بصــفة خاصــة
بالنسبة إلى مشاریع المباني المعدة الستقبال العموم وبالنسبة إلى مشاریع المبـاني المعـدة 

للسكن الجماعي.

وتشتمل هذه األمثلة وجوبا على كل البیانات الالزمة التي من شأنها أن تسـمح بـالحكم 
إقامتــه، وكــذلك علــى تخصــیص مختلــف محالتــه علــى المظهــر الخــارجي للمبنــي المزمــع

وعلــى مــدى تقیــده بالخصوصــیات المعماریــة الممیــزة للمنطقــة المعنیــة، كمــا یحــددها القــرار 
البلدي الصادر في ضبط الخصوصیات المعماریة المنطبقة على المنطقـة المعنیـة خاصـة 

زخارف واأللوان.  فیما یتعلق باألشكال الهندسیة والفتحات ومواد البناء المستعملة وال

مثال في الهیكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسـات یمـارس نشـاطه طبقـا –د 
للتراتیب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مخـتص مرسـم بجـدول عمـادة المهندسـین 

وذلك في الحالة التي یكون فیها المبنى: 

ا مربعا،  متر 80معدا الستقبال العموم وتتجاوز مساحته المغطاة -

یحتوي على ثالثة طوابق أو أكثر، -

منجزا من قبل باعث عقاري وذلك مهما كانت خاصیات المشروع، -

ویقتصر مشروع البناء في الحاالت التي ال تقتضي اللجوء إلـى مهنـدس معمـاري علـى 
الوثیقتین التالیتین:  

األرض وأبعادها، رسم یحتوي على كل البیانات التي من شأنها تحدید موقع قطعة-

رســـم یحتـــوي علـــى تركیـــز المبنـــى وتوزیـــع وتخصـــیص المحـــالت التـــي یتكـــون منهـــا -
وواجهاتها، ویجب أن یبین الرسم المتعلق بإقامة األسیجة التركیز والواجهة والعلو.
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عالوة على الوثـائق المنصـوص علیهـا بالفصـل األول مـن هـذا القـرار، یجـب -4الفصل 
التهیئــة أو إعــادة التخصــیص لعقــار محمــي أو مرتــب أو كــائن أن یتضــمن مشــروع إعــادة

داخل مجموعة تاریخیة أو تقلیدیة أو موقع ثقافي الوثائق التالیة كل في نظیرین:  

مثال موقعي للعقار، - أ
فما فوق یحتوي على البیانات التالیة: 1/500مثال جملي مقیاسه -ب

االتجاه -

حدود وأبعاد قطعة األرض، -

ع تركیز البناءات المزمع إعادة تهیئتها أو إعادة تخصیصها، موق-

بیان بدایة البناءات المجاورة وعلوها.-

1/50تشخیص مدقق لمختلف الطوابق مقیاس –ج 

، 1/50أمثلة المقاطع المحددة لإلرتفاعات وكذلك الواجهات بمقیاس -د

تشخیص للهیاكل، -هـ 

1/20مقیاس تشخیص مجمل العناصر الزخرفیة ب-و

وتشتمل هذه األمثلة وجوبا على كل البیانات الالزمة التي من شأنها أن تسـمح بـالحكم 
على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصیص مختلف محالته. 

یجــب أن تبــین بدقــة أمثلــة إعــادة تهیئــة المبنــى المعــد بــنفس المقــاییس المبینــة حســب 
لمبنــــى مــــن جـــدران وجــــدران داخلیــــة وأرضـــیات الطوابــــق المزمــــع الترتیـــب أعــــاله أجـــزاء ا

تعویضـــها وكـــذلك الفتحـــات المـــراد طمســـها أو إحـــداثها وكـــل عنصـــر هیكلـــي أو تزویقـــي 
مضاف.

الباب الثاني
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في أجل صلوحیة رخصة البناء والتمدید فیها

وشروط وتجدیدها

طقــة البلدیــة ومــن قبــل تســلم رخصــة البنــاء مــن قبــل رئــیس البلدیــة داخــل المن–5الفصــل
والــي الجهــة بالنســبة إلــى بقیــة المنــاطق وذلــك فــي صــیغة قــرار یرفــق بنظیــر مــن المثــال 
المتعلق بمشروع البناء یحمل عبارةً  رأي بالموافقةً  ممضى مـن قبـل رئـیس اللجنـة الفنیـة 

لرخص البناء ورئیس المصلحة الفنیة للجماعة المحلیة المعنیة. 

خصة البناء إلى اإلدارة الجهویة للتجهیـز واإلسـكان والتهیئـة وتوجه نسخة من قرار ر 
الترابیة للحفظ. 

تتولى المصالح المختصة للجماعة المحلیة المعنیة في أجل أسبوع من تـاریخ إتخـاذ 
القــرار إعــالم طالــب الرخصــة بالموافقــة أو الــرفض وذلــك برســالة مضــمونة الوصــول فــي 

وتــه عنــد االقتضــاء إلــى تســلم رخصــة البنــاء فــي أجــل أســبوع مــن تــاریخ اتخــاذ القــرار ودع
أجل أقصاه شهر من تاریخ ذلك اإلعالم و إال عدت غیر ساریة المفعول. 

تدوم صلوحیة رخصـة البنـاء ثـالث سـنوات ابتـداء مـن تـاریخ إعـالم صـاحبها-6الفصل 
بالموافقة.

لـم تمدد صلوحیة الرخصة لنفس األجل وذلك بتقدیم مطلب عادي في صـورة مـا إذا
یحصل تغییـر فـي مشـروع البنـاء. ویجـب أن یـرد هـذا المطلـب علـى البلدیـة أو المعتمدیـة 

المعنیة قبل شهر من انقضاء مدة صلوحیة قرار رخصة البناء المراد التمدید فیها.  

ویــتم تجدیــد الرخصــة بــنفس الصــیغ والشــروط التــي منحــت بهــا إذا حصــل تغییــر فــي 
مشروع البناء. 

1995أكتــوبر 19كــام قــرار وزیــر التجهیــز واإلســكان المــؤرخ فــي تلغــى أح-7الفصــل 
ـــد فیهـــا  ـــة لملـــف رخصـــة البنـــاء وأجـــل صـــلوحیتها والتمدی المتعلـــق بضـــبط الوثـــائق المكون

وشروط تجدیدها.

ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.–8الفصل 
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ءالبنـااألشغال التي ال تخضع للترخيص في
یتعلق بضبط قائمة 1995أوت 10قرار من وزیر التجهیز و اإلسكان مؤرخ في 

األشغال الرامیة إلى إدخال تغییرات أو إصالحات عادیة وضروریة على بنایة مقامة 
. والتي ال تخضع للترخیص في البناء

ال تخضع للترخیص في البناء األشغال اآلتي ذكرها، باستثناء ما تعلق–األولالفصل 
منها بالبنایات الكائنة داخل المواقع الثقافیة والمجموعات التاریخیة والتقلیدیة سواء كانت 
مرتبة أو غیر مرتبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك التي تهم المعالم التاریخیة والبنایات 

24المؤرخ في 1994لسنة 35المحمیة أو المرتبة طبقا لمقتضیات القانون عدد 
علق بإصدار مجلة حمایة التراث األثري والتاریخي والفنون التقلیدیة. والمت1994فیفري 

أ ) األشغال المتعلقة بإدخال تغییرات على بنایة مقامة: 
توسیع فتحات داخلیة، -
تبلیط داخل البنایات، -
تبلیط أرضیات البساتین أو إطالؤها باإلسمنت، -
ـــرام - مـــا عســـى أن یترتـــب عـــن ذلـــك مـــن وضـــع حدیـــد واق لألبـــواب والنوافـــذ مـــع احت

إرتفاقات خاصة، 
وضع جوانب المیاه، -
تركیب التجهیز الصحي، -
تركیز أجهزة التدفئة، -
وضع التجهیزات الكهربائیة داخل البنایات أو الحدائق،-
تركیب قنوات الماء الصالح للشراب داخل البنایات أو الحدائق، -
ت أو الحدائق، وضع أنابیب الغاز داخل البنایا-
وضع میازیب لنزول میاه األمطار داخل البنایات أو الحدائق، -
وضع قنوات لصرف میاه األمطار والمیاه المستعملة داخل البنایات أو الحدائق،    -
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ب) األشغال الرامیة إلى إدخال إصالحات على بنایة مقامة:  
إصالح انحدارات السطوح، -
المساكة لتفادي تسرب المیاه، إصالح بناء ما یضمن-
إعادة بناء السقوف إذا كان المبنى ال یشمله تصفیف جدید، -
إعادة بناء األرضیات وتلبیس الجدران، -
إعادة الطالءات داخل المحالت وخارجها، -
دهـــن الواجهـــات وتكلیســـها مـــع إحتـــرام مـــا عســـى أن یترتـــب عـــن ذلـــك مـــن اتفاقـــات -

خاصة، 
الجـدران الداخلیـة بـدون تغییـر التركیـز إذا كـان المبنـى ال یشـمله إصالح الجدران و -

تصفیف جدید، 
إعادة الطالء لسد الشقوق، -
إصالح التجهیزات الكهربائیة، -
إصالح قنوات المیاه الصالحة للشراب، -
إصالح أنابیب الغاز، -
إصالح قنوات صرف میاه األمطار المستعملة.-

د الرسمي للجمهوریة التونسیة.ینشر هذا القرار بالرائ–2الفصل
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الحاالت االستثنائية التي ال تقتضي اللجوء إلى مهندس  
معماري إلعداد رسوم مشاريع البناء

یتعلق بضبط الحاالت 1995أوت 10قرار من وزیر التجهیز و اإلسكان مؤرخ في 
وم مشاریع البناء االستثنائیة التي ال تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري إلعداد رس

ال یقع اللجوء بالضرورة إلى مهندس معماري إلعداد رسوم مشاریع –األولالفصل 
البناء متى كانت مطالب الترخیص فیها متعلقة: 

مترا مربعا، 80أ ) ببناء مسكن فردي ال تتعدى مساحته الجملیة المغطاة 
ت المغطاة بعد ب) بتوسیع مسكن قائم الذات ما لم تتجاوز جملة المساحا

متر مربع، 100التوسیع 
ج) ببناء مستودعات ومغاسل معدة لالستعمال الفردي والمنزلي، 

د) بإقامة األسیجة. 

ال تشمل اإلستثناءات المشار إلیها بالفصل األول أعاله البنایات الكائنة –2الفصل
ت مرتبة أو غیر مرتبة داخل المواقع الثقافیة والمجموعات التاریخیة والتقلیدیة سواء كان

بعنوان منطقة مصانة، وكذلك البنایات المحمیة أو المرتبة طبقا لمقتضیات القانون عدد 
تعلق بإصدار مجلة حمایة التراث والم1994فیفري 24المؤرخ في 1994لسنة 35

األثري والتاریخي والفنون التقلیدیة. 
مهوریة التونسیة.ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للج–3الفصل
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الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية

یتعلق بضبط الوثائق 1995أكتوبر 3قرار من وزیر التجهیز و اإلسكان مؤرخ في 
المكونة لمثال التهیئة العمرانیة 

یتكون مثال التهیئة العمرانیة من: –األولالفصل 
وعلى خریطة 1000/1و 1/ 5000ن خریطة أو عدة خرائط معدة بسلم یتراوح بی)أ

عند الحاجة 00001/1معدة بسلم 
ب) تراتیب عمرانیة 

من هذا القرار.5ویرفق هذا المثال بتقریر وبالملحقات المشار إلیها بالفصل 
یحتوي التقریر وجوبا على: –2الفصل

ة أ) كشف عن الوضع االجتماعي و الدیموغرافي واإلقتصادي الحالي للمنطقة المعنی
وعرض آفاق التطور وخاصة تلك التي تتعلق بالسكن واألنشطة اإلقتصادیة والتجهیزات 

العمومیة 
ب) آفاق تطور مناطق العمران والمناطق المزمع تعمیرها مستقبال 

ج) تحلیل لتأثیرات تطبیق مثال التهیئة على الخصوصیات الطبیعیة والبیئیة للمنطقة 
تخاذها للمحافظة علیها وٕاحیائها المعنیة وكذلك التدابیر الواجب إ

د) بیان مالءمة خیارات النمو العمراني مع آفاق المثال التوجیهي للتهیئة وكذلك 
النصوص التشریعیة المتعلقة باإلرتفاقات العمومیة والتي تنظم إستعمال المجال 

هـ) تحدید مساحات مختلف أصناف المناطق وٕابراز تطورها في حالة مراجعة مثال 
یئة الته

و) إقتراح وسائل تطبیق مثال التهیئة وخاصة منها التي تساعد على التحكم المالئم 
في العقارات.

تبرز الخرائط المشار إلیها بالفصل األول من هذا القرار: –3الفصل
الموالي.4المناطق التي تطبق داخلها التراتیب العمرانیة المشار إلیها بالفصل )أ
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لمحافظة علیها وكذلك الحوزات المخصصة التي تخول ب) حوزة الطرقات المزمع ا
التحویرات المستقبلیة للطرقات الموجودة وٕاحداث طرقات جدیدة ومفترقات وطرقات فرعیة.

ج) األماكن المخصصة للمنشآت العمومیة والتجهیزات ذات المصلحة العامة 
والبراحات والمساحات الخضراء 

لمصلحة العمومیة وخاصة المتعلقة منها د) المناطق الخاضعة لإلرتفاقات ذات ا
بالشبكات وبالملك العمومي للطرقات والملك العمومي البحري والملك العمومي للمیاه، 
والمناطق غیر القابلة للبناء لما في ذلك من مخاطر أو مضار وكذلك المناطق التي 

تحتوي على موارد طبیعیة یتعین المحافظة علیها.
صوص ترتیبیة منفردة أو خصوصیة ال سیما المواقع الثقافیة هـ) الدوائر الخاضعة لن

واألثریة والمناطق المصانة والمجموعات التاریخیة والتقلیدیة والمعالم التاریخیة.
و) دوائر التدخل العقاري للتهیئة وٕاعادة الهیكلة أو التهذیب أو التجدید العمراني.

تركة بین كل المناطق المحددة بمثال تضبط التراتیب العمرانیة القواعد المش–4الفصل
التهیئة العمرانیة والقواعد الخاصة بكل منطقة وفق اإلطار النموذجي الملحق بهذا.

تتضمن الملحقات الوثائق التي استعملت في تصور مثال التهیئة العمرانیة –5الفصل
وخاصة منها : 

الصالح للشراب والنور أمثلة الشبكات الموجودة والمزمع إحداثها والمتعلقة بالماء -
الكهربائي والغاز والمواصالت والتطهیر وغیرها 

قائمة اإلرتفاقات المتعلقة بالملك العمومي للطرقات والملك العمومي البحري والملك -
العمومي للمیاه والمواقع الثقافیة والمناطق المصانة والمعالم التاریخیة وغیرها.

مایة األراضي الفالحیة والتراث األثري قائمة القوانین الخصوصیة المتعلقة بح-
والفنون التقلیدیة والمحیط والغابات والمیاه وغیرها.يوالتاریخ
ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.–6الفصل
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تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات
علق بضبط تركیب یت1995أكتوبر 19قرار من وزیر التجهیز و اإلسكان مؤرخ في 

وطرق سیر اللجان الفنیة للتقسیمات.
البـاب األول
أحكــام عامــة

تحـــدث لجنـــة فنیـــة جهویـــة للتقســـیمات علـــى مســـتوى كـــل والیـــة، كمـــا –األولالفصـــل 
بشـریة ومادیـة تسـمح لهـا تتحدث لجنة فنیة على مستوى كل بلدیة تتوفر لدیها إمكانیا

بذلك.
ر مــن وزیــر التجهیــز واإلســكان بــاقتراح مــن الــوالي أو ویــتم هــذا اإلحــداث بمقتضــى قــرا

رئیس البلدیة حسب الحال.   
تبــدي اللجنــة رأیهــا فــي كــل ملــف تقســیم أو تجزئــة یعــرض علیهــا مــن قبــل –2الفصــل

الجماعة المحلیة المعنیة.
البـاب الثانـي

تركیب اللجان الفنیة للتقسیمات وطرق سیرها
القسم األول

دیة للتقسیماتاللجنة الفنیة البل
تتركب اللجنة الفنیة البلدیة للتقسیمات من: ) 1(جدید)(–3الفصل

رئیس البلدیة أو من یمثله: رئیس، -
رئیس المصلحة الفنیة بالبلدیة المعنیة أو من یمثله: عضو، -
رئــیس مصــلحة التهیئــة العمرانیــة بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان والتهیئــة الترابیــة -

: عضو،أومن یمثله

2004مارس 8تنقیحه وٕاتمامه بقرار وزیر التجهیز واإلسكان والتهئیة الترابیة المؤرخ في كما تم -1
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رئــیس مصــلحة اإلســكان بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان والتهیئــة الترابیــة أو مــن -
یمثله: عضو: 

رئیس مصلحة الجسور والطرقات باإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئـة الترابیـة -
أو من یمثله: عضو،

ممثل عن وزارة تكنولوجیات االتصال والنقل: عضو، -
د المائیة: عضو، ر لفالحة والبیئة والمواممثل عن وزارة ا-
المدیر الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقاریة أو من یمثله: عضو، -
رئیس المصلحة الجهویة لدیوان قیس األراضي ورسم الخرائط أو من یمثله: عضو، -
رئیس إقلیم الشركة التونسیة للكهرباء والغاز أو من یمثله: عضو، -
لوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه أو من یمثله: عضو، رئیس إقلیم الشركة ا-
رئیس إقلیم الدیوان الوطني للتطهیر أو من یمثله:عضو، -
رئیس إقلیم الدیوان الوطني لإلتصاالت أو من یمثله: عضو، -
ممثل عن الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط: عضو،-

لفــات المعروضــة، یمكــن باإلضــافة إلــى هــؤالء األعضــاء القــارین واعتبــارا لخصوصــیات الم
لرئیس اللجنة استدعاء كل شخص یرى فائدة في حضوره وخاصة: 

ممثل عن وزارة الثقافة والشباب والترفیه، -
ممثلــــین عــــن الوكــــاالت العقاریــــة الســــیاحة والصــــناعیة وللســــكنى والتهــــذیب والتجدیــــد -

العمراني، 
ممثل عن الحمایة المدنیة، -
یط الساحلي. ممثل عن وكالة حمایة وتهیئة الشر -

تتــولى المصــالح المختصــة التابعــة للبلدیــة المعنیــة القیــام بــدرس الملفــات قبــل –4لفصــلا
عرضها على اللجنة إلبداء الرأي فیهـا، وذلـك فـي أجـل ال یتعـدى الشـهر إبتـداء مـن تـاریخ 
إیداعها مكونة على الوجه األكمل إذا كانت العقارات المـراد تقسـیمها كائنـة بمنطقـة مغطـاة 

ثــــال تهیئــــة عمرانیــــة مصــــادق علیــــه وفــــي أجــــل شــــهرین إذا كــــان مثــــال التهیئــــة بصــــدد بم
المراجعة. 

ویؤخذ وجوبا رأي الوزیر المكلف بالتراث إذا تعلق األمر بمشروع تجزئة أو تقسیم ألراض: 
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ـــر - ـــى مـــدى مـــائتي مت ـــة أو المرتبـــة والمحیطـــة بهـــا عل مجـــاورة للمعـــالم التاریخیـــة المحمی
ل مجموعة تاریخیة أو تقلیدیة أو موقع ثقافي.م) كائنة داخ200(

وتوجــه إلــى اإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان وجوبــا نســخة مــن كــل ملــف مــدرج بجــدول 
أعمال جلسـة اللجنـة ومسـتخرج منـه لممثـل كـل مـن وزارة البیئـة والتهیئـة الترابیـة والمصـالح 

تاریخ إنعقادها. المكلفة بالشبكات العمومیة وذلك قبل أسبوعین على األقل من 
اللجنـة بـدعوة مـن رئیسـها مـرة كـل شـهر وكلمـا اقتضـت الضـرورة ذلـك. تجمتع –5لفصلا

وتجري مداوالتها بحضور ثلثي أعضائها القارین.
ویقع إستدعاء أعضاء اللجنة بمكاتیب مرفقة بجدول األعمـال توجـه لهـم بالطریقـة اإلداریـة 

جلسة. قبل أسبوعین على األقل من تاریخ إنعقاد ال
وٕان لـم یكتمــل النصــاب، تقـع الــدعوة إلجتمــاع ثــان ینعقـد فــي ظــرف أسـبوع مــن تــاریخ عقــد 

الجلسة األولى وذلك مهما كان عدد الحاضرین. 
تبــدى اللجنــة رأیهــا بالموافقــة أو بالموافقــة المشــروطة برفــع اإلحتــرازات أو عــدم الموافقــة مــع 

مـن مجلـة 60م الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل التعلیل في الحالة األخیرة وذلك مع مراعاة أحكـا
التهیئة الترابیة والتعمیر. 

یرفــق محضــر الجلســة الموجــه إلــى اإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان وجوبــا -6لفصــلا
بنظیر من ملف التقسیم مؤشرا علیه من طرف رئیس اللجنة الفنیة البلدیة للتقسیمات وذلك 

قصد الحفظ.
لفنیة للبلدیة المعنیة كتابة اللجنة، وتكلف بهذا العنوان: تتولى المصلحة ا-7لفصلا

بدرس ملفات التقسیم، -
بإستدعاء أعضاء اللجنة، -
بإعــداد محاضــر الجلســات وتوزیعهــا علــى كــل األعضــاء بصــفة منتظمــة وفــي جمیــع -

األحوال قبل تاریخ إنعقاد الجلسة الموالیة.

القسم الثاني
اللجنة الفنیة الجهویة للتقسیمات
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الفنیة الجهویة للتقسیمات من: تتركب اللجنة–)1(جدید)(8لفصلا
المدیر الجهوي للتجهیز واإلسكان والتهئیة الترابیة : رئیس، -
ممثل عن الجماعة المحلیة المعنیة: عضو، -
رئیس مصلحة التهیئـة العمرانیـة بـاإلدارة الجهویـة للتجهیـز واإلسـكان والتهئیـة الترابیـة: -

عضو،
اإلسكان باإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهئیة الترابیة: عضو، رئیس مصلحة -
ــــیس مصــــلحة الجســــور والطرقــــات بــــاإلدارة الجهویــــة للتجهیــــز واإلســــكان والتهئیــــة - رئ

الترابیة: عضو، 
ممثل عن وزارة تكنولوجیات االتصال والنقل: عضو،-
یة: عضوان، ممثلین عن الوزارة المكلفة بالفالحة والبیئة والموارد المائ-
المدیر الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقاریة أو من یمثله: عضو،-
رئیس المصلحة الجهویة لدیوان قیس األراضي ورسم الخرائط أو من یمثله: عضو، -
رئیس إقلیم الشركة التونسیة للكهرباء والغاز أو من یمثله: عضو، -
ه أو من یمثله: عضو، رئیس إقلیم الشركة الوطنیة إلستغالل وتوزیع المیا-
رئیس إقلیم الدیوان الوطني للتطهیر أو من یمثله: عضو،-
رئیس إقلیم الدیوان الوطني لالتصاالت أو من یمثله: عضو،-
ممثل عن الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط: عضو، -

باإلضــافة إلــى هــؤالء األعضــاء القــارین واعتبــارا لخصوصــیات الملفــات المعروضــة، یمكــن 
لجنة إستدعاء كل شخص یرى فائدة في حضوره وخاصة:لرئیس ال

ممثل عن وزارة الثقافة والشباب والترفیه، -
ممثلــــین عــــن الوكــــاالت العقاریــــة الســــیاحیة والصــــناعیة وللســــكنى والتهــــذیب والتجدیــــد -

العمراني، 
ممثل عن الحمایة المدنیة، -
ممثل عن وكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحلي. -

2004مارس 8كما تم تنقیحه وٕاتمامه بقرار وزیر التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة المؤرخ في -1



478

المصــالح المختصــة بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان درس الملفــات تتــولى –9لفصــلا
قبــل عرضــها علــى اللجنــة إلبــداء الــرأي فیهــا فــي أجــل ال یتعــدى الشــهر ابتــداء مــن تــاریخ 
اتصالها بتلك الملفات المكونة على الوجه األكمل إذا كانت العقارات المـراد تقسـیمها كائنـة 

مصادق علیه وفي أجـل شـهرین إذا كـان مثـال التهیئـة بمنطقة مغطاة بمثال تهیئة عمرانیة
العمرانیة بصدد اإلعداد أو المراجعة. 

ویؤخذ وجوبا رأي الوزیر المكلف بالتراث إذا تعلق األمر بمشروع تجزئةأو تقسیم ألراض: 
مجاورة للمعالم التاریخیـة المحمیـة أو المرتبـة والمحیطـة بهـا علـى مـدى مـائتي متـر -
م). 200(

داخل مجموعة تاریخیة أو تقلیدیة أو موقع ثقافي. كائنة -
وتوجــه مصــالح اإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان وجوبــا مســتخرجا مــن كــل ملــف مــدرج 

والمصــالح المكلفــة الترابیــة بجــدول أعمــال اللجنــة إلــى ممثــل كــل مــن وزارة البیئــة والتهیئــة 
.إنعقادهاعین على األقل من تاریخبالشبكات العمومیة وذلك قبل أسبو 

تجتمـع اللجنـة بـدعوة مـن رئیسـها مـرة كـل أسـبوعین وكلمـا اقتضـت الضــرورة –10لفصـلا
ذلك ، وتجري مداوالتها بحضور ثلثي أعضائها القارین .

ویقع استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتیب مرافقة بجدول األعمال توجه لهـم بالطریقـة اإلداریـة 
ا.قبل أسبوعین على األقل من تاریخ انعقاده

وٕان لـم یكتمــل النصــاب، تقـع الــدعوة الجتمــاع ثــان ینعقـد فــي ظــرف أسـبوع مــن تــاریخ عقــد 
الجلسة األولى وذلك مهما كان عدد الحاضرین.

تبــدي اللجنــة رأیهــا بالموافقــة أو بالموافقــة المشــروطة برفــع اإلحتــرازات أو عــدم الموافقــة مــع 
مـن مجلـة 60قرة الثالثـة مـن الفصـل التعلیل في الحالة األخیرة وذلك مع مراعاة أحكام الف

التهیئة الترابیة والتعمیر.
یـــتم إبـــالغ رأي اللجنـــة فـــي أجـــل أســـبوع مـــن تـــاریخ انعقادهـــا إلـــى الجماعـــة -11لفصـــلا

المحلیــة المعنیــة مرفقــا وجوبــا بنظیــرین مــن ملــف التقســیم بعــد التأشــیر علیهمــا مــن طــرف 
رئیس اللجنة الجهویة للتقسیمات. 

الملــف ومــن محضــر الجلســة قصــد الحفــظ بمصــلحة التهیئــة العمرانیــة وتــودع نســخة مــن 
باإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان.
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تتــولى مصــلحة التهیئــة العمرانیــة التابعــة لــإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان -12لفصــلا
كتابة اللجنة وتكلف بهذا العنوان: 

بدرس ملفات التقسیم، -
بإستدعاء أعضاء اللجنة، -
د محاضر الجلسات وتوزیعها على كل األعضاء بصفة منتظمة وفي بإعدا-

جمیع األحوال قبل إنعقاد الجلسة الموالیة.
ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.-13لفصلا
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الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس  
صيغ المصادقة عليهطرق والشروط و

یتعلـق بضـبط الوثـائق 1995أكتوبر 19و اإلسكان مؤرخ في قرار من وزیر التجهیز 
المكونة لملف التقسیم بما فیها كراس الشروط، وكذلك طرق وصیغ المصادقة علیه.

البـاب األول
اتـي التقسیمــف

في الوثاق المكونة التقسیم: الباب األول

یتضمن ملف مشروع التقسیم وجوبا الوثائق التالیة: –األولالفصل 
مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم مـن اإلدارة ممضـى مـن المالـك أو المـالكین )أ

أو وكالئهم، 
مذكرة تقدیم لعملیة التقسیم تبین خاصة: )ب

التدابیر التربیة المنصوص علیها بمثال التهیئة العمرانیة، -
الخاصیات الطبیعیة األرض ( االنحدار، التعریض للعوامل الطبیعیة...إلخ)،-
العمراني المتبع في عملیة التقسیم وخاصة انسجامها مـع المحـیط العمرانـي المنهج -

ــــي و االجتمــــاعي  ــــنمط المعمــــاري والمعمــــاري والعمران ــــار لل المجــــاور واألخــــذ بعــــین االعتب
االقتصادي للمنطقة أو للجهة. 

البرنامج المزمع إنجازه حسب نوعیة المساكن والتجهیزات العمومیة.-
لمراد تقسیمها.ج) وثیقة موقعي لألرض ا

هــــــ) مثـــــال الرســـــم العقـــــاري أن كانـــــت األرض مســـــجلة وٕان تكـــــن األرض مســـــجلة فمثـــــال 
على األقل على األقل معد من قبل مهندس مساح.1/ 1000یشخصها بمیاس 

ویبـــین المثـــال، كـــذلك المبـــاني والغراســـات الموجـــودة ومنطلـــق التقســـیمات المصـــادق علیهـــا 
رض أو المحاذیــة لهــا ویحــدد عــالوة علــى ذلــك الجــزء والتجهیــزات العمومیــة المتصــلة بــاأل

الذي ال ینوي المقسم تقسیمه، إذا كان مطلب الترخیص ال یهم كامل العقار.
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علــــى األقــــل یتضــــمن بیــــان تــــرقیم 100/1ز) مثــــال تقســــمي بمقیــــاس تقســــیمي بمقیــــاس 
ومســـــاحة وتخصـــــیص المقاســـــم وتســـــطیر المســـــاحات الخاصـــــة بـــــإیواء الســـــیارات ومواقـــــع 

ات وربطهــا بالطرقــات الموجــودة وتزویــد التقســیم بمختلــف الشــبكات وأعمــاد االنتظــار الطرقــ
لتمریرها عند اإلقتصضاء، 

ح) رســم جملــي یبــین التركیبــة العامــة للمشــروع ورســم بیــاني مــوجز ألحجــام المشــروع فــي 
ثاللثة أبعاد، وعند اإلقتضـاء صـور مـن نمـوذج مصـغر أو غیرهـا مـن الوسـائل التـي مـن 

تمكــن مــن تصــور تجســیم المشــروع وذلــك بالنســبة للتقســیمات التــي تســاوي أو شــأنها أن
تفوق مساحتها الخمسة هتارات، 

ط) كـــراس شـــروط التقســــیم المحـــدد لحقــــوق وواجبـــات المقســــم والمشـــترین أو المتســــوغین 
للمقاسم وكذلك برنامج التهیئة والتطهیر.

تعلــــق بضــــبط القواعــــد ویتضــــمن كــــراس الشــــروط تراتیــــب عمرانیــــة یعــــارض بهــــا الغیــــر ت
واإلرتفاقــات ذات المصــلحة العامــة التــي تخضــع لهــا المواقــع المصــلحة لإلنشــاءات ذات 

المصلحة الجماعة وللمساحات الشاغرة أو الخضراء. 
ویجب أن ینص هذا الكراس أیضا على احتمال إنهاء العمل بالتراتیب العمرانیة الخاصة 

النموذجي المصاحب لهذا القرار.بالتقسیم، وان یكون مطابقا لكراس الشروط
ي) رزنامة تقدیریة في إنجاز وٕاتمام األشغال، 

ك) شـــهادة مـــن تزویـــدها بالمـــاء الصـــالح للشـــراب أو بالطاقـــة الكهربائیـــة أو قابلـــة للـــربط 
بشبكة اإلتصاالت، 

ل) شروط وكیفیة إنجاز األشغال في صورة القیام بها على مراحل، 
مؤثرات مشـروع التقسـیم علـى المحـیط طبقـا للتشـریع والتراتیـب م) مذكرة أو دراسة تتعلق ب

الجاري بها العمل.
ن) قـــرار تصـــفیف إذا كـــان العقـــار المزمـــع تقســـیمه محاذیـــا للملـــك العمـــومي للطرقـــات أو 

للملك العمومي البحري. 
تقدم الوثائق "أ" و"ج" و"هـ" في ثالثة نظـائر وتقـدم بقیـة الوثـائق فـي سـبعة –2الفصل 
.نظائر

الباب الثاني
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في طرق وصیغ المصادقة
یقع إیداع ملـف التقسـیم بالمعتمدیـة أو البلدیـة المعنیـة، حسـب الحـال، ویكـون –3الفصل 

مشتمال على الوثائق المنصوص علیها بالباب األول من هذا القرار. 
ملـف وتسلیم السلطة اإلداریة المعنیة للمقسم وصال في اإلیداع وذلك بعـد التثبـت مـن أن ال

یحتوى على الوثائق المطلوبة.
ــــف التقســــیم علــــى اللجنــــة الفنیــــة للتقســــیمات، جهویــــة أو بلدیــــة، –4الفصــــل  یعــــرض مل

مــن مجلــة التهیئــة الترابیــة والتعمیــر، إلبــداء الــرأي 60المنصــوص علــى إحــداثها بالفصــل 
فیه، یحال على الوالي أو رئیس البلدیة، حسب الحال، للمصادقة. 

علــى مطلــب التقســیم أو رفضــه بمقتضــى قــرار، وضــبط هــذا القــرار وجوبــا وتقــع المصــادقة 
آجال إنجاز األشغال في حالة المصادقة ویعلل الرفض في صورة العكس.

یبلــغ الــوالي أو رئــیس البلدیــة، حســب الحــال، القــرار إلــى المقســم فــي ظــرف –5الفصــل 
ل مـــع اإلعـــالم شـــهر إبتـــداء مـــن تـــاریخ إجتمـــاع اللجنـــة، وذلـــك بمكتـــوب مضـــمون الوصـــو 

بالبلوع وبالعنوان المنصوص علیه بمطلب التقسیم.
وتوجــه نســخة مــن نفــس القــرار إلــى اإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان فصــد إتمــام الملــف 

المعد للحفظ.
فـــي حالـــة المصـــادقة علـــى ملـــف التقســـیم، تســـلم الســـلطة اإلداریـــة المختصـــة –6الفصـــل 

إلیه نسخا مطابقة من نفس الملف إن طلب ذلك. للمقسم نظرا منه مؤشرا علیه وتسلم 
أما في حالة الرفض فإن السلطة اإلداریة تحتفظ بنظیـرین مـن الملـف وترجـع بقیـة النظـائر 

إلى المقسم.
ةـي التجزئـف: العنوان الثـاني

یتكـون ملــف التجزئــة مـن نفــس الوثــائق المكونــة لملـف التقســیم بإســتثناء كــراس –7الفصــل
الشروط. 

تقــع دراســة ملــف التجزئــة والمصــادقة علیــه حســب نفــس اإلجــراءات المنطبقــة –8الفصــل
على ملف التقسیم.

ال یخضع مالكو األراضي القائمون بعملیة التجزئة إلى ضرورة إنجاز أشغال –9الفصل 
البنیة األساسیة التي بها عادة أصحاب التقسیمات وفق مقتضیات كراس الشروط التقسـیم، 
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لـــــى مســـــاهمة المـــــالكین األجـــــوار فـــــي مصـــــاریف األشـــــغال األولیـــــة أو لكـــــنهم یخضـــــعون إ
اإلصالحات الكبرى للألنهـج وقنـوات المیـاه المسـتعملة واألرصـفة طبقـا للتشـریع الجـاري بـه 

العمل.  
ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة .–10الفصل
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ص البناءتركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخ
یتعلـق 2007أفریـل 17قرار من وزیرة التجهیز واإلسـكان والتهیئـة الترابیـة مـؤرخ فـي 

بضبط تركیب وطرق سیر اللجان الفنیة لرخص البناء .

أحكـام عـامـة: البـاب األول

تحــدث علــى مســتوى كــل والیــة لجنــة فنیــة جهویــة لــرخص البنــاء، كمــا -الفصــل األول 
البنـــاء علـــى مســـتوى كـــل بلدیـــة تتـــوفر لـــدیها إمكانـــات مادیـــة تحـــدث لجنـــة فنیـــة لـــرخص

وبشریة تضم وجوبا مهندسا معماریا.

وتحدث اللجنة الفنیة المذكورة بقرار من وزیر التجهیـز واإلسـكان والتهیئـة الترابیـة بـاقتراح 
من الوالي المختص ترابیا أو من رئیس البلدیة المعنیة حسب الحال.

ـــة -2الفصـــل  ـــدي اللجن ـــاء یعـــرض علیهـــا مـــن قبـــل تب ـــف رخصـــة بن رأیهـــا فـــي كـــل مل
الجماعة المحلیة المعنیة وذلك بعـد تقـدیم المشـروع مـن قبـل المهنـدس المعمـاري المعنـي، 
مــا عــدا فــي الحــاالت االســتثنائیة المنصــوص علیهــا بقــرار مــن وزیــر التجهیــز واإلســكان 

المشار إلیه أعاله.1995أوت 10المؤرخ في 

عماري مصمم مشروع البناء، أن یفوض كتابیا في حالة التعذر، ویمكن للمهندس الم
لمهندس معماري مرسم بجدول هیئة المهندسین المعماریین تقدیم مشروعه أمام اللجنة. 

البـاب الثانـي 

تركیب اللجان الفنیة لرخص البناء وطرق سیرها 

اللجنة الفنیة البلدیة لرخص البناء :القسـم األول

اللجنة الفنیة البلدیة لرخص البناء من: تتركب-3الفصل

رئیس البلدیة أو من یمثله: رئیس، -
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رئیس المصلحة الفنیة بالبلدیة المعنیة: عضو، -

مهندس معماري ممثل للبلدیة المعنیة: عضو -

رئــیس مصــلحة اإلســكان بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان والتهئیــة الترابیــة أو -
من یمثله: عضو،  

رئـــیس مصـــلحة التهیئـــة العمرانیـــة بـــاإلدارة الجهویـــة للتجهیـــز واإلســـكان والتهیئــــة -
الترابیة أو من یمثله: عضو، 

رئــیس مصــلحة الجســور والطرقــات بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان والتهیئــة -
الترابیة أو من یمثله: عضو، 

مثله: عضو، المدیر الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقاریة أو من ی-

المندوب الجهوي للتنمیة الفالحیة أو من یمثله: عضو، -

المدیر الجهوي للحمایة المدنیة أو من یمثله: عضو، -

المدیر الجهوي للبیئة والتنمیة المستدیمة أو من یمثله: عضو، -

باإلضــافة إلــى هــؤالء األعضــاء القــارین واعتبــارا لخصوصــیات الملفــات المعروضــة، 
یس اللجنة استدعاء كل شخص یرى فائدة في حضوره.یمكن لرئ

تتولى المصالح المختصة الراجعة للبلدیة المعنیة القیام بالمعاینات المیدانیة -4الفصل 
الالزمة ودرس الملفات قبل عرضها على اللجنة إلبداء الرأي.

شآت ویؤخذ وجوبا رأي وزیر الدفاع الوطني إذا تعلق األمر بمشروع بناء مجاور لمن
م ) ورأي الـوزیر المكلـف بـالتراث إذا تعلــق 150عسـكریة فـي حـدود مائـة وخمسـین متـرا (

األمر بمشروع بناء أو ترمیم عقارات: 

محمیة أو مرتبة، -

مجاورة للمعالم التاریخیة المحمیة أو المرتبة والمحیطة بها على مدى مـائتي متـر -
م )، 200( 
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لیدیـــة أو موقـــع ثقـــافي محدثـــة ومحـــددة وفقـــا كائنـــة داخـــل مجموعـــة تاریخیـــة أو تق-
للتراتیب الجاري بها العمل. 

وتوجه إلى اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئـة الترابیـة وجوبـا نسـخة مـن كـل 
ملــف رخصــة بنــاء مــدرج بجــدول أعمــال اللجنــة وذلــك قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تــاریخ 

انعقاد الجلسة.
ة مــن رئیســها مــرة كــل أســبوعین وكلمــا اقتضــت الضــرورة تجتمــع اللجنــة بــدعو -5الفصــل

ذلك.
ویتم استدعاء أعضـاء اللجنـة بمكاتیـب مرفقـة بجـدول األعمـال توجـه إلـیهم بالطریقـة 

اإلداریة قبل أسبوع على األقل من تاریخ انعقاد الجلسة.
ویســــتدعى المهندســــون المعمــــاریون مصــــممو المشــــاریع المدرجــــة بجــــدول األعمــــال 

بمكاتیب توجه لهم بالطریقة اإلداریة قبل أسبوع على األقل من تاریخ انعقـاد بصفة فردیة 
الجلسة لیقدموا أمام اللجنة مشاریع البناء المذكورة.

وفـــي صـــورة تغیـــب المهنـــدس المعمـــاري مصـــمم المشـــروع أو مـــن یمثلـــه فـــي األجـــل 
جل غیابـه المعین لتقدیم المشروع یؤجل النظر في الملف المعروض للجلسة الموالیة ویسـ

بمحضر الجلسة.
إذا تغیــب المهنــدس المعمــاري مصــمم المشــروع أو مــن یمثلــه عــن الجلســة الثانیــة، 
تعلـم مصــالح البلدیـة المعنیــة، بالطریقــة اإلداریـة، فــي ظـرف العشــرة أیــام الموالیـة كــل مــن 

هیئة المهندسین المعماریین وطالب الرخصة بذلك الغیاب. 
حضـــور مـــرة ثانیـــة أمـــام اللجنـــة لرفـــع االحتـــرازات ویعفـــى المهنـــدس المعمـــاري مـــن ال

المتعلقة بمشاریع البناء التي سبق له تقدیمها. 
تبدي اللجنة رأیها في الملفـات المعروضـة علیهـا بالموافقـة أو عـدم الموافقـة المعللـة، 

وذلك دون حضور المهندسین المعماریین مصممي المشاریع أو من یمثلهم. 
ســكان والتهیئــة الترابیــة أن یعتــرض عنــد االقتضــاء علــى ولممثــل وزیــر التجهیــز واإل

تسلیم رخصة البناء ویضمن االعتراض وجوبا بمحضر جلسة اللجنة. 
ویبلــغ االعتــراض المــذكور إلــى الجماعــة المحلیــة المعنیــة مــن قبــل المــدیر الجهــوي 

للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة في أجل أسبوع من تاریخ انعقاد الجلسة. 
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یرفق محضر الجلسة الموجه إلـى اإلدارة الجهویـة للتجهیـز واإلسـكان والتهیئـة -6فصلال
ـــل ممثلـــي اإلدارة  ـــه مـــن قب ـــاء مؤشـــر ا علی ـــف رخصـــة البن ـــر مـــن مل ـــا بنظی ـــة وجوب الترابی
الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة وممثلي الجماعة المحلیة المعنیـة وذلـك قصـد 

الحفظ.
المصلحة الفنیة للبلدیة المعنیة كتابة اللجنة وتكلف بهذا العنوان: وتتولى 7-الفصل 

بدرس ملفات رخص البناء، -
بإستدعاء أعضاء اللجنة، -
بإعـــداد محاضـــر الجلســـات وٕابالغهـــا إلـــى كـــل األعضـــاء بصـــفة منتظمـــة وفـــي كـــل -

األحوال قبل موعد انعقاد الجلسة الموالیة، 
معمـــــاریین فیمـــــا یتعلـــــق بالمهندســـــین المعمـــــاریین بـــــربط الصـــــلة بهیئـــــة المهندســـــین ال-

مصممي المشاریع المعروضة على اللجنة.
القسم الثاني 

اللجنة الفنیة الجهویة لرخص البناء 

تتركب اللجنة الفنیة الجهویة لرخص البناء من: -8الفصل

المدیر الجهوي للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة أو من یمثله: رئیس، -

س المصلحة الفنیة بالجماعة المحلیة المعنیة: عضو، رئی-

رئیس مصلحة اإلسكان باإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة أومـن -
یمثله: عضو، 

رئـــیس مصـــلحة التهیئـــة العمرانیـــة بـــاإلدارة الجهویـــة للتجهیـــز واإلســـكان والتهیئــــة -
الترابیة أو من یمثله: عضو، 

لجســور والطرقــات بــاإلدارة الجهویــة للتجهیــز واإلســكان والتهیئــة رئــیس مصــلحة ا-
الترابیة أو من یمثله: عضو، 

المدیر الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقاریة أو من یمثله: عضو، -



488

المندوب الجهوي للتنمیة الفالحیة أو من یمثله: عضو، -

المندوب الجهوي للحمایة المدینة أو من یمثله: عضو، -

المدیر الجهوي للبیئة والتنمیة المستدیمة أو من یمثله: عضو، -

وباإلضافة إلى هؤالء األعضاء القارین، واعتبارا لخصوصیات الملفات المعروضـة، 
یمكن لرئیس اللجنة استدعاء كل شخص یرى فائدة في حضوره. 

تهیئـة الترابیـةتتولى المصالح المختصة باإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان وال-9الفصل
لقیـــام بالمعاینـــات المیدانیـــة بالنســـبة إلـــى مشـــاریع البنـــاء المزمـــع إنجازهـــا خـــارج المنـــاطق ا

البلدیــة، كمــا تتــولى ابتــداء مــن تــاریخ تســلمها للملفــات القیــام بدرســها قبــل عرضــها علــى 
اللجنة إلبداء الرأي فیها في أجل ال یتعدى: 

مــع إقامتهــا كائنــة داخــل منطقــة مغطــاة بمثــال أ ) ثالثــة أســابیع إذا كانــت البنایــة المز 
تهیئة عمرانیة مصادق علیه، 

ب) خمسة أسابیع إذا كان مثال التهیئة العمرانیة بصدد اإلعداد أو المراجعة، 

ج ) تســعة أســابیع فــي صــورة وجــود البنایــة المزمــع إنجازهــا فــي حــدود مــائتي متــر( 
م ) حول: 200

المواقع الطبیعیة،-

لثقافیة والمواقع األثریة، المواقع ا-

مناطق الصیانة، -

المعالم التاریخیة،  -

ویؤخـــذ وجوبـــا رأي وزیـــر الـــدفاع الـــوطني إذا تعلـــق األمـــر بمشـــروع بنـــاء مجـــاور -
م ) وكــذلك رأي الــوزیر المكلـــف 150لمنشــآت عســكریة فــي حـــدود مائــة وخمســین متـــرا (

عقارات: بالتراث إذا تعلق األمر بمشروع بناء أو ترمیم 
محمیة أو مرتبة، -
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مجاورة للمعالم التاریخیة المحمیة أو المرتبة والمحیطة بها على مدى مـائتي متـر -
م) 200(

كائنـــه داخـــل مجموعـــة تاریخیـــة أو تقلیدیـــة أو موقـــع ثقـــافي محدثـــة ومحـــددة وفقـــا -
للتراتیب الجاري بها العمل.

ل أســبوع وكلمـا اقتضــت الضــرورة تجتمـع اللجنــة بـدعوة مــن رئیســها مـرة كــ–10الفصــل 
ذلك. 

یــتم اســتدعاء أعضــاء اللجنــة بمكاتیــب مرفقــة بجــدول األعمــال توجــه إلــیهم بالطریقــة 
اإلداریة قبل أسبوع على األقل من تاریخ انعقاد الجلسة. 

ویســــتدعى المهندســــون المعمــــاریون مصــــممو المشــــاریع المدرجــــة بجــــدول األعمــــال 
الطریقة اإلداریة قبل أسبوع على األقل من تاریخ انعقـاد بصفة فردیة بمكاتیب توجه لهم ب

الجلسة لیقدموا أمام اللجنة مشاریع البناء المذكورة. 
وفـــي صـــورة تغیـــب المهنـــدس المعمـــاري مصـــمم المشـــروع أو مـــن یمثلـــه فـــي األجـــل 
المعین لتقدیم المشروع یؤجل النظر في الملف المعروض للجلسة الموالیة ویسـجل غیابـه 

جلسة.بمحضر ال
إذا تغیــب المهنــدس المعمــاري مصــمم المشــروع أو مــن یمثلــه بالجلســة الثانیــة تتــولى 
مصالح اإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة، بالطریقة اإلداریة، فـي ظـرف 
العشــرة أیــام الموالیــة إعــالم كــل مــن هیئــة المهندســین المعمــاریین وطالــب الرخصــة بــذلك 

الغیاب.
مهنـــدس المعمـــاري مـــن الحضـــور مـــرة ثانیـــة أمـــام اللجنـــة لرفـــع االحتـــرازات ویعفـــى ال

المتعلقة بمشاریع البناء التي سبق تقدیمها.
تبـدي اللجنــة رأیهــا فــي الملفــات المعروضـة علیهــا بالموافقــة أو عــدم الموافقــة المعللــة 

وذلك، دون حضور المهندسین المعماریین مصممي المشاریع أو من یمثلهم.
زیــر التجهیــز واإلســكان والتهیئــة الترابیــة أن یعتــرض عنــد االقتضــاء علــى ولممثــل و 

تسلیم رخصة البناء ویضمن االعتراض وجوبا بمحضر جلسة اللجنة. 
ویبلغ االعتـراض المـذكور إلـى الجماعـة المحلیـة المعنیـة مـن طـرف المـدیر الجهـوي 

قاد الجلسة. للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة في ظرف أسبوع من تاریخ انع
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ـــة فـــي أجـــل أســـبوع مـــن تـــاریخ انعقـــاد الجلســـة إلـــى –11الفصـــل  یـــتم تبلیـــغ رأي اللجن
الجماعة المحلیة المعنیة مرفقا وجوبا بنظیرین من الملف مؤشر علیهما من طرف رئیس 

اللجنة الفنیة الجهویة لرخص البناء ورئیس المصلحة الفنیة للجماعة المحلیة المعنیة.
مــن الملــف ومــن محضــر الجلســة لــدى مصــلحة اإلســكان التابعــة كمــا تــودع نســخة 

لإلدارة الجهویة للتجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة قصد الحفظ. 
ـــة للتجهیـــز واإلســـكان والتهیئـــة ةتتـــولى مصـــلحة اإلســـكان بـــاإلدار –12الفصـــل  الجهوی

الترابیة كتابة اللجنة وتكلف بهذا العنون: 
بدرس ملفات رخص البناء، -
باستدعاء أعضاء اللجنة، -
بإعــداد محاضــر الجلســات وٕابالغهــا إلــى كــل األعضــاء بصــفة منتظمــة وفــي كــل -

األحوال قبل موعد انعقاد الجلسة الموالیة، 
بـــربط الصـــلة بهیئـــة المهندســـین المعمـــاریین فیمـــا یتعلـــق بالمهندســـین المعمـــاریین -

مصممي مشاریع البناء المعروضة على اللجنة. 
لثـالث البـاب ا

ـة ـام انتقالیـأحكـ
یتعــین علــى البلــدیات التــي أحــدثت بهــا لجــان فنیــة لــرخص البنــاء والتــي ال -13الفصــل

تضـــم إمكاناتهـــا البشـــریة مهندســـا معماریـــا فـــي تـــاریخ دخـــول هـــذا القـــرار حیـــز التنفیـــذ أن 
تستجیب لهذا الشرط في أجل ثالث سنوات. 

وبشـریة تضـم مهندسـا معماریـا اقتـراح إحـداث وعلى كل بلدیة تتوفر لدیها إمكانات مادیـة
لجنة فنیة لرخص البناء تابعة لها في أجل سنة من تاریخ دخول هذا القرار حیز التنفیذ.

1995أكتـوبر 19تلغـى أحكـام قـرار وزیـر التجهیـز واإلسـكان المـؤرخ فـي -14الفصل 
المتعلق بضبط تركیب وطرق سیر اللجان الفنیة لرخص البناء.

ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.-15الفصل 
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أشغال التهيئة األولية واألشغال النهائية للتقسيم  
وكيفية استالمها

یتعلق بضبط أشغال 1995أكتوبر 19قرار من وزیر التجهیز واإلسكان مؤرخ في 
التهیئة األولیة واألشغال النهائیة للتقسیم وكیفیة استالمها.

األول البـاب 
أحكـام عامــة 

یتعین على كل مقسم تمت المصادقة على مشروع تقسمیه إنجاز –الفصل األول
األشغال الضروریة لتهیئة وتجهیز التقسیم وخاصة ما یتعلق منها بالطرقات والتزوید 
بالماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز واالتصاالت وصرف المیاه المستعملة، ومیاه 

نارة العمومیة وفضاءات وقوف السیارات والساحات العمومیة، وفضاءات األمطار واإل
األلعاب والمساحات الغروسة.

تنجز األشغال المذكورة وفقا لكراس شروط التقسیم والصیغ المنصوص علیها بالرسوم 
البیانیة وخاصة أمثلة إنجاز الشبكات المؤشر علیها من طرف المصالح التابعة للمتدخلین 

أو قبل مكتب مراقبة، مصادق علیه من طرفهم. المعنیین 
یمكن الترخیص للمقسم عند الطلب في تبویب أشغال التقسیم تهیئة أولیة -2الفصل 

وأشغال تهیئة نهائیة إذا كانت الغایة من ذلك تفادي تدهور الطرقات عند تشیید البنایات.
الباب الثاني 

أشغال التهیئة األولیة والنهایة
قصد بأشغال التهیئة األولیة للتقسیم، األشغال الضروریة إلستغالله. ی- 3الفصل 

وتتعلق هذه األشغال عوما: 
بهدم البنایات والمنشآت الموجودة المنصوص على هدمها بمثال التقسیم بكراس -

الشروط، 
بفتح مسطحات كل الطرقات، -
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بإنجاز أسس المعبدات واألرصفة -
التطهیر والكهرباء ومیاه األمطار وأغماد بمد شبكات الماء الصالح للشراب و -

الحجر للتزوید بالغاز وشبكة االتصاالت وربطها بالشبكات العامة المتعلقة بها، 
بإنجاز أشغال تهیئة وغرس الفضاءات الخضراء العمومیة عند أول نوسم -

غراسة، 
بتخلص المقاسم من كل رواسب األتربة وفواضل المواد المتأتیة من أشغال -

یم التقس
یقصد بأشغال التهیئة النهائیة للتقسیم األشغال الضروریة إلتمام أشغال –4الفصل 

التهیئة األولیة المنجزة من طرف المقسم طبقا لكراس الشروط، 
وتتعلق هذه األشغال عموما: 

بإعادة أسس المعبدات واألرصفة ومختلف الشبكات إلى ما كانت علیه، -
، بإتمام األرصفة ووضع الحواشي-
بإنجز طبقة الحوالن للمعبدات وفضاءات وقوف السیارات، -
بتهیئة ممرات الراجلین، -
بتركیب أعمدة التنویر العمومي، -
بغرس أشجار التصفیف وتركیز التجهیزات العمرانیة، -
باستكمال غراسة المساحات الخضراء، -
بتهیئة فضاءات األلعاب، -
بتثبیت المنحدرات،-

الباب الثالث
م األشغالصیغ استال

ـــة –5الفصـــل  ـــة تقـــوم بهـــا لجن ـــة األولیـــة والنهائیـــة للتقســـیم لمعاین تخضـــع أشـــغال التهیئ
تتركب من ممثلین عن الجماعة 

المحلیة والهیاكل المتدخلة المعنیة بأـشغال التهیئة المنجزة وذلك بطلب من المقسم.
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اف ویتضـمن ویحرر ممثل الجماعة المعنیة محضرا في الغرض على تأشیر بقیـة األطـر 
من هذا القرار.4نتیجة معاینة إتتهاء أشغال التهیئة كما هي مبینة بالفصل 

وسلم هذا المحضر للمقسم، في أجل شهرین إبتداء من تاریخ إبداع المطلب، 
إذا لــم یقــع إنجــاز أشــغال التهیئــة كلیــا أو جزئیــا فــي اآلجــال المحــددة وطبقــا –6لفصــلا

من طرف السلطة المختصة، یجوز لهذه األخیـرة بعـد للموصفات الفنیة المصادق علیها
مــن مجلــة 64تنبیـه یوجــه للمهنــي بــاألمر اســتعمال الضــمان المنصــوص علیــه بالفصــل 

78التهیئـة الترابیـة والتعمیـر للقیـام باألشــغال الالزمـة أو اإلذن بهـا وفقـا ألحكـام الفصــل 
من نفس المجلة.

م بـأي وجـه مـن الوجـه قبـل الحصـول علـى ال یمكن الشروع في استغالل التقسـی–7لفصلا
3محضر في معاینة إنتهاء األشغال األولیة للتقسیم، على األقل، كما هي مبینـة بالفصـل 

من هذا القرار.
من هذا 4یتم استالم أشغال التهیئة النهائیة للتقسیم المنصوص علیها بالفصل–8لفصل ا

ثـي التقسـیم وفـي أقصـى الحـاالت عنـد القرار من طرف المصالح المعنیة عند إتمـام بنـاء ثل
إنتهاء اآلجال القانونیة المتعلقة بإتمامها.

ویجب على المقسم إثر عملیة استالم األشـغال مـد الجماعـة الحلیـة المعنیـة بأمثلـة مطابقـة 
لكل الشبكات مؤشرا علیها من قبل المتدخلین المعنیین .

ا فیحــل مـــن مســـؤولیة صـــیانة ویضــمن االســـتالم بشـــهادة مطابقــة یصـــبح المقســـم بمقتضـــاه
التجهیــزات والمنشــآت والفضــاءات المدمجــة بالملــك العمــومي أو الخــاص للدولــة للجماعـــة 

المحلیة المعنیة.
ینشر هذا القرار بالرائد ارسمي للجمهوریة التونسیة.–9الفصل 
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التراتيـب  
البلـديـة
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للجماعات  راجعةمخـالفـة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق ال
المحلية

یتعلـق بمخالفـة تراتیـب حفـظ 2006أوت 14مـؤرخ فـي 2006لسنة 59قانون عدد 
الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة

العـنـوان األول
أحكام تمهیـدیــة

یهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بزجر مخالفة تراتیـب -الفصل األول
المناطق الراجعة للجماعات المحلیة.حفظ الصحة ب

ترتــب المخالفــات لتراتیــب حفــظ الصــحة فــي ثالثــة أصــناف، وتضــبط قائمــة -2الفصــل 
المخالفات لكل صنف والخطایا المستوجبة بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة.

ـيالعنـوان الثــان
ـاتفي معــاینة المخـالف

فظ الصحة من قبل: تقع معاینة المخالفات لتراتیب ح-3الفصل 
مـن مجلـة 10من الفصـل 4و3مأموري الضابطة العدلیة المشار إلیهم بالعددین -

اإلجراءات الجزائیة،
،"ب"و"أ"أعوان سلك مراقبي التراتیب البلدیة من الصنفین -
أعوان المجالس الجهویة المحلفین والمؤهلین للغرض.-

مخالفات في إطار قیامهم بمهامهم:یخول لألعوان المكلفین بمعاینة ال-4الفصل 
الــدخول خــالل الســاعات اإلعتیادیــة للفــتح أو للعمــل إلــى المحــالت المهنیــة كمــا -1

یمكنهم القیام بمهامهم أثناء نقل البضائع ومختلف المواد من وٕالى هذه المحالت.
دخــــول محــــالت الســــكنى طبــــق الشــــروط المنصــــوص علیهــــا بمجلــــة اإلجــــراءات -2

اإلذن فــي ذلــك مــن وكیــل الجمهویــة وذلــك عنــد تــوفر قــرائن تتعلــق بتعــاطي الجزائیــة بعــد 
نشاط مهني مخل بتراتیب حفظ الصحة.
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ـــــائق -3 ـــــى الوث ـــــد أول طلـــــب عل القیـــــام بكـــــل المعاینـــــات الضـــــروریة والحصـــــول عن
و السجالت الالزمة إلجراء أبحاثهم ومعایناتهم وأخذ نسخ منها.توالمستندا
الفة وتحریر تقریر في الحجز. حجز األشیاء موضوع المخ-4
یتعـین علـى أعـوان القـوة العامـة مـد یـد المسـاعدة لألعـوان المنصـوص علـیهم -5الفصل 
من هذا القانون في أداء مهامهم.3بالفصل 
تقــع معاینــة مخالفــة تراتیــب حفــظ الصــحة بواســطة محضــر یحــرره األعــوان -6الفصــل 

التعریـف بصـفتهم، ویسـتعینون عنـد الحاجـة مـن هـذا القـانون بعـد3المشار إلیهم بالفصـل 
بأحد الفنیین المؤهلین قانونا للغرض.

العـــون الـــذي حـــرره وٕامضـــاءه والهویـــة الكاملـــة ةیجـــب أن یتضـــمن كـــل محضـــر هویـــ
لمرتكـــــب المخالفـــــة أومـــــن یمثلـــــه، بالنســـــبة إلـــــى األشـــــخاص المعنـــــویین، وأقوالـــــه. ویـــــنص 

ـــاریخ ومكـــان وموضـــوع المعاینـــة ـــارة المحضـــر خاصـــة علـــى ت ـــة المجـــراة أو الزی أو المراقب
ـــم یكـــن متلبســـا. وعلـــى  الواقعـــة أو الحجـــز وعلـــى أنـــه وقـــع إعـــالم المعنـــي بالمخالفـــة مـــا ل

المخالف إمضاء المحضر بعد تالوته علیـه، وعنـد امتناعـه أو عـدم قدرتـه علـى اإلمضـاء  
یتم التنصیص صلب المحضر على ذلك.

أنـــه ال تـــتم إحالـــة المحضـــر إلـــى ویـــنص المحضـــر علـــى أنـــه وقـــع إعـــالم المخـــالف ب
قاضي الناحیة المختص ترابیا إذا أدلى بوصل خـالص مقـدار الخطیـة بصـفة نهائیـة لـدى 
القباضة المالیة المختصة في أجل ثالثة أیام من تاریخ المعاینة وتولى إزالة آثار المخالفة 

عند اإلقتضاء 
ـــه، فـــي أجـــل أقصـــاه أربعـــة ـــولى العـــون المحـــرر للمحضـــر إحالت ـــام مـــن تـــاریخ ویت أی

المعاینة، إلى رئیس الجماعة المحلیة الراجع إلیها بالنظر.
إذا امتنع المخالف عن دفـع الخطیـة وٕازالـة آثـار المخالفـة، عنـد االقتضـاء إمـا -7الفصل 

لنزاعـــه فـــي صـــحتها أو فـــي نســـبتها إلیـــه أو فـــي إجـــراءات معاینتهـــا أو ألي ســـبب آخـــر، 
ــة المحضــر علــى قاضــي الناح ــا، یــتم التنصــیص علــى هــذا وطلــب إحال یــة المخــتص ترابی

الطلب ضمن محضر المعاینة على أن یتولى المخالف اإلدالء بوصل یفید تأمینه لمقـدار 
الخطیة لدى القباضة المالیة المختصة فـي أجـل ال یتجـاوز ثالثـة أیـام مـن تـاریخ المعاینـة 

ویتم التنصیص على ذلك بالمحضر.
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لف، نســـخة مـــن المحضـــر العتمادهـــا فـــي خـــالص یســـلم العـــون إلـــى المخـــا-8الفصـــل 
الخطیة لدى القباضة المالیة المختصة ویتم التنصیص على ذلك بالمحضر.

یتـولى رئـیس الجماعـة المحلیـة الراجـع إلیهـا بـالنظر مكـان ارتكـاب المخالفـة، -9الفصل 
تص إحالة المحاضر المحررة وفق الشـروط المبینـة بهـذا القـانون إلـى قاضـي الناحیـة المخـ

ترابیا في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ اتصاله بها وذلك: 
في صورة عدم خالص مبلغ الخطیة بصفة نهائیة أو على وجه التأمین، -
بطلب من المخالف وبعد تأمین مبلغ الخطیة.-

في العــقـوبـات: العــنوان الثــالـث
ة بصـفة نهائیـة أو عــن فـي صــورة امتنـاع المخـالف عــن دفـع مقـدار الخطیــ-10الفصـل 

دفعــه علــى وجــه التــأمین وعــن إزالــة آثــار المخالفــة یتخــذ رئــیس الجماعــة المحلیــة الكــائن 
ـــة علـــى قاضـــي  ـــد إحالـــة محضـــر المخالف ـــدائرتها المحـــل موضـــوع المخالفــــة، وجوبـــا، عن ب
الناحیــة المخــتص ترابیــا، قــرارا بغلــق المحــل بصــفة وقتیــة لمــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر أو 

بحجز المعدات أو وسائل النقـل أو غیرهـا المسـتعملة فـي ارتكـاب المخالفـة وٕایـداعها اإلذن 
بمستودع الحجز إلى حین البت في الدعوى العمومیة.

لرئیس الجماعة المحلیة أن یأذن بتعلیـق قـرار الغلـق بواجهـة المحـل. ویعاقـب مـن تعّمـد 
ئة دینار.  إزالته أو تمزیقه أو إخفاءه بخطیة من مائة دینار إلى خمسما

ویعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطیـة قـدرها ألـف دینـار أو بإحـدى العقـوبتین فقـط 
من خالف مقتضیات قرار الغلق. 

وال تنسحب أحكام هذا الفصل على محالت السكنى.
یعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطیــة قــدرها خمســمائة دینــار أو بإحــدى -11الفصــل 

معاینـة المخالفـات المشـار إلیهـا بهـذا القـانون أو تعمـد منـع العقوبتین فقط كل مـن تصـدى ل
األعوان المكلفین بتنفیذ قرارات الغلق أو الحجز من أداء مهامهم.

تلغــى جمیــع األحكــام الســابقة والمخالفــة ألحكــام هــذا القــانون وخاصــة األمــر -12الفصــل 
مخالفــة تراتیــب المتعلــق بــدفع الخطایــا المســتوجبة مــن أجــل 1930فیفــري 11المــؤرخ فــي 

حفظ الصحة والضبط الصحي.  
ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة 
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مخالفة تراتيب حفظ الصحـة بالمناطق الراجعة للجماعات  
المحلية والخطايـا المستوجبـة

ضــبط قائمــة بیتعلــق 2007جویلیــة 23مــؤرخ فــي 2007لســنة 1866أمــر عــدد 
المخالفــــات لتراتیــــب حفــــظ الصــــحة بالمنــــاطق الراجعــــة للجماعــــات المحلیــــة والخطایــــا 

المستوجبة.

یضبط هذا األمر قائمة المخالفات لتراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة -األولالفصل 
للجماعات المحلیة، لكل صنف منها، والخطایا المستوجبة.

ول المخالفات التالیة: ترتب ضمن الصنف األ-الثاني الفصل 
إلقاء أو وضع فضالت األطعمة أو بقایـا السـجائر أو قـواریر أو علـب أو أوراق أو أكیـاس 
أو غیرها من األشیاء على األرصفة أو الطرقات أو في الساحات أو الحدائق أو الشواطئ 

العمومیة، 
أو الحرفیـــة أو الكـــنس دون رش المـــاء أمـــام المحـــالت المعـــدة لممارســـة األنشـــطة التجاریـــة

المحــالت المعــدة للســكنى أو تنظیــف الواجهــات واألرصــفة فــي غیــر األوقــات المحــددة مــن 
قبل الجماعة المحلیة المعنیة،

عـــــدم االعتنـــــاء بواجهـــــات المحـــــالت المعـــــدة لممارســـــة األنشـــــطة التجاریـــــة أو الحرفیـــــة أو 
یة منها، المحالت المعدة للسكنى من حیث عدم صیانتها وٕازالة األعشاب الطفیل

نفـض المفروشـات واألقمشـة ومـا شـابهها مـن النوافـذ أو الشـرفات أو األسـیجة المطلـة علــى 
طریق أو ساحة عمومیة في غیر األوقات المحددة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة 

عــرض أي شــيء بالنوافــذ أو بالشــرفات أو باألســیجة أو إلقــاء كــل مــا مــن شــأنه أن یضــر 
حة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،  بالمارة أو یحدث رائ

إخراج الفضالت المنزلیة في غیر األوقات المحددة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة 
وضــع الفضــالت المنزلیــة فــي أوعیــة ال تســتجیب للمواصــفات المحــددة مــن قبــل الجماعــة 

المحلیة المعنیة أو خارج الحاویات المخصصة لها، 
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نزلیة الموضوعة من قبل الجماعة المحلیة المعنیـة علـى ذمـة تحویل حاویات الفضالت الم
السكان من الموقع المحدد لها واستغاللها ألغرض أخرى، 

وضع مواد تحجرها التراتیب الجاري بها العمل في حاویـات الفضـالت المنزلیـة الموضـوعة 
والحدیدیــة مــن قبــل الجماعــة المحلیــة المعنیــة كجثــث الحیوانــات والســوائل والمــواد البلوریــة 

والخشبیة والخزفیة واإلسمنتیة وما شابهها، 
إلقاء الفضالت بمختلف أنواعها في أحواض المیاه أو النافورات العمومیة أو بجوانبها 

نلویث المحیط أو إزعاج المارة من جراء عدم وجود میازیب أو أنابیب أو قنـوات لتصـریف 
الهواء أو عدم صیانتها میاه األمطار المنحدرة من السطوح ومیاه مكیفات 

عدم اإلعتناء باإلسطبالت وبمرابط الدواب المرخص فیها أو تنظیفها، 
البول أو البصاق في األماكن العمومیة 

ترتب ضمن الصنف الثاني المخالفات التالیة: -3الفصل
إتـالف أو تحویـل الحاویـات أو السـالت الحائطیـة للفضـالت الموضـوعة مـن قبـل الجماعـة 

المعنیة في األماكن العمومیة، المحلیة
إخراج فضالت المحالت المعـدة لممارسـة األنشـطة التجاریـة أو الحرفیـة فـي غیـر األوقـات 

المحددة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة، 
ـــة مـــن المحـــالت المعـــدة لممارســـة  ـــة والمتأتی وضـــع الفضـــالت المشـــابهة للفضـــالت المنزلی

وعیة ال تستجیب للمواصفات المحددة من قبـل الجماعـة األنشطة التجاریة أو الحرفیة في أ
المحلیة المعنیة أو في األماكن غیر المخصصة لها،

تعطیــل ســیالن میــاه األمطــار بســبب وضــع مــواد البنــاء أو غیرهــا مــن الحــواجز المشــابهة 
على الرصیف أو طریق عمومیة أو بسبب تنظیف الطریق أو الرصیف بعد رفع ما وضع 

، بهما من المواد
تلویــث األرصــفة أو الطرقــات أو الســاحات العمومیــة مــن جــراء تصــریف المیــاه المســتعملة 

األنشطة التجاریة أو الحرفیة أو المحالت المعدة للسكنى، المعدة لممارسةمن المحالت 
عــدم اإلعتنــاء بالواقیــات واللوحــات اإلشــهاریة المركــزة بواجهــات المحــالت المعــدة لممارســة 

ة أو الحرفیــة أو المحــالت المعــدة للســكنى أو باألرصــفة أو بالطرقــات أو األنشــطة التجاریــ
بالساحات العمومیة من حیث تنظیفها أو صیانتها،
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تلویث األرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومیة بفضالت الدواب عند الجوالن بها، 
ة إلقاء فضالت متأتیة من اإلنتصاب باألرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومی

ـــة أو  ـــزات التابعـــة للمحـــالت المعـــدة لممارســـة األنشـــطة التجاری عـــدم تعهـــد وصـــیانة التجهی
الحرفیة و المرخص في وضعها بالطریق العام، 

تلویـــــث األرصـــــفة أو الطرقـــــات أو الســـــاحات العمومیـــــة عنـــــد إصـــــالح العربـــــات بمختلـــــف 
أنواعها، 

عمومیــــــة أو المنــــــاطق اإلضــــــرار بالســــــاحات المزروعــــــة داخــــــل الحــــــدائق أو المنتزهــــــات ال
الخضراء، 

ترك أثاث منزلي أو هیاكل مختلـف وسـائل النقـل باألرصـفة أو بالطرقـات أو بالسـاحات أو 
الحدائق العمومیة أو باألرصي غیر المبنیة، 

إدخال الحیوانات إلى المقابر أو الفضالت بمختلف أنواعها بها 
ترتب ضمن الصنف الثالث المخالفات التالیة: -4الفصل

ـــف -1 ـــة عنـــد نقـــل الفضـــالت بمختل تلویـــث األرصـــفة أو الطرقـــات أو الســـاحات العمومی
أنواعها في وسائل نقل أو أوعیة غیر مغطاة، 

نقل الفضالت المستخرجة من حفر تجمیـع الفضـالت أو فـروع الخنـادق الخاصـة فـي -2
أوعیة وبكیفیة ال تستجیب للشروط الصحیة المحددة من قبل الجماعة المعنیة

ألتربة وفضالت البناء والحدائق مهمـا كـان حجمهـا باألمـاكن غیـر المخصصـة إلقاء ا-3
لها من قبل الجماعة المحلیة المعنیة،

عدم تنظیف أرض غیر مبنیة من قبل المتصرف فیها، -4
عدم تسییج أرض غیر مبنیة من قبل مالكها بما یعرضها لصب الفضالت، -5
ـــة إلقـــاء جثـــث الحیوانـــات باألمـــاكن غیـــر المخصصـــة لهـــا-6 مـــن قبـــل الجماعـــة المحلی

المعنیة 
التسبب فـي تكـاثر الحشـرات وٕازعـاج راحـة األجـوار أو العمـوم نتیجـة تربیـة الحیوانـات -7

داخل المحالت السكنیة، 
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عدم صیانة وتنظیف المركبات الصحیة داخل المحـالت المعـدة لممارسـة األنشـطة -8
لجماعـة المحلیـة المعنیـة أو التجاریة أو الحرفیة طبقا للشروط الصـحیة المحـددة مـن قبـل ا

استغاللها في أغراض أخرى، 
عدم احترام الشروط الصحیة المحددة مـن قبـل الجماعـة المحلیـة المعنیـة المتعلقـة -9

بالخـــدمات المســـداة بـــالنزل والحمامـــات وقاعـــات الحالقـــة والتجمیـــل والتمســـید وغیرهـــا مـــن 
المحالت المفتوحة للعموم، 

محددة من قبـل الجماعـة المحلیـة المعنیـة والخاصـة عدم إحترام الشروط الصحیة ال-10
بكـــل نشـــاط تجـــاري أو حرفـــي والمتعلقـــة بـــالتجهیزات وبالعمـــال مـــن حیـــث ســـالمة ونظافـــة 

الجسم والهندام أثناء القیام بالعمل، 
نقــل المــواد الغذائیــة بوســائل نقــل ال تســتجیب للشــروط الصــحیة المحــددة مــن قبــل -11

الجماعة المحلیة المعنیة، 
و بیــع المــواد الغذائیـة ولفهــا بكیفیــة ال تسـتجیب للشــروط الصــحیة المحــددة عـرض أ-12

من قبل الجماعة المحلیة المعنیة، 
ــــة ال تســــتجیب للشــــروط الصــــحیة المحــــددة مــــن قبــــل -13 خــــزن المــــواد الغذائیــــة بكیفی

الجماعة المحلیة المعنیة 
دون تشــذیب األشـــجار المزروعـــة باألرصـــفة أو بالطرقـــات أو بالســـاحات العمومیـــة -14

إذن من الجماعة المحلیة المعنیة، 
إحداث أي نوع من الضجیج أو الضوضاء المتـأتي مـن المحـالت المعـدة لممارسـة -15

األنشــــطة التجاریــــة أو الحرفیــــة المنتصــــبة بالتجمعــــات الســــكنیة أو مــــن المحــــالت المعــــدة 
للسكنى في غیر األوقات المحددة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة، 

بمختلــــف أنواعهـــا فـــي األمــــاكن غیـــر المخصصـــة لهــــا مـــن قبــــل حـــرق الفضـــالت -16
الجماعة المحلیة المعنیة، 

ـــاه -17 ـــاه المســـتعملة أو می ـــوات تصـــریف المی ـــة البالوعـــات أو اإلضـــرار بقن ـــة أغطی إزال
األمطار، 

غسل الثیاب أو الصوف أو الجلود أو األواني وما شابهها في میاه البحر، -18
لى میاه البحر، إدخال الحیوانات بمختلف أنواعها إ-19
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رش الخضر والغالل والنباتـات بمـاء غیـر صـالح للشـراب أو عرضـها فـي األمـاكن -20
غیر المخصصة لها من قبل الجماعة المحلیة المعنیة، 

عدم توفر الشروط الصحیة للمداخن بالمحالت المعـدة لممارسـة األنشـطة التجاریـة -21
وجود خلل بها أو الحرفیة كالمطاعم والحمامات وغیرها أو فقدانها أو 

تضــــبط الخطایــــا المســــتوجبة عــــن المخالفــــات المنصــــوص علیهــــا بالفصــــول -5الفصــــل
من هذا األمر على النحو التالي: 4و3و2
عشرون دینارا بالنسبة إلى المخالفات المرتبة ضمن الصنف األول، -
أربعون دینارا بالنسبة إلى المخالفات المرتبة ضمن الصنف الثاني، -
نارا بالنسبة إلى المخالفات المرتبة ضمن الصنف الثالث، دیستون-

وزیــر الداخلیـة والتنمیـة المحلیــة ووزیـر المالیــة مكلفـان، كـل فیمــا یخصـه، بتنفیــذ -6الفصـل
هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.
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مسالك توزيـع منتـوجات الفـالحـة والصيد البحـري
یتعلــق بمســالك توزیــع 1994جویلیــة 23مــؤرخ فــي 1994لســنة 86عــدد قــانون 

2000لســنة 18منتوجــات الفالحــة والصــید البحــري كمــا وقــع إتمامــه بالقــانون عــدد 
. 2000فیفري 7مؤرخ في 

الباب األول: أحكــام عامـــة
تشــــمل مســــالك التوزیـــع الخاضــــعة ألحكــــام هــــذا القــــانون أســــواق اإلنتــــاج –األولالفصــــل

وأسواق الجملة وأسـواق التوزیـع بالتفصـیل لمنتوجـات الفالحـة والصـید البحـري بمـا فـي ذلـك 
نقاط البیع غیر القارة.

كما تعـد مسـالك توزیـع فـي مفهـوم هـذا القـانون وحـدات التصـنیف والتكییـف وكـذلك مخـازن 
التبرید للمنتوجات الفالحیة والبحریة.

مفهــوم هــذا القــانون خاصــة الخضــر تعــد منتوجــات فالحــة وصــید بحــري فــي –2الفصــل
والغـــالل ومـــا شـــابهها والغـــالل الجافـــة والبقـــول الغذائیـــة واألســـماك وغـــالل البحـــر وكـــذلك 

الماشیة ومنتوجاتها والدواجن ومنتوجاتها واألرانب.
تركـــز أســـواق اإلنتـــاج وأســـواق الجملـــة حســـب مخطـــط مـــدیري ألســـواق الجملـــة –3الفصـــل

یصادق علیه بأمر.
ســـواق بمقتضـــى قـــرار مشـــترك مـــن وزیـــر الدولـــة وزیـــر الداخلیـــة والـــوزیرین وتحـــدث هـــذه األ

المكلفین بالتجارة والفالحة بعد أخذ رأي وزیري الصحة العمومیة والبیئة والتهیئة الترابیة.
لســـنة 44مـــن القـــانون عـــدد 7مـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرة الثانیـــة مـــن الفصـــل –4الفصـــل
یقــع توزیــع منتوجــات الفالحــة والصــید البحــري فــي المتعلــق بتنظــیم تجــارة التوزیــع،1991

مرحلـة الجملـة عبــر أسـواق اإلنتــاج و/أو أسـواق الجملـة وفــي مرحلـة التفصــیل عبـر أســواق 
التوزیع بالتفصیل المنصوص علیها بهذا القانون.

یقــع تســییر أســواق اإلنتــاج وأســواق الجملــة مباشــرة مــن قبــل مصــالح الجماعــات –5الفصــل
ة أو وكـــاالت البلـــدیات أو عـــن طریـــق عقـــد لزمـــة تمنحـــه هـــذه الجماعـــات العمومیـــة المحلیـــ

التطبیقیة.  هألشخاص طبیعیین أو ذوات معنویة طبقا ألحكام هذا القانون ونصوص
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یحجر على المستلزم بأسواق اإلنتاج وأسواق الجملة القیام بعملیات البیع والشراء باألسـواق 
التي یسیرها.
یمكــن للــذوات المعنویــة العمومیــة المالكــة لتلــك األســواق، غیــر غیــر أنــه)1()(فقــرة أخیــرة

المنصوص علیها بالفقرة األولى من هذا الفصل أن تسیرها مباشرة.
تضبط طرق تنظیم وسیر أسواق اإلنتاج وأسواق الجملة بمقتضى كـراس شـروط –6الفصل

المجلس الوطني یصادق علیه بأمر یتخذ بإقتراح من الوزیر المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي
للتجارة.

ویضـبط كـراس الشـروط خاصــة أیـام وأوقـات عمـل هــذه األسـواق وتزویـدها والكمیـات الــدنیا 
المقبولة واستغالل أماكن البیع وواجبات المستعملین.

یتولى الجهاز المسیر للسوق سـن نظـام داخلـي طبقـا لنظـام نمـوذجي یضـبط بقـرار مشـترك 
لوزیرین المكلفین بالتجـارة والفالحـة بعـد أخـذ رأي المجلـس من وزیر الدولة وزیر الداخلیة وا

الوطني للتجارة.
ویضبط هذا النظام الداخلي النموذجي خاصة شـروط الـدخول والجـوالن داخـل هـذه السـوق 
والواجبات المتعلقة بالمحاسبة للمسیر والصیانة وكذلك الخدمات العامة والخاصة بالسوق.

جالباب الثاني: في أسواق اإلنتا
یعــد ســوق إنتــاج فــي مفهــوم هــذا القــانون كــل فضــاء مهیــئ بمنــاطق اإلنتــاج، –7الفصــل

یهــــدف إلــــى تســــهیل تجمیــــع المنتوجــــات الفالحیــــة والبحریــــة والتصــــنیف والتكییــــف والحفــــظ 
وتكوین أسعار هذه المنتوجات.

لهذه األسواق نشاط موسمي یوافق فترات انتاج المواد المروجة بها.
اإلنتــاج لبیــع المنتوجــات الفالحیــة والبحریــة ألول مــرة بالجملــة تخصــص ســوق–8الفصــل

یقوم بالبیع داخل هذه السوق المنتجـون وشـركات اإلنتـاج وتجمعـات المنتجـین وتعاضـدیات 
الخدمات والمشترون على رؤوس األشجار ومجمعو اإلنتاج 

2000فیفري 7المؤرخ في 2000لسنة 18كما وقع إتمامها بمقتضى القانون عدد -1
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یعـــد شـــاریا علـــى رؤوس األشـــجار فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون، كـــل شـــخص طبیعـــي أو ذات
معنویــــة یتــــولى شــــراء المنتوجــــات الفالحیــــة قبــــل جنیهــــا قصــــد ترویجهــــا بمســــالك التوزیــــع 

المنصوص علیها بهذا القانون.
یعد مجمع انتاج في مفهوم هذا القانون كـل شـخص طبیعـي أو ذات معنویـة یتـولى تجمیـع 
المنتوجات الفالحیة والبحریة من المنتجـین قصـد بیعهـا بمسـالك التوزیـع المنصـوص علیهـا

بهذا القانون.
ویقـــوم بالشــــراء مــــن هـــذه الســــوق األشــــخاص الطبیعیــــون والـــذوات المعنویــــة الــــذین یثبتــــون 

صفتهم كتجار توزیع بالجملة أو محولین أو أصحاب وحدات تكییف أو مصدرین.
یعد تاجر توزیع بالجملة، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبیعي أو ذات معنویة یقـوم 

حیــــة والبحریــــة قصــــد إعــــادة بیعهــــا علــــى حالتهــــا بالجملــــة بمســــالك بشــــراء المنتوجــــات الفال
التوزیع.

ویمكــن كــذلك لتجــار التوزیــع بالتفصــیل المتواجــدین بمنــاطق تركیــز أســواق اإلنتــاج التــزود 
منها في حدود حاجیاتهم.

الباب الثالث: في أسواق الجملة
اطق االسـتهالك تعـد سـوق جملـة فـي مفهـوم هـذا القـانون كـل فضـاء مهیـئ بمنـ–9الفصل

یهـدف إلـى تسـهیل تـرویج المنتوجـات الفالحیـة والبحریـة وتـدعیم شـفافیة األسـعار بتصــنیف 
وتكییف وحفظ هذه المنتوجات واعتماد المنافسة.

تخصــص ســوق الجملــة لبیــع المنتوجــات الفالحیــة والبحریــة بالجملــة مــن قبــل –10الفصــل
ــــاج وتجمعــــات المنتجــــین وتعاضــــ دیات الخــــدمات ووكــــالء البیــــع المنتجــــین وشــــركات اإلنت

والمشـــترین علـــى رؤوس األشـــجار ومجمعـــي اإلنتـــاج ووحـــدات التكییـــف والبـــائعین بالجملـــة 
والموردین.

ـــة  ـــع المنتوجـــات الفالحی ـــوم ببی ـــذي یق ـــاجر ال ـــانون، الت ـــع، فـــي مفهـــوم هـــذا الق ـــل بی یعـــد وكی
والبحریة داخل أسواق الجملة لحساب موكله.

تجــار التفصــیل وكــذلك المشــترون بالجملــة اآلخــرون الــذین ویقــوم بالشــراء مــن هــذه الســوق 
یثبتون صفتهم.

الباب الرابــع
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لـع بالتفصیـواق التوزیـي أسـف

تعد أسواق توزیع بالتفصـیل كـل الفضـاءات المهیئـة لهـذا الغـرض علـى شـكل –11الفصل
جــارة أســواق بلدیــة أو أســواق أســبوعیة أو نقــاط بیــع منفــردة أو مندمجــة ضــمن مؤسســات لت

التفصیل ونقاط بیع غیر قارة، یقع فیها بیع المنتوجات الفالحیة والبحریة.
ویتعــاطى البیــع بالتفصــیل داخــل هــذه األســواق تجــار التوزیــع وكــل البــائعین اآلخــرین طبقــا 

للقوانین والتراتیب الجاري بها العمل.
ویقوم بالشراء من هذه األسواق كل المشترین بالتفصیل.

ثـــل الســـوق البلدیـــة للبیـــع بالتفصـــیل فضـــاء تهیئـــه البلدیـــة داخـــل المنطقـــة تم–12الفصـــل 
البلدیــة ویحتــوي علــى عــدة أمــاكن مخصصــة للبیــع الیــومي بالتفصــیل للمنتوجــات الفالحــة 

والبحریة.
ویقع إحداث السوق البلدیة للبیع بالتفصیل بمقتضى قرار بلدي.

م وسـیر والتصـرف فـي السـوق وتضبط البلدیة المعنیة، بمقتضى كراس شروط، طـرق تنظـی
وجات الفالحیة البحریة.البلدیة للبیع بالتفصیل للمنت

تمثــل الســوق األســبوعیة فضــاء مهیئــا مــن قبــل البلدیــة أو المجلــس الجهــوي –13الفصــل 
تحـدد لهــا یــوم فـي األســبوع تبــاع فیهـا للمســتهلك مــواد اسـتهالكیة منهــا المنتوجــات الفالحیــة 

والبحریة .
األسبوعیة المتواجدة داخل المناطق البلدیة بقرار بلدي ، وبقـرار مـن الـوالي وتحدث السوق 

خارج هذه المناطق .
ویمكـــن أن تســـیر الســـوق األســـبوعیة إمـــا مـــن قبـــل البلدیـــة أو المجلـــس الجهـــوي مباشـــرة أو 
بمقتضى عقد لزمة یمنح ألشـخاص طبیعیـین أو ذوات معنویـة حسـب كـراس الشـروط تعـده 

مـــة، ویمنـــع علـــى المســـتلزم لألســـواق األســـبوعیة القیـــام بعملیـــات البیـــع الســـلطة المانحـــة للز 
والشراء باألسواق التي یسیرها.

الباب الخامس
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دـریـازن التبـي مخـف

یعتبـــر مخـــزن تبریـــد فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون كـــل محـــل مكـــون مـــن بیـــوت -14الفصـــل 
ئدة قصـــد حفــــظ محكمـــة الغلــــق ومجهـــزة بمعــــدات تبریـــد تمكــــن مـــن تخفــــیض الحـــرارة الســــا

المنتوجات الفالحیة والبحریة في حالة جیدة.
ـــة والبحریـــة المحفوظـــة بمخـــازن التبریـــد  وال تشـــمل أحكـــام هـــذا القـــانون المنتوجـــات الفالحی
لحاجیات اإلنتاج أو التحویل أو التصدیر أو اإلستهالك الذاتیة وغیر المخصصـة للتـرویج 

على حالتها عبر مسالك التوزیع.

ـــى منتوجـــات الفالحـــة والصـــید البحـــري داخـــل ی–15الفصـــل  ـــتم المحافظـــة عل جـــب أن ت
مخازن التبرید طبقا للشروط الفنیة والصحیة المضبوطة بالقوانین الجاري بها العمل.

یجب على كل مستغل لمخازن التبریـد مسـك دفتـر مـرقم ومختـوم مـن طـرف –16الفصل 
وبــدون مصــاریف وكــذلك مســك قاضــي الناحیــة، المخــتص ترابیــا، حســب الصــیغة العادیــة 

بطاقات مخزونات تحتوي وجوبـا علـى كـل البیانـات المتعلقـة بالمنتوجـات المحفوظـة وهویـة 
أصحابها.

یحجر على مستغلي مخازن التبرید وأصـحاب المنتوجـات الفالحیـة والبحریـة –17الفصل 
ـــى القیـــام بكـــل اخفـــاء أو احتكـــار للمنتوجـــات المخزونـــة مـــن شـــأنه أن یـــدخل اضـــطرابا عل

التزوید العادي للسوق.
یعــد احتكــارا كــل امتنــاع عــن تســویق أو بیــع كمیــات مــن المنتوجــات المخزونــة عنــد عــدم 
توفرها بصفة كافیة بالسوق وصدر بشأن تسـویقها مقـرر وزاري نشـر بالصـحف الیومیـة أو 

وقع إبالغه للمستغل لمخازن التبرید بمقتضى مكتوب مضمون مع اإلعالم بالوصول.
السادسالباب 

في المرصد الوطني للتزوید واألسعار
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أحـــدث مرصـــد وطنـــي للتزویـــد واألســـعار لغایـــة متابعـــة ســـیر مســـالك توزیـــع -18الفصـــل 
المنتوجــات األساســیة أو اإلســتراتیجیة أو الحساســة وخاصــة المنتوجــات الفالحیــة والبحریــة 

من هذا القانون.2كما عرفها الفصل 
ألســـــعار خاصـــــة إلـــــى معالجـــــة ومتابعـــــة المعطیـــــات یهـــــدف المرصـــــد الـــــوطني للتزویـــــد وا

اإلحصـــائیة والمعلومـــات التجاریـــة المتعلقـــة بإنتـــاج وخـــزن وتحویـــل وتوزیـــع واســـتهالك هـــذه 
المنتوجــات قصــد تــوفیر المعطیــات الالزمــة لغایــة تعــدیل الســوق مــن حیــث الزمــان والمكــان 

وتدعیم شفافیة المعامالت التجاریة.
واألسعار زیادة على ذلك بكل الدراسات والتقدیرات المتعلقة ویقوم المرصد الوطني للتزوید

بالمنتوجات المذكورة أعاله 
یتعــین علــى المؤسســات والمجــامع واألجهــزة التــي تقــوم بإنتــاج أو خــزن أو –19الفصــل 

تحویـــل أو نقـــل أو توزیـــع أو إســـتهالك المنتوجـــات التـــي تـــدخل فـــي مجـــال نشـــاط المرصـــد 
ـــد واألســـعار  ـــات المتصـــلة الـــوطني للتزوی ـــوفیر المعلومـــات والمعطی اإلســـتجابة لألبحـــاث بت

باإلحصــائیات التــي شــرع فیهــا أعــوان هــذا المرصــد أو كــل شــخص مؤهــل للقیــام بمثــل هــذه 
األبحاث، وتسهیل مهمة هؤالء األعوان.

وتجمــع المعلومــات واإلحصــائیات بصـــفة ســریة وال یمكــن بأیـــة حــال اســتعمالها لغایـــات ال 
ف المرصد.تدخل في إطار أهدا

ویلزم األعوان المؤهلون للبحث في أنشطة المرصد بالمحافظة على السر المهني.
یمكـــن أن تتكفـــل الـــوزارة المكلفـــة بالتجـــارة بمهمـــة المرصـــد الـــوطني للتزویـــد –20الفصـــل 

مــن هــذا القــانون مباشــرة أو تعهــد بهــا لمؤسســة 18واألســعار المنصــوص علیهــا بالفصــل 
وتجاریة.عمومیة ذات صبغة صناعیة

تضــبط طــرق ســیر هــذا المرصــد بــأمر یتخــذ بــاقتراح مــن الــوزیر المكلــف بالتجــارة بعــد أخــذ 
رأي وزیر الفالحة والوزیر المكلف بالتخطیط والتنمیة الجهویة والمجلس الوطني للتجارة.

الباب السابع
ةــمهنیـات الـواجبـي الـف
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ســــالك توزیــــع المنتوجــــات یجــــب أن تســــتجیب المنتوجــــات المروجــــة عبــــر م–21الفصــــل 
الفالحیــة والبحریــة المعرفــة بهــذا القــانون إلــى شــروط الصــحة والســالمة المنصــوص علیهــا 
بـــالقوانین والتراتیـــب الجـــاري بهـــا العمـــل وكـــذلك إلـــى مواصـــفات الجـــودة والتصـــنیف واللـــف 

المعمول بها.
تـــواء یحجـــر اســـتعمال صـــنادیق الخشـــب ذات اإلســـتعمال الـــدائم المعـــدة الح–22الفصـــل 

المنتوجات الفالحیة والبحریة المروجة بأسواق اإلنتاج وأسواق الجملة.
تضبط كیفیة لـف المنتوجـات الفالحیـة والبحریـة وتصـنیفها وعرضـها بمسـالك التوزیـع بقـرار 

من الوزیر المكلف بالتجارة.
یجب على بائعي المنتوجات الفالحیة والبحریة المنصوص علیهم بالفصلین –23الفصل 

من هذا القانون استعمال آالت وزن ومعدات ضروریة للفوترة.10و8
تضــبط نوعیــة آالت الــوزن ومعــدات الفــوترة التــي یتعــین اســتعمالها بأســواق اإلنتــاج وأســواق 

الجملة بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة.
یجـــب أن تقتصـــر معـــامالت المنتجـــین المتـــدخلین بأســـواق اإلنتـــاج وأســـواق –24الفصـــل 

لة بصفتهم تلك، على المنتوجات المتأتیة من مستغالتهم الخاصة.الجم
ویتحـــتم علـــى تجمعـــات المنتجـــین وتعاضـــدیات الخـــدمات المتدخلـــة بهـــذه األســـواق بصـــفتها 
تلـــك، أن تقتصـــر معامالتهـــا علـــى المنتوجـــات المتأتیـــة مـــن مســـتغالت منخـــرطیهم أو مـــن 

األساسي.مستغالت منتجین آخرین، حسب الشروط المضبوطة بقانونها
ـــة  ـــى هـــؤالء المنتجـــین وتجمعـــات المنتجـــین وتعاضـــدیات الخـــدمات اقتنـــاء بطریق ویمنـــع عل

مباشرة أو غیر مباشرة منتوجات فالحیة أو بحریة مروجة داخل هذه األسواق.
وینطبق نفس التحجیر على الشراة على رؤوس األشجار.

ریقـــة مباشـــرة أو غیـــر یحجـــر علـــى وكـــالء البیـــع بأســـواق الجملـــة اقتنـــاء بط–25الفصـــل 
مباشرة منتوجات موكلیهم و أي منتوجات أخرى فالحیة أو بحریة مروجة بهذه األسواق.

كمـــا یحجـــر علـــى تجـــار الجملـــة العـــاملین بأســـواق الجملـــة اقتنـــاء بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر 
مباشرة منتوجات فالحیة و بحریة مروجة بهذه األسواق.

ق اإلنتـــاج وأســـواق الجملـــة إال لحـــاملي بطاقـــة ال یمكـــن الـــدخول إلـــى أســـوا–26الفصـــل 
الدخول المحدثة بمقتضى أحكام هذا الفصل لكل صنف من المتدخلین بهذه األسواق. 
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ویضــبط شــكل هــذه البطاقــة وشــروط إســنادها وســحبها ومــدة صــلوحیتها بقــرار مــن الــوزیر 
المكلف بالتجارة.

الباب الثامن
اتـالفـة والمخـراقبـي المـف

یتـــولى الـــوالي المخـــتص ترابیـــا الســـهر علـــى نظـــام أســـواق اإلنتـــاج وأســـواق –27الفصـــل 
الجملــة وأســواق التوزیــع بالتفصــیل وذلــك مــع مراعــاة التراتیــب المتعلقــة بالضــابطة اإلداریــة 

الجاري بها العمل.
تتولى مصالح المراقبة اإلقتصادیة والمراقبـة الصـحیة والشـرطة العدلیـة، كـل –28الفصل 

ه، القیـــام بمراقبـــة المعـــامالت التجاریـــة والشـــروط الصـــحیة علـــى مســـتوى حســـب اختصاصـــ
مســالك توزیـــع المنتوجـــات الفالحیـــة والبحریـــة المنصــوص علیهـــا بهـــذا القـــانون وذلـــك طبقـــا 
للقــــوانین والتراتیــــب الجــــاري بهــــا العمــــل والمتعلقــــة بالمراقبــــة اإلقتصــــادیة وبحفــــظ الصــــحة 

ـــــي المـــــؤرخ 1991لســـــنة 64وخاصـــــة القـــــانون عـــــدد  ـــــة 29ف ـــــق 1991جویلی المتعل
بالمنافسة واألسعار.

بصرف النظر عن العقوبـات المنصـوص علیهـا بالتشـریع الجـاري بـه العمـل –29الفصل 
، یعاقب بخطیة تتراوح قیمتها بین ألـف وخمسـة آالف دینـار كـل مسـتلزم ألسـواق إنتـاج أو 

هذا القانون من 13أو 5أسواق جملة أو أسواق أسبوعیة یخل بأحكام الفصلین 
13و5یمكن للجماعات العمومیة المحلیة إلغاء عقـد اللزمـة المنصـوص علیـه بالفصـلین 

من هذا القانون في صورة إخـالل المسـتلزم ببنـود العقـد أو كـراس الشـروط الخـاص بتسـییر 
سوق اإلنتاج أو سوق الجملة أو السوق األسبوعیة.

ــــات المنصــــوص علیهــــا–30الفصــــل  ــــالقوانین الجــــاري بهــــا العمــــل مــــع مراعــــاة العقوب ب
16والمتعلقة بالصحة والسـالمة والمراقبـة اإلقتصـادیة، یعاقـب كـل مخـل بأحكـام الفصـلین 

من هذا القانون بخطیة تتراوح قیمتها بین خمسمائة وخمسة آالف دینار.17و 
مــن هــذا القــانون بخطیــة تتــراوح 19ویعاقــب كــل مخــل بأحكــام الفقــرة األولــى مــن الفصــل 

ها بین مائة وألف دینار.قیمت
مـــن هـــذا القـــانون بخطیـــة 24و 23و 22و 21ویعاقـــب كـــل مخـــل بأحكـــام الفصـــول 

تتراوح قیمتها بین مائة وخمسمائة دینار.
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ةمن هذا القانون بخطیة تتـراوح قیمتهـا بـین خمسـمائ25ویعاقب كل مخل بأحكام الفصل 
وثالثة آالف دینار

و 23و 22و 21و 17و16ام الفصـــول وفـــي صـــورة العـــود یتعـــرض مخـــالفو أحكـــ
من هذا القانون إلى خطیة بضعف القیمة المنصوص علیها.25و 24

ویعتبر في حالة العود كل من یرتكب مخالفة قبل مضي خمس سـنوات مـن تـاریخ صـدور 
24و 23و 22و 21و 17و 16حكم بات علیه من أجل مخالفة أحكام الفصـول 

من هذا القانون.25و 
مراعــاة العقوبـات الصــادرة عـن المحــاكم یمكــن أن یتعـرض وكــالء البیـع وتجــار الجملــة مـع

زیــادة علــى ذلــك فــي صــورة العــود إلــى مــنعهم مــن تعــاطي نشــاط وكیــل بیــع أو بــائع جملــة 
بأسواق الجملة لمدة أقصاها شهر وذلك بقرار معلل من الوزیر المكلف بالتجارة.

مــــن هــــذا القــــانون كــــل احتكــــار 30صــــل بصــــرف النظــــر عــــن أحكــــام الف–31الفصــــل 
للمنتوجــات الفالحیــة والبحریــة المحفوظــة فــي مخــازن التبریــد مــن شــأنه أن یــدخل اضــطرابا 
علــــى التزویــــد العــــادي للســــوق، یمكــــن أن یترتــــب عنــــه الحجــــز الفعلــــي أو الصــــوري لهــــذه 

المنتوجات.
رة أن یقـرر غلـق مـع مراعـاة العقوبـات الصـادرة عـن المحـاكم، یمكـن للـوزیر المكلـف بالتجـا

مخــازن التبریــد موضــوع المخالفــة لمــدة أقصــاها شــهر وذلــك مــع إتخــاذ اإلجــراءات الوقائیــة 
الالزمة إلجتناب تلف البضاعة المخزونة.

تقع معاینة المخالفات الحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة من قبل: –32الفصل 
لفة بالتجارة متفقدي المراقبة اإلقتصادیة التابعین للوزارة المك-
أعوان الضابطة العدلیة -
ـــة - األعـــوان التـــابعین لـــوزارة الصـــحة العمومیـــة المكلفـــین بالمراقب

الصحیة 
أعوان التراتیب البلدیة -
كــــل األعــــوان اآلخــــرین المــــؤهلین لــــذلك والــــذین یعیــــنهم الــــوزیر -

المكلف بالتجارة.
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بقـا للنصـوص الجـاري وتقع معاینة المخالفات وٕاحالة المحاضر على المحـاكم المختصـة ط
لســنة 64بهــا العمــل فــي مــادة المراقبــة اإلقتصــادیة وحفــظ الصــحة وخاصــة القــانون عــدد 

المشار إلیه.1991جویلیة 29المؤرخ في 1991
وتنطبق النصوص الجـاري بهـا العمـل فـي مـادة المراقبـة اإلقتصـادیة علـى طـرق وٕاجـراءات 

المــؤرخ فــي 1991لســنة 64عــدد الحجــز الفعلــي أو الصــوري و الغلــق وخاصــة القــانون
المذكور.1991جویلیة 29

یمكن للوزیر المكلف بالتجارة في كل الحـاالت بـإجراء صـلح فـي المخالفـات –33الفصل 
ألحكام هذا القانون.

ــــة  ــــي مــــادة المراقب ــــا للنصــــوص الجــــاري بهــــا العمــــل ف ــــة إجــــراءات الصــــلح طبق وتقــــع كیفی
ـــانون عـــدد  ـــة 29المـــؤرخ فـــي 1991لســـنة64اإلقتصـــادیة وخاصـــة الق 1991جویلی

المشار إلیه.
الباب التاسع

ةـالیـام انتقــأحك
یتعـــین علـــى الجماعـــات العمومیـــة والمؤسســـات المالكـــة ألســـواق فـــي حالـــة –34الفصـــل 

مــن هـــذا القــانون فــي أجـــل ال 5نشــاط عنــد نشــر هـــذا القــانون. اإلمتثــال ألحكـــام الفصــل 
یتجاوز السنتین.

مستلزمین حسب عقد لزمة والمتصرفین في تلك األسواق اإلمتثـال لطـرق كما یتحتم على ال
6التنظیم والتسییر التي یقـع ضـبطها بمقتضـى كـراس الشـروط المنصـوص علیـه بالفصـل 

من هذا القانون في أجل ال یتجاوز السنة من تـاریخ نشـر األمـر المتعلـق بالمصـادقة علـى 
كراس الشروط.

1995انون حیـــز التطبیـــق ابتـــداء مـــن غـــرة جـــانفي تـــدخل أحكـــام هـــذا القـــ–35الفصـــل 
وتلغى تبعا لذلك جمیع األحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة: 

المتعلق بأسواق مدینة تونس 1926جویلیة 2األمر المؤرخ في 
المتعلـق بأسـواق األسـماك والرخویـات والقشـریات لبلدیـة 1927مـاي 7األمر المؤرخ فـي 

تونس.
المتعلق بمخازن التبرید.1981أفریل 7المؤرخ في 1981لسنة 436عدد األمر 
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المتعلــــــق بأســــــواق ذات 1984أوت 6المــــــؤرخ فــــــي 1984لســــــنة 69القــــــانون عــــــدد 
المصلحة الوطنیة 

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلـديةالنظام األساسي  

یتعلـق بحـذف سـلك مراقبـي 2012جـوان 2مـؤرخ فـي 2012لسـنة 518أمر عدد 
.التراتیب البلدیة وٕادماج أعوانه بسلك األمن الوطني والشرطة الوطنیة

تم حذف سلك مراقبي التراتیـب البلدیـة وٕادمـاج األعـوان التـابعین لـه بالسـلك الفصل األول ـ
للزي النظامي بسـلك األمـن الـوطني والشـرطة الوطنیـة، وذلـك وفـق بیانـات الجـدول الفرعي
:التالي

رتب أعوان سلك مراقبي 
البلدیةالتراتیب

رتب اإلدماج بالسلك الفرعي للزي 
النظامي بسلك األمن الوطني والشرطة 

الوطنیة

الصنف والصنف 
الفرعي

2أمالزم أولمتفقد التراتیب البلدیة
2أمالزمفقد التراتیب البلدیةملحق ت

بناظر أمن أولمراقب التراتیب البلدیة
بناظر أمنناظر التراتیب البلدیة

تتم إعادة ترتیب األعوان المنصوص علیهم بالفقرة األولـى مـن هـذا الفصـل بشـبكة األجـور 
المشــار إلیــه 1997ســبتمبر 16المــؤرخ فــي 1997لســنة 130المحــددة بــاألمر عــدد 

.ه، بدرجة ال تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجیرهم األصليأعال
ألغیت جمیـع األحكـام السـابقة المخالفـة لهـذا األمـر وخاصـة أحكـام األمـر عـدد ـ2الفصل 
والمتعلــق بضــبط النظــام األساســي 2000مــاي 22المــؤرخ فــي 2000لســنة 1121

22المـؤرخ فـي 2000سـنة ل1122الخاص بسلك مراقبي التراتیب البلدیة واألمر عدد 
والمتعلــق بضــبط المطابقــة بــین درجــات رتــب ســلك مراقبــي التراتیــب البلدیــة 2000مــاي 

.ومستویات التأجیر
وزیر الداخلیة ووزیر المالیة مكلفان، كـل فیمـا یخصـه، بتنفیـذ هـذا األمـر الـذي ـ3الفصل 

.ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
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ومي للطرقـاتاإلشهار بالملك العم
ــانون عــدد  ــي 2009لســنة 12ق ــق ب2009مــارس 2مــؤرخ ف إلشــهار بالملــك ایتعل

العمــومي للطرقــات التــابع للجماعــات المحلیــة وبــاألمالك العقاریــة المجــاورة لــه التابعــة 
)1(لألشخاص,

یهــدف هــذا القــانون إلــى تنظــیم إشــغال الملــك العمــومي للطرقــات التــابع -)1(الفصــل األول
ات المحلیــــة لغایــــة إشــــهاریة، وتنظــــیم وضــــع المعلقــــات وٕاقامــــة الالفتــــات والركــــائز للجماعــــ

اإلشهاریة القابلة للرؤیة منـه بـاألمالك العقاریـة المجـاورة لـه التابعـة ألشـخاص طبیعیـین أو 
معنویین.

یمكـــن الموافقــــة علــــى إشـــغال الملــــك العمــــومي للطرقـــات التــــابع للجماعــــات )1(-2الفصــــل
إقامـــة الفتـــات أو ركـــائز لغایـــة إشـــهاریة بـــه، شـــریطة ضـــمان ســـالمة المحلیـــة وقتیـــا قصـــد

المرور والمحافظة على األمن العام وعلى الجمالیة الحضریة.
ـــة جدیـــدة)  : تـــتم الموافقـــة علـــى اإلشـــغال الـــوقتي، لغایـــة إشـــهاریة، للملـــك )1((فقـــرة ثانی

ئــیس الجماعــة العمــومي للطرقــات التــابع للجماعــات المحلیــة، بمقتضــى تــرخیص مــن قبــل ر 
المحلیــــة التــــي یوجــــد بــــدائرتها الترابیــــة الملــــك المعنــــي. ویســــتوجب التــــرخیص الــــدعوة إلــــى 
ــــوب  ــــب عــــروض كلمــــا كانــــت قیمــــة المســــاحة اإلشــــهاریة المطل ــــق طل المنافســــة عــــن طری
اســـتغاللها عـــن طریـــق اإلشـــغال الـــوقتي، تســـاوي أو تفـــوق المبلـــغ المســـتوجب للـــدعوة إلـــى 

وض، وفـــق أحكـــام التشـــریع النافـــذ فـــي مجـــال الصـــفقات المنافســـة عـــن طریـــق طلـــب العـــر 
العمومیة. وتعتمد في تحدید قیمة هذه المساحة اإلشهاریة تعریفـة المعلـوم المسـتوجب علـى 
ـــــي  ـــــة ف ـــــات واللوحـــــات اإلشـــــهاریة والمـــــرخص للجماعـــــات المحلی اإلشـــــهار بواســـــطة الالفت

.استخالصه وفق التشریع النافذ

2011سبتمبر 5المؤرخ في 2011لسنة 84كما  تم  تنقیحها بالمرسوم  عدد -1



516

ى اإلشـــغال الـــوقتي لغایـــة إشـــهاریة للملـــك العمـــومي تضـــبط شـــروط وٕاجـــراءات الموافقـــة علـــ
للطرقات المنصوص علیه بالفقرة األولى من هذا الفصل بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة.

یخضــع وضــع المعلقــات و إقامــة الالفتــات و الركــائز اإلشــهاریة بــاألمالك ) 1(-3الفصــل 
العمــــومي للطرقـــات التــــابع العقاریـــة لألشـــخاص الطبیعیــــین أو المعنـــویین المجــــاورة للملـــك

ـــك  ـــة للرؤیـــة مـــن هـــذا المل للجماعـــات المحلیـــة عنـــدما تكـــون تلـــك الســـندات اإلشـــهاریة قابل
العمومي لترخیص من رئیس الجماعة المحلیة التي یوجـد بـدائرتها الترابیـة الملـك العمـومي 

ماعـة المعني، یسند إلى المؤسسة القائمـة باإلشـهار مقابـل معلـوم یسـتخلص لفائـدة هـذه الج
المحلیة.
من هذا القانون شرط 3یراعى في إسناد الترخیص المنصوص علیه بالفصل -4الفصل 

ضـــمان ســـالمة المـــرور والمحافظـــة علـــى األمـــن العـــام وعلـــى الجمالیـــة الحضـــریة وتضـــبط 
شروط وٕاجراءات إسناده بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة.

مـن هـذا 3لمنصـوص علیـه بالفصـل تعتمد في تحدید المعلوم المستوجب على التـرخیص ا
القــانون، تعریفــة المعلــوم المســتوجب علــى اإلشــهار بواســطة الالفتــات واللوحــات اإلشــهاریة 
والمــرخص للجماعـــات المحلیـــة فـــي استخالصـــه وفــق التشـــریع النافـــذ والمســـاحة االشـــهاریة 

بـالترخیص المتفق على استعمالها بین مالـك العقـار والمؤسسـة القائمـة باإلشـهار والمتمتعـة 
وذلك على أساس كتب االتفاق المبرم بین الطرفین في الغرض.

مــن هــذا القــانون 3و2علــى المتمتــع بــالترخیص المنصــوص علیــه بالفصــلین -5الفصــل 
استغالله بنفسه وعدم  إحالة حق استغالله إلى الغیر بأي وجه. 

الحصــول علــى فــي صــورة وضــع المعلقــات أو إقامــة الســندات اإلشــهاریة دون -6الفصــل 
مــــن هــــذا القــــانون، یســــلط رئــــیس 3و2التــــرخیص المســــتوجب بمقتضــــى أحكــــام الفصــــلین 

الجماعة المحلیة المعنیة على المخالف خطیـة إداریـة قـدرها مائتـا دینـار عـن المتـر المربـع 
الواحد أو عن جزئه من مساحة المعلقة أو الالفتة أو الركیزة اإلشهاریة موضوع المخالفة.

2011سبتمبر 5المؤرخ في 2011لسنة 84كما  تم  تنقیحه بالمرسوم  عدد -1
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، زیــادة علــى ذلــك، إزالــة المعلقــة أو الالفتــة أو الركیــزة االشــهاریة موضــوع وعلــى المخــالف
المخالفة، ویمكن للجماعة المحلیـة المعنیـة فـي صـورة امتناعـه عـن ذلـك، أن تتـولى إزالتهـا 

بنفسها وعلى نفقته و إیداع الالفتة أو الركیزة بمستودع الجماعة المحلیة.
المعنیــة فــي صــورة مخالفــة شــروط التــرخیص یمكــن لــرئیس الجماعــة المحلیــة -7الفصــل 

مـن هـذا القـانون، 4وبـالفقرة األولـى مـن الفصـل 2المشار إلیها بالفقرة الثالثـة مـن الفصـل 
أن یتــولى بقــرار معلــل، ســحب التــرخیص بصــفة وقتیــة ولمــدة ال تتجــاوز الثالثــة أشــهر أو 

مــن هــذا 6صــل بصــفة نهائیــة وذلــك عــالوة علــى الخطیــة اإلداریــة المنصــوص علیهــا بالف
القانون.

یتم سحب الترخیص بصفة نهائیة في الحاالت التالیة:
إذا لم یتول المخالف تسویة وضعیته خالل مدة السحب الوقتي للترخیص،-
في صورة اإلخالل باألمن العام أو بسالمة المرور،-
في صورة عدم دفع المعلوم المستوجب،-
ب الترخیص بصفة وقتیة،في صورة القیام ثانیة بما استوجب سح-
من هذا القانون.5في صورة مخالفة أحكام الفصل -

یتم في حالة سحب الترخیص بصفة وقتیة، إزالة المعلقات االشهاریة مـن سـندات اإلشـهار 
موضـــوع التـــرخیص ویـــتم فـــي حالـــة ســـحب التـــرخیص بصـــفة نهائیـــة، إزالـــة كافـــة الســـندات 

ات أو ركائز او غیرها.االشهاریة موضوع الترخیص سواء كانت الفت
مــــن هــــذا القــــانون دون تطبیــــق العقوبــــات 7و 6ال تحــــول أحكــــام الفصــــلین -8الفصــــل 

الجزائیــة المســتوجبة.إذا تــم اإلشــهار دون تــرخیص مــن اإلدارة المختصــة أو خالفــا لشــروط 
الترخیص أو إذا تضمن ما یشكل جریمة وفقا للتشریع النافذ.

حكام هذا القانون و أحكام نصوصه التطبیقیة، األعوان یتولى معاینة مخالفة أ-9الفصل 
اآلتي ذكرهم كل في ما یخصه:

ـــیهم بالعـــددین - مـــن 10مـــن الفصـــل 4و 3مـــأمورو الضـــابطة العدلیـــة المنصـــوص عل
مجلة اإلجراءات الجزائیة،

أعوان الشرطة والحرس الوطنیین المكلفون بتنفیذ قرارات رؤساء الجماعات المحلیة.-
سلك مراقبي التراتیب البلدیة من الصنفین "أ " و "ب"،أعوان -
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أعوان المجالس الجهویة المحلفون والمؤهلون للغرض.-
تتم معاینة مخالفة أحكام هذا القـانون و أحكـام نصوصـه التطبیقیـة بمقتضـى -10الفصل 

من هذا القانون.9محضر یحرره األعوان المنصوص علیهم بالفصل 
فـي ماعـدا المحاضـر المحـررة مـن قبـل مـأموري الضـابطة العدلیـة )1((فقرة ثانیة جدیدة) 

بشـأن المضــامین اإلشــهاریة التــي تشــكل جــرائم مسـتوجبة لعقوبــات جزائیــة والتــي تحــال إلــى 
وكیـــل الجمهوریـــة المخـــتص ترابیـــا، توجـــه ســـائر المحاضـــر األخـــرى إلـــى رئـــیس الجماعـــة 

ور بمقــر الجماعــة المحلیــة بغــرض المحلیــة المعنیــة الــذي یــأذن باســتدعاء المخــالف للحضــ
ســماعه بشــأن المخالفــة المنســوبة إلیــه. ویــتم اســتدعاء المخــالف برســالة مضــمونة الوصــول 

.في مقر المؤسسة القائمة باإلشهار
مـن هـذا القـانون، بقـرار 6تسلط الخطیة اإلداریة المنصوص علیها بالفصل -11الفصل 

تبلیغـه إلـى المعنـي بـاألمر وفـق اإلجـراءات معلل من رئیس الجماعة المحلیـة المعنیـة، یـتم
من هذا القـانون، ویحـال نظیـر مـن القـرار 10المنصوص علیها بالفقرة الثانیة من الفصل 

إلى محاسب هذه الجماعة المحلیة.
ـــدة) ـــة جدی ـــرة ثانی ـــة )1((فق ـــة بالقباضـــة المالی ـــغ الخطی ـــى المخـــالف خـــالص مبل یتعـــین عل

اوز ستین یوما من تاریخ توجیه القرار المنصوص المختصة مقابل وصل، في أجل ال یتج
علیه بالفقرة األولى من هذا الفصـل، برسـالة مضـمونة الوصـول فـي مقـر المؤسسـة القائمـة 

.باإلشهار
إذا لــم یقــم المخــالف بخــالص مبلــغ الخطیــة خــالل األجــل المنصــوص علیــه -12الفصــل 

حاســـب المخـــتص اســـتخالص مـــن هـــذا القـــانون، یتـــولى الم11بـــالفقرة الثانیـــة مـــن الفصـــل 
ـــة  ـــون الجماعـــات المحلیـــة المنصـــوص علیهـــا بمجل الخطیـــة وفـــق إجـــراءات اســـتخالص دی

المحاسبة العمومیة.

2011سبتمبر  5المؤرخ في 2011لسنة 84حها بالمرسوم  عدد كما تم  تنقی-1
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بالملــك العمــومي تبقــى الســندات اإلداریــة الســتعمال المواقــع االشــهاریة)1(-13الفصــل 
اریة المفعـول النافـذة فـي تـاریخ صـدور هـذا القـانون سـالتـابع للجماعـات المحلیـةللطرقـات

الــى تــاریخ انقضــاء مــدتها. وٕاذا كانــت هــذه الســندات قابلــة وفــق شــروطها للتجدیــد الضــمني 
فانها تصیر خاضعة ألحكام هذا القانون بعد مضي أجل أربعة أعوام من تاریخ صدوره.

ألغیت جمیع األحكام السابقة فیما یتعارض و أحكام هذا القانون.-14الفصل 
م هذا القانون حیز التنفیذ بعد شهرین من تاریخ صدوره.تدخل أحكا-15الفصل 

ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.

2011سبتمبر  5المؤرخ في 2011سنة ل84كما تم  تنقیحها بالمرسوم  عدد -1
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الترخيص في اإلشهار بالملك العمومي للطرقـات
وط والمتعلـق  بضـبط شـر 2010فیفـري 15المؤرخ فـي 2010لسنة 261ألمر عدد 

وٕاجراءات الترخیص في اإلشهار بالملك العمـومي للطرقـات التـابع للجماعـات المحلیـة و 
)1(باألمالك العقاریة المجاورة له التابعة لألشخاص.

یضــبط هــذا األمــر شــروط وٕاجــراءات التــرخیص فــي اإلشــغال الــوقتي )2(-الفصــل األول
لجماعــات المحلیــة والتــرخیص فــي لغایــة اشــهاریة ألجــزاء الملــك العمــومي للطرقــات التــابع ل

ــــة مــــن هــــذا الملــــك  ــــة للرؤی ــــات والركــــائز االشــــهاریة، القابل ــــات وٕاقامــــة الالفت وضــــع المعلق
العمومي، باألمالك العقاریة المجاورة له التابعة ألشخاص طبیعیین أو معنویین.

)2(الباب األول

الترخیص في اإلشغال الوقتي للملك العمومي
ت المحلیة لغایة اشهاریةللطرقات التابع للجماعا

القسم االول: شروط الترخیص
ال یجوز أن تتم، بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلیة، إقامة )2(-2الفصل

الالفتات والركائز االشهاریة التي یمكن الخلط بینها وبین اإلشارات الترتیبیة بحكـم أشـكالها 
اقعها، وخاصة السندات االشهاریة التالیة:وأحجامها وألوانها ونصوصها ورموزها ومو 

المثلثة ذات خلفیة باللون األبیض أو األصفر،-
المستدیرة ذات خلفیة باللون األحمر أو األزرق أو األبیض،-
المثمنة الزوایا ذات خلفیة باللون األحمر،-
المربعة ذات خلفیة باللون األصفر إذا ما ركزت على إحدى زوایاها،-

علقــات أو تثبیــت الالفتــات االشــهاریة علــى اإلشــارات الترتیبیــة أو علــى ال یجــوز وضــع الم
ركائزها،

المؤرخ      2012لسنة 408وباألمر عدد 2010أفریل 20المؤرخ في 2010لسنة 772تم تنقیحه واتمامه باألمر عدد-1
2012ماي 17في

2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 408كما تم  تنقیحه باألمر عدد -2
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ال تجوز إقامة الالفتات والركائز االشهاریة التي من شـانها أن تبهـر مسـتعملي -3الفصل
الطرقات العمومیة، أو تشد انتباههم في ظروف مخلة بسالمة المرور.كما ال تجـوز إقامـة 

ریة بكیفیـــة تجعلهـــا تحجـــب اإلشـــارات الترتیبیـــة أو تخفـــض مـــن الالفتـــات والركـــائز االشـــها
رؤیتها.
یجــب أن تكــون الالفتــات والركــائز االشــهاریة، باســتمرار، فــي حالــة حســنة مــن -4الفصــل

المتانة والتثبیت، بكیفیة تجعلها ال تشكل خطرا على سالمة المرور.
الملـك العمـومي للطرقـات تخضع إقامة الالفتـات والركـائز اإلشـهاریة ب)1(جدید -5الفصل

:التابع للجماعات المحلیة للقواعد التالیة
ـ ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهاریة على الرصیف أو علـى حاشـیة الطریـق، إذا 
كان عرض الرصیف أو الحاشیة یقل عن ثالثة أمتار، إال أنه یمكن في هذه الحالة إقامة 

األمــالك العقاریــة المجــاورة للملــك العمــومي للطرقــات الفتــات إشــهاریة جانبیــة موازیــة لحــد 
التــابع للجماعــات المحلیــة، شــریطة أن یكــون نتــوء خلفیــة الالفتــة عــن حــد الملــك المجــاور 

.مســــــــــــــاویا لثالثــــــــــــــین صــــــــــــــنتمترا وأال تتجــــــــــــــاوز مســــــــــــــاحتها ثالثــــــــــــــة أمتــــــــــــــار مربعــــــــــــــة
وز تثبیتهــا ـــ یجــب أن تكــون الالفتــة اإلشــهاریة محمولــة علــى ركیــزة أو علــى أعمــدة وال یجــ

.مباشرة على سطح األرض أو على أعمدة التنویر العمومي
ــــ ال تجـــوز إقامـــة الالفتـــات والركـــائز اإلشـــهاریة علـــى مســـافة تقـــل عـــن عشـــرین متـــرا مـــن 

.مفترقات الطرقات
ـ ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهاریة أمام مداخل أو نوافذ األمالك المجاورة للملـك 

.التابع للجماعات المحلیةالعمومي للطرقات
ـ یجب أال تتجاوز مسـاحة الالفتـة اإلشـهاریة عشـرة أمتـار مربعـة، إذا كـان ارتفـاع قاعـدتها 
علـــى ســـطح األرض یســـاوي أو یفـــوق متـــرین ونصـــف. وال تتجـــاوز هـــذه المســـاحة متـــرین 

م مربعین، إذا كـان ارتفـاع قاعـدة الالفتـة مسـاویا لسـتین صـنتمترا، ویراعـى فـي تركیزهـا عـد
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــى حاشـــــــــــــــیة الطری ـــــــــــــــى الرصـــــــــــــــیف أو عل ـــــــــــــــراجلین عل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــرور ال .عرقل

2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 084كما تم تنقحه  باألمر عدد -1
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ـــ یجـــب أال تقـــل المســـافة الـــدنیا الفاصـــلة بـــین الفتتـــین إشـــهاریتین عـــن مائـــة متـــر بالملـــك  ـ
.العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلیة

ـ یمكن إقامـة الفتـات إشـهاریة، ال تتجـاوز مسـاحتها متـرین مـربعین ویكـون ارتفـاع قاعـدتها 
ن ســـطح األرض مســـاویا لســـتین صـــنتمترا، بـــاألرض المســـطحة الوســـطى أو بالرصـــیف عـــ

األوســــط، شــــریطة أن ال یقــــل عــــرض األرض الوســــطى أو الرصــــیف األوســــط عــــن متــــر 
.ونصف
یجـــب اال تخـــل الالفتـــات والركـــائز االشـــهاریة بمقتضـــیات الجمالیـــة الحضـــریة -6الفصـــل

ــــة ا ــــة للجماعــــة المحلی ــــة بالــــدائرة الترابی لمعنیــــة. كمــــا یجــــب ان یكــــون المضــــمون المنطبق
االشهاري سائغا، غیر مخل باألمن العام.

یجــب ان تحمــل الالفتــات والركــائز االشــهاریة لوحــة تتضــمن التنصــیص علــى -7الفصــل 
عــدد الالفتــة أو الركیــزة وتســمیة وعنــوان مقــر مؤسســة االشــهار المعنیــة ومراجــع التــرخیص 

المسند إلیها.
ـــ)1(-8الفصـــل رخیص فـــي االشـــغال الـــوقتي للملـــك العمـــومي للطرقـــات التـــابع ال یمنـــع الت

للجماعـات المحلیــة  لغایـة اشــهاریة مــن إقامـة اإلشــارات الترتیبیــة لفائـدة مســتعملي الطریــق 
طبقا للتراتیب النافذة. 

وٕاذا كــان مــن شــان الســندات االشــهاریة المــرخص فیهــا ان تحجــب هــذه االشــارات الترتیبیــة 
یتهـــا فانـــه یمكـــن للجماعـــة المحلیـــة المعنیـــة ان تـــاذن مؤسســـة الجدیـــدة أو تخفـــض مـــن رؤ 

االشــهار بتحویــل تلــك الســندات االشــهاریة أو بإزالتهــا فــي األجــل الــذي تحــدده لهــا أو إن 
تتولى القیام بذلك بنفسها على نفقة مؤسسة االشهار عند عدم امتثالها لإلذن.

ط المتانــة أو التثبیــت أو عــدم اذا لــم تعــد الســندات االشــهاریة المــرخص فیهــا مطابقــة لشــرو 
مــــن هــــذا 6و4اإلخـــالل بمقتضــــیات الجمالیـــة الحضــــریة، المنصـــوص علیهــــا بالفصـــلین 

وذلك اما بسبب قدمها أو بسبب تلفها،تتولى الجماعـة المحلیـة المعنیـة التنبیـه علـى األمر،
زالتها مؤسسة اإلشهار بصیانتها أو بتعویضها في األجل الذي تحدده لها، ولها ان تتولى ا

على نفقة مؤسسة اإلشهار، في صورة عدم امتثالها للتنبیه.
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القسم الثاني: إجراءات الترخیص
تمنح الموافقـة علـى اإلشـغال الـوقتي، لغایـة إشـهاریة، )1((الفقرة األولى جدیدة)-9الفصل

ألجــزاء الملــك العمــومي للطرقــات التــابع للجماعــات المحلیــة بمقتضــى تــرخیص، مــن قبــل 
اعة المحلیة التي یوجد بدائرتها الترابیة الملك العمـومي المعنـي، إمـا مباشـرة أو رئیس الجم

بعد اإلعالن عن المنافسة عن طریق طلب عروض، كلما كانت قیمة المساحة اإلشهاریة 
المطلــوب اســتغاللها، تســاوي أو تفــوق المبلــغ المســتوجب للــدعوة إلــى المنافســة عــن طریــق 

.النافذ في مجال الصفقات العمومیةطلب العروض وفق أحكام التشریع
یتم االعالن عن المنافسة عن طریق طلب عروض ووفق المراحل التالیة:

تحدید المواقع المخصصة لالشهار والمعروضة للمنافسة،- 1
طلب العروض،- 2
فتح الظروف،- 3
فرز العروض.- 4
ات، تتــولى الجماعــة المحلیــة، بالنســبة إلــى ملكهــا العمــومي للطرقــ)2((جدیــد)-10الفصــل

.تحدید المواقع وضبط المساحات المخصصة لإلشهار
ــــدة)11الفصــــل ــــى جدی تتــــولى الجماعــــة المحلیــــة المعنیــــة إدراج المواقــــع )3((الفقــــرة األول

المخصصـــة لإلشـــهار والمعروضـــة للمنافســـة فـــي حصـــة واحـــدة أو توزیعهـــا إلـــى حصـــص 
.متعددة، وذلك حسب أهمیتها من حیث العدد والمساحة اإلشهاریة

ـــ ـــدة)( الفق ـــة جدی یضـــبط بمقتضـــى كـــراس شـــروط، بالنســـبة إلـــى كـــل حصـــة، )4(رة الثانی
حجمها، من حیث عدد المواقع والمساحات المخصصة لإلشهار والشروط التقنیة المتعلقـة 
بالســندات االشــهاریة وبتركیزهــا والشــروط المالیــة المتعلقــة بتحدیــد الــثمن االفتتــاحي وصــیغ 

وآجال خالص ثمن الحصة.
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یمكن لكل عارض إن یشارك في حصة واحدة أو مجموعـة حصـص مـن )1(-12الفصل
المواقع المخصصة لإلشهار والمعروضة للمنافسة. 

تحدد مصـالح الـوزارة المكلفـة بـأمالك الدولـة الـثمن االفتتـاحي الـذي یجـب إن -13الفصل
تزید علیه مبالغ العروض المالیة للمشاركین، بالنسبة إلـى كـل حصـة معروضـة للمنافسـة. 
ویحسب هذا الثمن االفتتاحي على أساس المعدل الحسـابي للقیمـة الكرائیـة التجاریـة للمتـر 
المربـــع الواحــــد للمواقـــع المعنیــــة، وتعریفــــة المعلـــوم المســــتوجب فــــي الســـنة علــــى اإلشــــهار 
بواسطة الالفتات واللوحات االشهاریة والمرخص للجماعات المحلیة في استخالصه، وفـق 

بة إلـى المتـر المربــع الواحـد مـن المســاحة المخصصـة لإلشـهار التــي التشـریع النافـذ، بالنســ
تتضمنها الحصة الواحدة، وذلك باعتبار مدة استغالل قدرها خمسة أعوام.

یـــتم اإلعـــالن عـــن طلـــب عـــروض بالنســـبة إلـــى جملـــة حصـــص المواقـــع )1(-14الفصـــل
لمحلیـة  وفـق المخصصة لإلشهار، المحددة بالملـك العمـومي للطرقـات التـابع للجماعـات ا

مــن هــذا األمــر، ثالثــین یومــا علــى األقــل قبــل التــاریخ المحــدد لقبــول 10إحكــام الفصــل 
العروض وذلك بواسطة الصحف وعند االقتضاء بایة وسیلة إعالم أخرى.

یتضمن اإلعالن عن طلب العروض خاصة ما یلي:
بیانــات عــن حصــص المواقــع المخصصــة لإلشــهار والمعروضــة للمنافســة، مــن حیــث -

عدد هذه المواقع والمساحة المخصصة لإلشهار.
من هذا األمر وثمنها،11مكان اقتناء كراسات الشروط المنصوص علیها بالفصل -
المكان والتاریخ األقصى لقبول العروض،-
الوثائق والمؤیدات المطلوبة.-

یمكـــن ان یشـــارك فـــي طلـــب العـــروض كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي )1(-15الفصـــل
هار التجـــاري بصـــفة قانونیـــة وأّمـــن لـــدى قـــابض المالیـــة الراجعـــة إلیـــه  یمـــارس نشـــاط االشـــ

بالنظرالجماعة المحلیة تسبقة مالیة تساوي عشر الثمن االفتتاحي، طبقا لمقتضـیات كـراس 
الشروط. 

2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 408كما تم تنقیحه  باألمر عدد -1



525

یتكون العرض من عرض تقني وعرض مالي وتحرر العروض طبقا لألمثلـة -16الفصل
العارضین.المضمنة بكراسات الشروط وتمضى من قبل 

یتعین تضمین كل من العرض التقني والعرض المالي في ظـرف منفصـل ومختـوم ویكتـب 
على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي یتعلق به وموضوع العرض.

ترفق العروض التقنیة خاصة بالوثائق التالیة:)1(-17الفصل
،من هذا االمر15وصل في خالص التسبقة المالیة المنصوص علیها بالفصل -
نســخة مــن بطاقــة التعریــف الوطنیــة لصــاحب المؤسســة او للممثــل القــانوني للشــخص -

المعنوي،
مضمون من السجل التجاري لم یمض علـى تـاریخ تسـلیمه اكثـر مـن خمسـة ایـام فـي -

تاریخ تقدیم العرض،
مـــا یفیـــد ممارســـة صـــاحب المؤسســـة او الشـــخص المعنـــوي لنشـــاط االشـــهار التجـــاري -

بصفة قانونیة،
اءة جبائیة لصاحب المؤسسة او للشخص المعنوي،شهادة بر -
شهادة ابراء من المعالیم المسـتحقة مـن صـاحب المؤسسـة او مـن الشـخص المعنـوي، -

لفائدة الجماعة المحلیة المعنیة.
شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي،-
كل وثیقة اخرى نصت علیها كراسات الشروط.-

ثائق المنصـوص علیهـا بـالفقرة االولـى مـن هـذا الفصـل، یـتم كل عرض ال یكون مرفقا بالو 
رفضه بعد تمكین العارض، بمقتضى رسالة مضمونة الوصول او بایة وسیلة اخرى تتـرك 

من هذا االمر.19اثرا كتابیا، من اجل اضافي تمنحه اللجنة المنصوص علیها بالفصل 
الة مضـمونة الوصـول مـع توجـه الظـروف المتعلقـة بـالعروض التقنیـة، برسـ)2(-18الفصل

االعالم بالبلوغ، وتسـجل عنـد تسـلمها بمكتـب ضـبط الجماعـة المحلیـة  كمـا تسـجل بسـجل 
معد للغرض حسب ترتیب وصولها وتبقى الظروف مختومة الى تاریخ فتحها.
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ــد)19الفصــل تحــدث لــدى الجماعــة المحلیــة المعنیــة لجنــة مكلفــة بفــتح الظــروف )1((جدی
.كیبتهــــــــــا بقــــــــــرار مــــــــــن رئــــــــــیس الجماعــــــــــة المحلیــــــــــةوفـــــــــرز العــــــــــروض یــــــــــتم ضــــــــــبط تر 

تعقـــد اللجنــة جلســـة اولــى لفـــتح ظــروف العـــروض التقنیــة وفرزهـــا وضـــبط )1(-20الفصــل
قائمـــة فـــي العـــروض التـــي تســـتجیب للشـــروط التقنیـــة المطلوبـــة طبقـــا لمقتضـــیات كراســـات 

الشروط.
ا مرفقــة بنســخة وترجــع الــى اصــحابها العــروض التقنیــة الــواردة بعــد اآلجــال المحــددة لقبولهــ

مـــن الظـــرف االصـــلي الـــذي یحـــتفظ بـــه كوثیقـــة اثبـــات كمـــا ترجـــع العـــروض التقنیـــة غیـــر 
ــــى 17و16و 15المطابقــــة للشــــروط المنصــــوص علیهــــا بالفصــــول  مــــن هــــذا االمــــر ال

اصحابها.
وتعلــم الجماعــة المحلیــة، فــي كــل هــذه الحــاالت، كتابیــا كــل عــارض یطلــب ذلــك بأســباب 

رفض عرضه.
دعوة العارضین الذین قبلت عروضهم التقنیة الى تقدیم عروضهم المالیة تتم-21الفصل

مباشـرة الــى اللجنــة، وذلــك بمقتضــى رســالة مضـمونة الوصــول او بأیــة وســیلة أخــرى تتــرك 
أثرا كتابیا تتضمن تاریخ وساعة ومكان جلسة فتح ظروف العروض المالیة.

عــروض المالیــة المقدمــة مباشــرة وتتــولى اللجنــة خــالل هــذه الجلســة اســتالم وفــتح ظــروف ال
من قبل العارضین أو من یمثلهم.

تكــون جلســة فــتح ظــروف العــروض المالیــة علنیــة ویمكــن حضــور هــذه )1(-22الفصــل
الجلســــة مــــن قبــــل العارضــــین الــــذین قبلــــت عروضــــهم التقنیــــة أو مــــن یمــــثلهم والــــذین یــــتم 

رة أیــام مـن انعقادهــا. وال اعالمهـم كتابیــا بتـاریخ الجلســة وسـاعتها ومكانهــا، وذلـك قبــل عشـ
یسمح للحاضرین بالتدخل في سیر أعمال اللجنة.

تقــوم اللجنــة،  فــي جلســة فــتح ظــروف العــروض المالیــة، بــتالوة أســماء العارضــین ومبــالغ 
العـــروض واالعـــالم بالمصـــاریف المبذولـــة فـــي طلـــب العـــروض وتعلـــن عـــم اســـم صـــاحب 

أفضل عرض مالي.
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فـــي نتیجـــة جلســـة فـــتح ظـــروف العـــروض التقنیـــة تحـــرر اللجنـــة محضـــرا)1(-23الفصـــل
ومحضرا في نتیجـة جلسـة فـتح ظـروف العـروض المالیـة یمضـیهما اعضـاؤها الحاضـرون 

وذلك اثر اتمام فتح الظروف موضوع المحضر.
تـأذن الجماعــة المحلیــة قــابض المالیـة المعنــي بإرجــاع التســبقة المالیـة المؤمنــة لدیــه، طبقــا 

ألمر، إلى المشارك في طلب العروض الذي أقصي عرضه من هذا ا15ألحكام الفصل 
التقني أو المالي.

فـي حالـة تسـاوي أفضـل العـروض المالیـة، تـدعو اللجنـة العارضـین المعنیـین -24الفصل
إلى تقدیم عروض مالیة جدیدة.

تتولى الجماعة المحلیة اإلعالن عـن نتـائج طلـب العـروض بواسـطة لوحـة )1(-25الفصل
لعموم وعن طریق وسائل اإلعالم.إعالنات موجهة ل

ـــد )1(-26الفصـــل ـــة دون تقـــدیم أفی ـــبعض مـــنهم للحیلول فـــي حالـــة تواطـــؤ العارضـــین أو ال
العروض للجماعة المحلیة ، فانه یتعین التصـریح بـان طلـب العـروض غیـر مثمـر وٕاعـادة 
اإلعالن عن المنافسة مع إقصاء المتواطئین مـن المشـاركة فـي المنافسـة الجدیـدة.وتحمل،

فـــــي هـــــذه الحالـــــة، المصـــــاریف المبذولـــــة، فـــــي طلـــــب العـــــروض األول علـــــى العارضـــــین 
المتــواطئین فــي حــدود الحصــص المتــواطئ بشــأنها وتخصــم هــذه المصــاریف مــن التســبقة 

من هذا األمر.15المالیة المؤمنة من قبلهم وفق أحكام الفصل 
ــد)-27الفصــل اإلعــالن عــن تــتم دعــوة أصــحاب أفضــل العــروض المالیــة، اثــر )2((جدی

نتــائج طلــب العــروض، إلــى دفــع القســط األول مــن بقیــة ثمــن الحصــة، فــي ظــرف خمســة 
عشر یوم عمل، لدى قابض المالیة الراجعة إلیه بالنظر الجماعـة المحلیـة ، یضـاف إلیهـا 

معین المساهمة في مصاریف طلب العروض، وذلك مقابل وصل.
محـددة بكـراس الشـروط المشـار إلیهـا یتم تسدید بـاقي ثمـن الحصـة وفـق الصـیغ واآلجـال ال

من هذا األمر. 11بالفقرة الثانیة من الفصل 
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إذا لــم یتــول صــاحب أفضــل عــرض مــالي دفــع )1() الفقــرة األولــى جدیــدة(-28الفصــل 
مـن هـذا األمـر، فانـه یـتم 27المبالغ المستحقة منه فـي األجـل المنصـوص علیـه بالفصـل 

. وفــي حالــة عــدم امتثالــه لــذلك فــي ظــرف خمســة إنــذاره بالــدفع برســالة مضــمونة الوصــول
عشرة یوما من تاریخ بلوغ اإلنذار، تم دعوة صاحب ثاني أفضل عرض مـالي إلـى تعـدیل 
عرضـــه فـــي مســـتوى أفضـــل العـــروض للفـــوز بالحصـــة أو الحصـــص المعنیـــة وفـــي صـــورة 

الناكـل. موافقتـه، تحجز لفائدة االجماعة المحلیـة التسـبقة المالیـة المؤمنـة مـن قبـل العـرض 
إلـى الحصـة أو وفي حالة عـدم الموافقـة، یـتم اإلعـالن عـن طلـب عـروض جدیـد، بالنسـبة
الحصص المعنیة وذلك بموجب نكول صاحب أول أفضل عرض مالي.

إذا كان أفضل العروض المقدمة بناء على طلب العروض الجدید یقل مبلـغ عـن عـرض 
ویخصـم، مـع معنـي مسـاهمته فـي الناكل ، فان تسدید الفارق یحمل على العـارض الناكـل

مصاریف طلب العروض موضوع مشاركته، من مبلغ التسبقة المالیة المؤمنة من قبله.
ــم یــف مبلــغ التســبقة بكامــل قیمــة هــذا الفــارق، فإنــه یتعــین علــى الناكــل تســدید بقیــة  وٕاذا ل

الفارق، في الثمن، ویجبر على ذلك بكل الطرق القانونیة. 
من هذا األمـر، تـتم إعـادة اإلعـالن 28و26أحكام الفصلین دون المساس ب-29الفصل

عن المنافسة في كل الحاالت التي یكون فیها طلب العروض غیر مثمر.
تمنح الجماعـة المحلیـة، الراجـع إلیهـا بـالنظر الملـك العمـومي للطرقـات الـذي -30الفصل

ذا الملـك العمـومي توجد به المواقع المخصصة لإلشهار، الموافقة على اإلشغال الوقتي لهـ
ألصحاب أفضل العروض المتعلقة بها، بمقتضى قرار ترخیص لمدة خمسة أعـوام، وذلـك 

من هذا األمر.27بعد إدالئهم بوصل الخالص المنصوص علیه بالفصل 
)2(الباب الثاني

الترخیص في وضع المعلقات وٕاقامة الالفتات 
والركائز االشهاریة باألمالك العقاریة المجاورة

لملك العمومي للطرقات للجماعات المحلیة والتابعة لألشخاصل

وتم تنقیحها  باألمرعدد 2010أفریل 20المؤرخ في 772وتعویضها بموجب األمر عدد 28تم إلغاء الفقرة األولى من الفصل -1
2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 408
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القسم األول: شروط الترخیص
ـــى) ()1(-31الفصـــل  ـــرة األول ـــات والركـــائز الفق ـــات وٕاقامـــة الالفت یخضـــع وضـــع المعلق

االشهاریة باألمالك العقاریة لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین، المجاورة للملـك العمـومي 
من هذا 7و6و4ماعات المحلیة، للشروط المنصوص علیها بالفصول للطرقات التابع للج

األمر والى الشروط التقنیة المتعلقة بالسندات االشهاریة وبتركیزها
والتي یضبطها كراس شروط تعده الجماعة المحلیة المعنیة.

ویتعــین زیــادة علــى ذلــك أال تشــد تلــك الســندات انتبــاه مســتعملي الطریــق فــي ظــروف مخلــة 
المرور.بسالمة

التجــوز إقامــة الســندات اإلشــهاریة بــاألرض غیــر المبنیــة وعلــى األنســجة المجــاورة للملــك 
العمــــومي للطرقــــات التــــابع للجماعــــات المحلیــــة إال إذا كــــان عــــرض الرصــــیف أو حاشــــیة 
الطریــق ال یســمح بإشــغاله وقتیــا لغایــة إشــهاریة ولــو بتركیــز الفتــات جانبیــة، وفقــا للشــروط 

ذا األمــر، ویجــب فـي هــذه الحالـة تطبیــق أحكــام المطـة السادســة مــن المنصـوص علیهــا بهـ
من هذا األمر.5الفصل 
)2(-32الفصل

القسم الثاني: إجراءات الترخیص
یتعـــین علـــى المؤسســـة القائمـــة باإلشـــهار، الراغبـــة فـــي الحصـــول علـــى )1(-33الفصـــل

ؤیــــة مــــن الملــــك تــــرخیص لوضــــع معلقــــات أو إقامــــة الفتــــات أو ركــــائز اشــــهاریة قابلــــة للر 
ـــه والتابعـــة  ـــة المجـــاورة ل ـــة، بـــاألمالك العقاری ـــابع للجماعـــات المحلی العمـــومي للطرقـــات الت

الجماعــة المحلیــة المعنیــة، یحتــوي علــى ىألشــخاص طبیعیــین أو معنــویین تقــدیم ملــف إلــ
الوثائق التالیة:

بطاقة إرشادات یتم سحبها من مصالح الجماعة المحلیـة المعنیـة، تتضـمن خاصـة -
ـــانوني وعنـــوان مقرهـــا وعـــدد تســـجیلها بالســـجل تســـ میة المؤسســـة وموضـــوعها ونظامهـــا الق

17المؤرخ في2012لسنة 408باألمر عدد و2010أفریل 20المؤرخ في 2010لسنة 727كما تم تنقیحه باألمر عدد -1
2012ماي 
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التجاري ومعرفها الجبائي والهویة الكاملة لصاحب المؤسسـة أو للممثـل القـانوني للشـخص 
المعنوي وطلب الحصول على ترخیص في وضع سندات اشهاریة بأمالك عقاریـة مجـاورة 

المحلیة تابعة ألشخاص طبیعیین أو معنویین، مع للملك العمومي للطرقات لهذه الجماعة
بیان للمساحات المخصصة لإلشهار وتحدید هویة المالك أو المالكین للعقارات،

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لصاحب المؤسسة أو للممثل القانوني للشـخص -
المعنوي،

ام مضــمون مــن الســجل التجــاري لــم یمــض علــى تــاریخ تســلیمه أكثــر مــن خمســة أیــ-
في تاریخ تقدیم الملف،

مــا یفیــد، عنــد االقتضــاء، ممارســة صــاحب المؤسســة أو الشــخص المعنــوي لنشــاط -
اإلشهار التجاري بصفة قانونیة،

شهادة إبراء من المعالیم المستحقة من صاحب المؤسسة أو من الشخص المعنـوي -
لفائدة الجماعة المحلیة المعنیة بالطلب،

مؤسسة أو للشخص المعنوي،شهادة براءة جبائیة لصاحب ال-
شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي،-
مثـــاال موقعیــــا لالمــــاكن التــــي ستوضــــع بهــــا المعلقــــات أو تقــــام علیهــــا الالفتــــات أو -

الركائز االشهاریة،
مــذكرة تفســیریة لألشــكال واأللــوان واألحجــام والمواصــفات الفنیــة للالفتــات والركــائز -

بیتها،االشهاریة وكیفیة تث
كشفا حسابیا یبین متانة عناصر سند اإلشهار،-
نســخة مــن كتــب االتفــاق المبــرم بــین المؤسســة القائمــة باإلشــهار ومالــك أو مــالكي -

العقــار الــذي ستوضــع بــه المعلقــة أو ســتثبت بــه الالفتــة أو الركیــزة االشــهاریة، إذا لــم یكــن 
العقار على ملك المؤسسة ذاتها.

طالبة باإلدالء بكل وثیقة أخرى الزمة لدراسة الملف.یمكن للجماعة المحلیة الم-
في صـورة عـدم إدالء المؤسسـة القائمـة باإلشـهار بإحـدى الوثـائق المطلوبـة، تتـولى -

الجماعة المحلیة المعنیة التنبیه علیها،  برسالة مضمونة الوصول، باسـتكمال ملـف طلـب 
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یص بانقضـاء األجـل الترخیص في أجل أقصاه خمسة عشر یوما، ویتم رفض طلب الترخ
المحدد إذا لم یتم اإلدالء بالوثیقة المطلوبة.

-
یســـند التـــرخیص بقـــرار مـــن رئــــیس الجماعـــة المحلیـــة المعنیـــة، یســـلم إلــــى -34الفصـــل 

المؤسسة القائمة باإلشهار بعد اإلدالء بوصل خالص المعلوم المستوجب.
یــد مــدة التــرخیص، بنــاء یكـون التــرخیص صــالحا لمــدة ســنة واحــدة قابلـة للتجدیــد. ویــتم تجد

على طلب كتابي من المؤسسة القائمة باإلشهار، یقدم إلى الجماعة المحلیة المعنیة ثالثة 
أشهر على األقل قبـل تـاریخ انتهـاء مـدة التـرخیص الجاریة.ویخضـع تجدیـد مـدة التـرخیص 

لنفس إجراءات إسناده.

33لیـه بالفصـل ترفض الجماعـة المحلیـة طلـب التـرخیص المنصـوص ع)1(-35الفصل
من هذا األمر:

مـن 33إذا لم یكـن المطلـب مرفقـا بالوثـائق المطلوبـة، المنصـوص علیهـا بالفصـل -
هذا األمر،

تتولى الجماعة المحلیة إعالم المؤسسة القائمة باإلشـهار بـرفض طلبهـا، برسـالة مضـمونة 
مــن الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ، مــع بیــان ســبب الــرفض وذلــك فــي أجــل أقصــاه شــهران

تاریخ تقدیم الملف أو من تاریخ انقضاء أجل استكمال وثائقه.

ةـاصـام خـكـأح: الباب الثالث
یمكن للمؤسسات القائمة باإلشهار اسـتغالل مـآوي المسـافرین بالحـافالت )2(-36الفصل 

واألكشــاك، المركـــزة علـــى الملـــك العمـــومي للطرقــات التـــابع للجماعـــات المحلیـــة فـــي إطـــار 
قتي، كســند لإلشــهار، علــى أال یــتم تثبیــت الفتــات اشــهاریة علــى ســطوح هــذه اإلشــغال الــو 
التجهیزات.

2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 408باألمر عدد 35ألغیت المطة الثانیة من الفصل -1
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یتعین على المؤسسة القائمة باإلشهار، الراغبة في استغالل التجهیزات المنصـوص علیهـا 
بالفقرة األولى من هذا الفصل لغایة اشهاریة، الحصول على ترخیص مـن رئـیس الجماعـة 

7و6و4و 3وط واإلجــراءات المنصــوص علیهــا بالفصــول المحلیــة المعنیــة، وفــق الشــر 
مــن هــذا األمــر، والشــروط التقنیــة التــي یضــبطها كــراس شــروط تعــده الجماعــة 34و33و

المحلیة المعنیة.
ال یخضـــع ألحكـــام هـــذا األمـــر وضـــع المعلقـــات علـــى االســـیجة الوقتیـــة )1(-37الفصـــل

ــــاء المجــــاورة ل ــــة أو لحضــــائر البن ــــابع لألراضــــي غیــــر المبنی ــــك العمــــومي للطرقــــات الت لمل
للجماعـات المحلیــة ، وذلــك دون المسـاس بشــرط المحافظــة علـى األمــن العــام المنصــوص 

المشـار 2009مـارس 2المـؤرخ فـي 2009لسـنة 12من القـانون عـدد 4علیه بالفصل 
إلیه أعاله.

الباب الرابع
أحكام انتقالیة وأحكام ختامیة

مـن هـذا األمـر، 10حدیـد، المنصـوص علیـه بالفصـل ال یشمل الت)1((جدید)-38الفصل 
أجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلیة  التي بها مواقع اشهاریة ما تزال 
سنداتها اإلداریة ساریة المفعول، وذلك إلى تاریخ انقضاء مدد هذه السندات، وفقـا ألحكـام 

ـــانون عـــدد 13الفصـــل  ـــق 2009مـــارس 2المـــؤرخ فـــي2009لســـنة 12مـــن الق المتعل
باإلشـــــهار بالملـــــك العمـــــومي للطرقـــــات  التـــــابع للجماعـــــات المحلیـــــة وبـــــاألمالك العقاریـــــة 

المجاورة له، التابعة لألشخاص.
)2(-39الفصل 

وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیـة ووزیـر أمـالك الدولـة والشـؤون العقاریـة ووزیـر -40الفصل
لتهیئـــة الترابیـــة مكلفـــون كـــل فیمـــا یخصـــه، بتنفیـــذ هـــذا المالیـــة ووزیـــر التجهیـــز واإلســـكان وا

األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

المؤرخ 2012لسنة 408وباألمر عدد 2010أفریل 20المؤرخ في 2010لسنة 772كما تم تنقیحه بمقتضى األمر عدد -1
2012ماي 17في

2012ماي 17المؤرخ في2012لسنة 408باألمر عدد 39ألغي الفصل -2
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للملك  لجنة فرز العروض المتعلقة بالترخيص في االشغال الوقتي
العمومي للطرقـات
ــة المحلیــة مــؤرخ فــي  ــة والتنمی ــق بضــبط 2010جــوان 3قــرار مــن وزیــر الداخلی یتعل

ـــة المكلفـــة بفـــتح تركیبـــة اللج ـــدى وزارة الداخلیـــة والتنمیـــة المحلی ـــارة المحدثـــة ل نـــة الق
الظـــروف وفـــرز العـــروض المتعلقـــة بـــالترخیص فـــي اإلشـــغال الـــوقتي للملـــك العمـــومي 

للطرقات لغایة إشهاریة.

ضبطت تركیبة اللجنة القارة المحدثة لدى وزارة الداخلیـة والتنمیـة المحلیـة –الفصل األول 
الظـــروف وفـــرز العـــروض المتعلقـــة بـــالترخیص فـــي اإلشـــغال الـــوقتي للملـــك المكلفـــة بفـــتح

العمومي للطرقات التابع للدولة أو للجماعات المحلیة كما یلي:
المدیر العام للجماعات العمومیة المحلیة بوزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة: رئیسا،-
ممثل عن الوزارة األولى: عضوا،-
ة والشؤون العقاریة: عضوا،ممثل عن وزارة أمالك الدول-
ممثل عن وزارة المالیة: عضوا،-
ممثل عن وزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة: عضوا،-
ممثــل عــن اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداریــة والمالیــة بــوزارة الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة: -

عضوا،
تنمیة المحلیة: عضوا،ممثل عن اإلدارة العامة للشؤون الجهویة بوزارة الداخلیة وال-

ویــتم تعیــین أعضــاء اللجنــة مــن قبــل الــوزراء المعنیــین بنــاء علــى طلــب مــن وزارة الداخلیــة 
والتنمیة المحلیة.

تتــولى اإلدارة العامــة للجماعــات العمومیــة المحلیــة بــوزارة الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة كتابــة 
فصل.اللجنة القارة المنصوص علیها بالفقرة األولى من هذا ال

ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.–2الفصل 
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البيئة  
المحيطو 
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المنتـزهـات الحضـريـة  
بالمنتزهات الحضریةیتعلق 2005أكتوبر3مؤرخ في 2005لسنة 90قانون عدد 

اصـــة مجلـــة التهیئـــة الترابیـــة مـــع مراعـــاة التشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل وخ–الفصـــل األول 
نـــوفمبر 28المـــؤرخ فـــي 1994لســـنة 122والتعمیـــر الصـــادرة بمقتضـــى القـــانون عـــدد 

المـــؤرخ فـــي 1988لســـنة 20ومجلــة الغابـــات الصـــادرة بمقتضـــى القــانون عـــدد 1994
، تعتبر منتزهات حضریة على معنى هذا القانون الفضاءات التي تهیـأ 1988أفریل 13

عمرانیــة وتمتــد عنـد االقتضــاء إلــى المنــاطق المتاخمـة لهــا وتفــتح للعمــوم داخـل التجمعــات ال
لغایــــة النزهــــة والترفیــــه وممارســــة أنشــــطة ثقافیــــة واجتماعیــــة وتربویــــة وریاضــــیة. وال تعــــد 
منتزهـات حضــریة علـى معنــى هــذا القـانون المحمیــات الطبیعیــة والحـدائق الوطنیــة وغابــات 

النزهة. 
إطار أمثلة التهیئة العمرانیة.و تحدث المنتزهات الحضریة في

یمكن تهیئة وٕانجاز المنتزهـات الحضـریة مـن قبـل الدولـة أو الجماعـات المحلیـة -2الفصل
ــــة لفائــــدة  علــــى العقــــارات الراجعــــة لهــــا بالملكیــــة أو التــــي یــــتم تخصیصــــها مــــن قبــــل الدول

الجماعات المحلیة أو التي یتم انتزاعها من أجل المصلحة العمومیة. 
العقارات بالملك العمومي.تدمج هذه

تتولى الجماعات المحلیة استغالل المنتزهات الحضریة والتصرف فیها 
ویمكــن للجماعــات المحلیــة أن تعهــد بمقتضــى لزمــة أو إشــغال وقتــي بمهمــة تهیئــة وٕانجــاز 
واســــتغالل أو اســــتغالل المنتزهــــات الحضــــریة أو أجــــزاء منهــــا إلــــى مؤسســــات عمومیــــة أو 

ات اقتصــاد مخــتلط تســاهم الدولــة أو الجماعــات المحلیــة فــي رأس خاصــة أو إلــى شــركة ذ
مالها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

كما یمكـن للخـواص تهیئـة وٕانجـاز واسـتغالل المنتزهـات علـى العقـارات الراجعـة لهـم بالملكیـة وذلـك 
طبقا لكراس الشروط تتم المصادقة علیه بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة. 

ح اإلشــــغال الــــوقتي بتــــرخیص مــــن الــــوزیر المكلــــف بالجماعــــات المحلیــــة یمــــن-3الفصــــل
الستغالل أجزاء داخل المنتزهات الحضـریة لمـدة أقصـاها خمـس سـنوات قابلـة للتجدیـد فـي 

كل مرة بسنة واحدة.



536

وٕاذا كـان اإلشــغال یتضــمن إقامـة بنایــات أو منشــآت أو تجهیــزات ثابتـة تمــنح لزمــة لمــدة ال 
ضـى عقـد یبـرم بـین السـلطة المانحـة وصـاحب اللزمـة ویضـبط عـن سـنة بمقت30تقل عن 

الطـرفین ویلحـق بكـل عقـد لزمـة كـراس شـروط یضـبط تخاصة مدة اللزمة وحقوق والتزامـا
على وجه الخصوص شروط وكیفیة اإلنجاز واالستعمال أو االستغالل.

وغین والمتسـوغین وال تنطبق على عقود اللزمـة أحكـام التشـریع المتعلـق بتنظـیم العالقـات بـین المسـ
فیما یخص تجدید كراء العقارات أو المحالت ذات اإلستعمال التجاري أو الصناعي. 

وتضبط شروط وٕاجراءات منح اللزمة ومنح اإلشغال الوقتي بمقتضى أمر. 
تتم المصادقة على عقد اللزمة وكـراس الشـروط الخـاص بهـا بـأمر بـاقتراح مـن –4الفصل

لمحلیــة بعــد أخــذ رأي الــوزیر المكلــف بالبیئــة والــوزیر المكلــف الــوزیر المكلــف بالجماعــات ا
بالتهیئة الترابیة والتعمیر والوزیر المكلف بأمالك الدولة.

ینشــأ لصــاحب اللزمــة حــق عینــي علــى البنایــات والمنشــآت والتجهیــزات الثابتــة –5الفصــل
التي ینجزها لممارسة النشاط المنصوص علیه بعقد اللزمة.

لصاحبه، طیلة مدة عقد اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود األحكـام یخول هذا الحق 
الواردة بهذا القانون.

وترســم الحقــوق العینیــة الموظفــة علــى البنایــات والمنشــآت والتجهیــزات الثابتــة بــدفتر خــاص 
تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقاریة.

فیة مسك هذا الدفتر.تضبط بأمر كی
وتطبـق فــي ترســیم الحـق العینــي وكــذلك حقـوق الــدائنین الموظفــة علیـه الصــیغ واإلجــراءات 

المنصوص علیها بالتشریع الجاري به العمل في مادة الحقوق العینیة.
ال یجــوز أثنــاء ســریان عقــد اللزمــة وبالنســبة للمــدة المتبقیــة منهــا التفویــت فــي الحقــوق -6الفصــل

لبنایات والمنشـآت والتجهیزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة العینیة وا
التأمینات الموظفة علیها إال بترخیص من الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.

فــي حالــة وفــاة صــاحب اللزمــة یجــوز أن تحــال اللزمــة والحقــوق العینیــة الناشــئة -7الفصــل
تقدم الشخص الذي تم اإلتفاق علیه من بینهم بطلب كتـابي فـي عنها إلى الورثة شرط أن ی

ذلك إلى الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة في أجل ستة أشهر من تاریخ الوفاة ویحصـل 
على موافقته.
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ال یمكن رهن الحقوق العینیة والبنایات والمنشآت والتجهیزات الثابتة إال لضمان –8الفصل
ل صـاحب اللزمـة بهـدف تمویـل إنجـاز أو تغییـر أو توسـیع القروض المتعاقـد علیهـا مـن قبـ

المنشآت والتجهیزات المنجزة في إطار اللزمة.
وال یمكن للدائنین العـادیین غیـر الـذین نشـأ دیـنهم بمناسـبة إنجـاز األشـغال المـذكورة بـالفقرة 
السابقة إتخاذ إجراءات تحفظیـة أو إجـراءات تنفیذیـة علـى الحقـوق والممتلكـات المنصـوص 

علیها بهذا الفصل.
ـــزات  ـــات والمنشـــآت والتجهی ـــة والبنای ـــى الحقـــوق العینی ـــة عل وینتهـــي مفعـــول الرهـــون الموظف

الثابتة بانقضاء عقد اللزمة.  
یجب على صـاحب اللزمـة هـدم البنایـات والمنشـآت التـي أنجزهـا وعلـى حسـابه –9الفصل

المكلـف بالجماعـات لك صـراحة عقـد اللزمـة أو قـرار مـن الـوزیر\ما لم ینص على خالف 
المحلیة.

ترجع إلى السلطة المانحـة البنایـات والمنشـآت والتجهیـزات الثابتـة التـي تمـت الموافقـة علـى 
اإلبقاء علیها خالیة من أي تحمالت أو رهون.

تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه من قبل السـلطة المانحـة فـي صـورة –10الفصل
علیـه، وفـي هـذه الحالـة یـتم بمكتـوب مضـمون الوصـول عدم احترامه لاللتزامـات المحمولـة

مع اإلعالم بالبلوغ إعالم الدائنین المرسمة حقوقهم قبل ثالثة أشهر من تاریخ قـرار سـحب 
اللزمة لتمكینهم من اقتراح إحالل شخص آخر محل صاحب اللزمة.

ي لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي یحصل له ف–11الفصل
صورة سحب اللزمة قبل انتهـاء األجـل المتفـق علیـه بهـا، لسـبب غیـر اإلخـالل بااللتزامـات 
المحمولــة علیــه. ویحــل الــدائنون لخــالص دیــونهم محــل صــاحب اللزمــة فــي حــدود الغرامــة 

مـــن هـــذا 5التـــي یســـتحقها اذا كانـــت دیـــونهم مرســـمة بالـــدفتر المنصـــوص علیـــه بالفصـــل 
القانون .
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تزهات الحضريةاإلشغال الوقتي للمن
یتعلـق بضـبط شـروط 2005دیسـمبر 26مـؤرخ فـي 2005لسـنة 3329أمر عدد 

وٕاجــراءات اإلشــغال الــوقتي للمنتزهــات الحضــریة وشــروط وٕاجــراءات مــنح لزمــة إنجازهــا 
واستغاللها.

في اإلشغال الوقتي:العنوان األول
أحكام عامة: الباب األول 

جزاء من المنتزهات الحضریة بصفة وقتیـة وقابلـة یمنح اإلشغال الوقتي أل–الفصل األول
للرجـــوع فیهـــا بتـــرخیص مـــن الـــوزیر المكلـــف بالجماعـــات المحلیـــة وذلـــك طبقـــا لإلجـــراءات 

من هذا األمر.6و5المبینة بالفصلین 
ویحدد الترخیص المذكور مدة اإلشغال الوقتي التي ال تتعدى خمس سنوات قابلة للتجدید 

لــك بطلــب مــن الشــاغل یقــدم قبــل ثالثــة أشــهر مــن إنتهــاء مــدة فــي كــل مــرة بســنة واحــدة وذ
الترخیص.

كمـــا یحـــدد التـــرخیص طبیعـــة النشـــاط أو األنشـــطة المزمـــع القیـــام بهـــا واإلحـــداثات المزمـــع 
ــالمنتزه موضــوع اإلشــغال الــوقتي علــى أن ال تشــمل إقامــة بنایــات أو منشــآت أو  إنجازهــا ب

تجهیزات ثابتة. 
لمحلیة المتصـرفة فـي المنتـزه الحضـري إنجـاز األشـغال التـي یمكن للجماعة ا–2الفصل 

تقتضیها المصلحة العمومیـة والهادفـة إلـى حسـن اسـتغالل المنتـزه الحضـري دون اعتـراض 
من المنتفع باإلشغال.

تتـــولى الجماعــــة المحلیــــة المتصــــرفة فـــي المنتــــزه الحضــــري تحدیــــد األجــــزاء –3الفصــــل 
مــة الشــاغل الــذي یمضــي محضــر التســلم مــع موضــوع اإلشــغال الــوقتي ووضــعها علــى ذ

التعریف بإمضائه.
ال یعفـــــي التـــــرخیص فـــــي اإلشـــــغال الـــــوقتي الشـــــاغل مـــــن الحصـــــول علـــــى –4الفصـــــل 

التراخیص اإلداریة لممارسة نشاطه والمستوجبة طبقا للتشریع الجاري به العمل.
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في إجراءات منح الترخیص: الباب الثاني
في اإلشغال الوقتي

یجب على كل راغب في الحصـول علـى تـرخیص فـي اإلشـغال الـوقتي لجـزء –5الفصل 
من منتزه حضري أن یقدم مطلبـا فـي الغـرض إلـى الجماعـة المحلیـة المتصـرفة فـي المنتـزه 

مصحوبا بالوثائق التالیة: 
ملف فني یتضمن معطیات حول نشاط الذات المعنویة والغرض من اإلشغال الوقتي.-
ألساسي للذات المعنویة ونسخة مـن بطاقـة التعریفـة الوطنیـة لممثلهـا نسخة من القانون ا-

القانوني،
مــــذكرة تفســــیریة للنشــــاط أو األنشــــطة والخــــدمات المزمــــع تقــــدیمها واإلحــــداثات المزمــــع -

إنجازها.
تتولى الجماعة المحلیة المتصرفة في المنتزه دراسة مطلب اإلشغال الوقتي –6الفصل 

رحاتهــا علــى الــوزیر المكلــف بالجماعــات المحلیــة الــذي یتــولى اتخــاذ وٕاحالتــه مشــفوعا بمقت
القرار المناسب وٕاجابة الطالب في ظرف شهرین من تاریخ إیداع مطلبه.

ـــا  ـــولى تســـجیله طبق ـــب اإلشـــغال تـــرخیص فـــي الغـــرض یت ـــة یســـلم لطال وفـــي صـــورة الموافق
حلیة المعنیة.للتشریع وللتراتیب الجاري بها العمل ویرجع نظیرا منه للجماعة الم

وفي صورة الرفض یتم إعالم المعني بقرار معلل.
ویضبط قرار الترخیص المعلوم المترتب عن اإلشغال الوقتي وطریقة خالصه. 

اللــي اإلستغــف: الباب الثالث
موضــوع التــرخیص إال للغــرض الــذي ء یمكــن للشــاغل أن یســتغل األجــزاال-7الفصــل 

رخص له فیه.
لــى الشــاغل أن یســتغل العقــار بنفســه وأن ال یحیلــه إلــى الغیــر بــأي یجــب ع-8الفصــل 

وجه من الوجوه.  
یجب على الشاغل احترام التدابیر المحددة بالنظام الخاص بـالمنتزه الحضـري -9الفصل 

الذي تضعه الجماعة المحلیة المتصرفة فیه.
ل علیــه أي یجـب علــى الشـاغل أن یحـافظ علـى ســالمة العقـار وأن ال یـدخ–10الفصـل 

تحویر دون الحصول على الموافقة الكتابیة والمسبقة من الجماعة المحلیة المعنیة.
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ویجـب علیــه تنفیــذ مــا تـأذن بــه الجماعــة المحلیــة مـن إصــالحات ضــروریة لضــمان ســالمة 
العقــار والمحافظــة علــى هیئتــه ووظیفتــه واحتــرام الشــروط المتعلقــة بحفــظ الصــحة والســالمة 

به. 
ب علـى الشـاغل أخـذ اإلحتیاطـات الالزمـة للحمایـة مـن أخطـار الحرائـق یج–11الفصل 

والحوادث وغیرها.
كمــا یتعــین علیــه الحصــول علــى شــهادة مــن مصــالح الحمایــة المدنیــة تثبــت تــوفر شــروط 

السالمة باألماكن التي یشغلها.
ـــار موضـــوع –12الفصـــل  ـــى الشـــاغل الـــذي یتســـبب فـــي إلحـــاق أضـــرار بالعق یجـــب عل

یصلحها فورا على نفقته وتحت رقابة الجماعة المحلیة.اإلشغال أن
وٕاذا لم یقـم الشـاغل باإلصـالحات الالزمـة لرفـع تلـك األضـرار فـي األجـل المعـین لـه، تقـوم 

الجماعة المحلیة وجوبا بتلك اإلصالحات على نفقته.
یتحمـــل الشـــاغل مســـؤولیة حفـــظ العقـــار المـــرخص لـــه فـــي إشـــغاله وتنظـــیم –13الفصـــل 
ـــي العمـــل بـــ ـــع األمـــاكن الت ه. كمـــا یتحمـــل تجـــاه الغیـــر مســـؤولیة المالـــك بالنســـبة إلـــى جمی

یســتغلها داخــل حــدود العقــار المــذكور ویكــون مســؤوال عــن الحــوادث بجمیــع أنواعهــا التــي 
یتعرض لها أعوانه أو الغیر من جراء استغالله للعقار المرخص في إشـغاله طبقـا للتشـریع 

الجاري به العمل. 
ب علــى الشــاغل أن یــؤمن مســؤولیته المدنیــة ضــد األخطــار التــي تنــتج یجــ–14الفصــل 

عن استغالله لألماكن التي یشغلها. 
في انتهاء مدة اإلشغال : الباب الرابع

وسحب الترخیص
في اإلشغال الوقتي بانتهاء المدة المحـددة للغـرض العمل بالترخیصینتهي–15الفصل 

الفصل األول من هذا األمر.ما لم یتم التجدید فیها طبقا ألحكام 
علــى كــل شــاغل یرغــب فــي إنهــاء العمــل بــالترخیص أن یعلــم بــذلك كتابیــا –16الفصــل 

الجماعة المحلیة المتصرفة في المنتزه الحضري المعني وذلك قبل ثالثة أشهر على األقل 
من تاریخ األجل المحدد باإلعالم.
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ة ســحب التــرخیص فــي اإلشــغال یمكــن للــوزیر المكلــف بالجماعــات المحلیــ–17الفصــل 
الوقتي، باقتراح من الجماعة المحلیة المعنیة في الحاالت التالیة: 

عدم تسلم الشاغل للعقار بصفة فعلیة أو عدم الشروع في االسـتغالل فـي اآلجـال -
المحددة بالترخیص، 

تعــاطي أنشــطة داخــل المنتــزه مــرخص فیهــا أو اســتغالل العقــار فــي أغــراض غیــر -
لیها بالترخیص،  منصوص ع

توقف الشاغل عن استغالل العقار لمدة سنة بصفة مسترسلة أو متقطعة، -
عدم دفع المعالیم واألداءات المستوجبة طبقا للتشریع الجاري به العمل، -
إحالة العقار إلى الغیر، -

ســـــحب التـــــراخیص المســـــتوجبة لممارســـــة النشـــــاط أو األنشـــــطة موضـــــوع اإلشـــــغال 
الوقتي، 

إلخالل بالشروط وااللتزامات التي تقتضـیها األحكـام التشـریعیة والترتیبیـة الجـاري ا-
العمــل بهــا فــي مجــال اســتغالل المنتزهــات الحضــریة ومقتضــیات التــرخیص المســند 

إلیه في الغرض.‘
ویسحب الترخیص من الشاغل بعد التنبیه علیه و إمهاله أجال معینا لالمتثال.

تهـــاء مفعـــول التـــرخیص أو ســـحبه فـــي الحـــاالت المبینـــة ال یترتـــب عـــن إن–18الفصـــل 
من هذا األمر أي تعویض.17بالفصل 
الینشأ للشاغل لجزء من منتزه حضري أي حق عیني أو تجاري.–19الفصل 
یجب على الشـاغل عنـد انتهـاء العمـل بـالترخیص أو سـحبه ألي سـبب مـن –20الفصل 

لخـــروج مــــن العقـــار الــــذي كـــان یشــــغله مـــن هــــذا األمـــر، ا17األســـباب المبینـــة بالفصــــل 
وٕارجاعه إلى الجماعة المحلیة المعنیة على نفس الحالة التي تسلمه فیه.

العنوان الثاني في اللزمة
الباب األول:  في موضوع اللزمة

تهــدف لزمـة إنجــاز واسـتغالل المنتزهــات الحضـریة إلــى السـماح لمؤسســات –21الفصـل 
تصـــاد مخـــتلط بتهیئـــة وٕانجـــاز منتزهـــات حضـــریة أو عمومیـــة أو خاصـــة أو لشـــركة ذات اق
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أجزاء منها واستغاللها بشكل یساهم في جمالیة المشاهد الطبیعیة وبهدف تحقیق الوظـائف 
المتعلقة بالترفیه وممارسة أنشطة ثقافیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة.

لمحلیــة تمــنح اللزمــة بمقتضــى عقــد یبــرم بــین الــوزیر المكلــف بالجماعــات ا–22الفصــل 
والباعث المستفید من اللزمة.

:یبین عقد اللزمة خاصة–23الفصل 
وانتهائها وٕابطالها، مدة اللزمة وشروط دخولها حیز التنفیذ-
اإلمتیازات والضمانات الممنوحة لطرفي العقد،-
شروط وآجال الشروع في اإلنجاز واالستغالل،-
ــــة الم- ــــد اللزمــــة ومواصــــفاتها الفنی ــــي یشــــملها عق ــــزات الثابتــــة الت نشــــآت والتجهی

وشروط إنجازها، 
ــــى - المراقبــــة والمراجعــــة التــــي یمكــــن أن تقــــوم بهــــا الســــلطة المانحــــة للزمــــة عل

المستلزم والمعلومات التي على هذا األخیر التصریح بها، 
عند انتهاء اللزمة، مصیر المعدات والتجهیزات والبنایات-
شروط إشغال األراضي المخصصة للمشروع-
إجراءات فض النزاعات.    -

في إجراءات اختیار المستفید: الباب الثاني
من اللزمة

یـــتم اختیـــار المســـتفید مـــن اللزمـــة الـــذي ســـیعهد إلیـــه بإنجـــاز واســـتغالل أو -24الفصـــل 
هات الحضریة بعد الدعوة إلى المنافسة.استغالل منتزه من المنتز 

یعهــد إلــى الجماعــة المحلیــة المعنیــة بإتمــام إجــراءات إســناد اللزمــة ومتابعــة –25الفصــل 
تنفیذها.
وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر المالیة ووزیـر أمـالك الدولـة والشـؤون -26الفصل 

التجهیــز واإلســكان والتهیئــة الترابیــة ووزیــر العقاریــة ووزیــر الفالحــة والمــوارد المائیــة ووزیــرة 
البیئة والتنمیة المستدیمة ووزیر السیاحة مكلفون كل فیما یخصه بتنفیذ هذا األمر.
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دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت  
والتجهيزات الثابتة المنجزة بالمنتزهات الحضرية

یتعلق بضـبط كیفیـة مسـك 2006فیفري 23مؤرخ في 2006لسنة 565أمر عدد 
د فتــر الحقــوق العینیــة الموظفــة علــى البنایــات والمنشــآت والتجهیــزات الثابتــة المنجــزة 

بالمنتزهات الحضریة.

ــــة -األول الفصــــل  تتــــولى اإلدارة العامــــة لضــــبط األمــــالك العمومیــــة بــــوزارة أمــــالك الدول
العینیـــة الموظفـــة علـــى الحقـــوق "دفتـــر"والشـــؤون العقاریـــة مســـك دفتـــر یطلـــق علیـــه اســـم 

وتكـون صــفحاته "البنایـات والمنشـآت والتجهیــزات الثابتـة المنجــزة بالمنتزهـات الحضــریة
مرقمة وممضاة من وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة.

ترسم بالدفتر المشار إلیه بالفصل األول من هذا األمر لفائدة صاحب اللزمة -2الفصل 
مدة اللزمة، الحقوق العینیة الموظفة على البنایـات والمنشـآت بالمنتزهات الحضریة،  طیلة 

والتجهیزات الثابتة المنجزة مـن قبلـه لغایـة ممارسـة نشـاطه وترسـم بـه كـذلك حقـوق الـدائنین 
المرتهنین الموظفة على تلك البنایات والمنشآت والتجهیزات الثابتة 

بالمنتزهـات الحضـریة إثـر ترسـم الحقـوق العینیـة الراجعـة إلـى صـاحب اللزمـة–3الفصل 
تقــدیم مطلــب فــي الغــرض إلــى وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون العقاریــة إمــا مباشــرة بإیداعــه 
بمكتـب الضــبط المركـزي أو بواســطة رســالة مضـمونة الوصــول مــع اإلعـالم بــالبلوغ ویكــون 

التالیة:مصحوبا بالوثائق 
وكراس الشروط الملحق به واألمـر *عقد لزمة مبرم مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلیة 

المتعلق بالمصادقة علیهما 
* مثال موقعي للبنایات والمنشآت والتجهیزات الثابتة موضوع الحقوق العینیة.

ویتضــمن الترســیم الشــكل القــانوني للشــركة أو المؤسســة صــاحبة اللزمــة وتســمیتها ومقرهــا 
ب وجنسـیة ومقـر إقامـة وتـاریخ اإلجتماعي وعدد ترسیمها بالسجل التجاري وكذلك اسـم ولقـ



544

ـــانوني للـــذات المعنویـــة. كمـــا یتضـــمن وصـــفا للبنایـــات والمنشـــآت  ومكـــان والدة الممثـــل الق
والتجهیزات الثابتة المعنیة بالحقوق العینیة.

ترســم حقــوق الــدائنین الموظفــة علــى البنایــات والمنشــآت والتجهیــزات الثابتــة –4الفصــل 
تقــــدیم مطلــــب فــــي الغــــرض إلــــى وزارة أمــــالك الدولــــة المنجــــزة بالمنتزهــــات الحضــــریة إثــــر

والشؤون العقاریة إما مباشرة بإیداعـه بمكتـب الضـبط المركـزي أو بواسـطة رسـالة مضـمونة 
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ویكون مصحوبا بالوثائق التالیة: 

عقد الرهن، -
مثال البنایات والمنشآت والتجهیزات الثابتة المعنیة بالرهن، -
موافقة الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة على الرهن.-

وینص الترسیم فـي هاتـه الحالـة علـى الشـكل القـانوني للشـركة أو المؤسسـة المعنیـة بـالرهن 
وتســـمیتها ومقرهـــا االجتمـــاعي وعـــدد ترســـیمها بالســـجل التجـــاري وكـــذلك علـــى اســـم ولقـــب 

كمــا یجــب أن المعنویــة.ي للــذات وجنســیة ومقــر إقامــة وتــاریخ ومكــان والدة الممثــل القــانون
ـــه  ـــة علی ـــف بالجماعـــات المحلی ـــة الـــوزیر المكل ـــد الـــرهن وموافق یتضـــمن الترســـیم مراجـــع عق
وبیانات حول قیمة القـرض الممنـوح مدتـه وأقسـاطه ووصـفا للبنایـات والمنشـآت والتجهیـزات 

الثابتة المعنیة به.
فصـل األول مـن هـذا األمـر یمكن ألي كان اإلطالع على الـدفتر المـذكور بال–5الفصل 

كما یمكن له أخذ شهادة ترسیم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها لألصل. 
یتـــولى وزیـــر أمـــالك الدولـــة والشـــؤون العقاریـــة التشـــطیب علـــى كـــل الحقـــوق –6الفصـــل 

العینیة المرسمة عند انقضاء أجل عقد اللزمة ویتولى إعالم المعني باألمر بذلك.
ـــولى ال ـــد مســـلمة مـــن الـــدائن كمـــا یت ـــدیم شـــهادة رفـــع ی ـــى الـــرهن فـــي صـــورة تق تشـــطیب عل

المرتهن.
وزیــر أمـالك الدولــة والشـؤون العقاریــة ووزیـر الداخلیــة والتنمیـة المحلیــة ووزیــر -7الفصـل 

التجهیـــز واإلســـكان والتهیئـــة الترابیـــة ووزیـــر البیئـــة والتنمیـــة المســـتدیمة مكلفـــون،  كـــل فیمـــا 
الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.یخصه، بتنفیذ هذا األمر



545

كراس شروط نموذجي إلنجاز واستغالل المنتزهات الحضرية
كراس شروط نموذجي إلنجاز واستغالل أو استغالل

المنتزهات الحضریة
الباب األول:  أحكام عامة

ـــات وعناصـــر –الفصـــل األول  ـــى إنجـــاز واســـتغالل مكون ـــق كـــراس الشـــروط هـــذا عل ینطب
لتهیئة بالمنتزهات الحضریة كلیا أو جزئیا من قبل ذوات معنویة بمقتضى عقـد لزمـة طبقـا ا

المتعلق بالمنتزهات 2005أكتوبر 3المؤرخ في 2005لسنة 90ألحكام القانون عدد 
الحضریة. 

یتعـــین علـــى الـــذات المعنویـــة التـــي ترغـــب فـــي تهیئـــة وٕانجـــاز منتـــزه حضـــري –2الفصـــل 
له أن تودع لدى الجماعة المحلیة المحلیة المتصرفة في المنتزه مطلبا واستغالله أو استغال

في الغرض مرفوقا بنسخة من هذا الكراس ممضاة مـن ممثلـه القـانوني، یتـولى سـحبها مـن 
الجماعة المحلیة المتصرفة في المنتزه الحضري.

الـبـاب الثـاني
الشروط المتعلقة بإنجاز المنتزه الحضري

المنتــزه الحضـــري........ ( ذكــر تســمیته ) علــى العقــار الكـــائن زجــایقــع إن–3الفصــل 
ــــ........ (ذكـــر المنطقـــة) ویمســـح................ ( ذكـــر المســـاحة )، موضـــوع الرســـم  ب
العقــاري عــدد............ وتحــده............. ( ذكــر الحــدود شــماال وجنوبــا وشــرقا وغربــا 

.(
یة: یتضمن العقار البناءات والمرافق التال

( ذكرها إن وجدت مع ذكر مواصفاتها وخصوصیاتها واستعماالتها ).
یـــتم إنجـــاز مشـــروع المنتـــزه الحضـــري وفـــق برنـــامج متكامـــل یتضـــمن تـــوفیر –4الفصـــل 

عناصـر و مكونــات وٕاقامــة بنــاءات ومنشــآت وتجهیــزات ثابتــة حســب الشــروط والمواصــفات 
التالیة: 
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واصـفات الفنیـة للفضـاءات الترفیهیـة والفئـة وصف مـدقق لمكونـات المشـروع مـع ذكـر الم(
العمریة الموجهة لهـا والمرافـق المخصصـة لهـا والخصوصـیات المعماریـة والتقنیـة للبنـاءات 

والمنشآت و التجهیزات الثابتة المراد إقامتها ). 
یقوم صـاحب اللزمـة بإنجـاز المنتـزه الحضـري حسـب الشـروط والمواصـفات -5الفصل 

ل في مجال البناء والربط مع الشبكات والصـحة والسـالمة والوقایـة ویتعـین الجاري بها العم
علیه الحصول على التراخیص والشهادات الالزمة قبل بدایة األشغال.

الـبـاب الثـالث
الشروط المتعلقة بإنجاز المنتزه الحضري

و كـل أ، تضع الجماعة المحلیـة المعنیـة علـى ذمـة صـاحب اللزمـة لالسـتغالل-6الفصل 
بعض مكونات وعناصر المنتزه طبقا لما جاء بعقد اللزمة وتحـرر فـي الغـرض بطاقـة جـرد 
ومعاینــة ممضــاة مــن الطــرفین تضــبط بصــفة مفصــلة كــل المنشــآت والتجهیــزات الموجــودة 

بالمنتزه والتي سیتم استغاللها كلیا أو جزئیا. 
حضـــري احتـــرام علـــى صـــاحب اللزمـــة عنـــد مباشـــرة اســـتغالله للمنتـــزه الیتعـــین-7الفصـــل

الشروط التالیة:
دفع معلوم اللزمة في اآلجال المحددة بالعقد.-
استغالل المنتزه الحضري بصفة مباشرة.-
االمتنــــاع عــــن اســــتغالل العقــــار فــــي مــــآرب أخــــرى ال تمــــت بصــــلة الســــتغالل المنتــــزه -

الحضري.
بتـة أو إحالتهـا بـأي عدم التفویت في الحقوق العینیة والبنایات والمنشـآت والتجهیـزات الثا-

وجه من الوجوه.
عــدم رهــن الحقــوق العینیــة والبنایــات و المنشــآت والتجهیــزات الثابتــة لضــمان قــروض ال -

إلى تمویل إنجاز أو تغیر أو توسیع المنشآت والتجهیزات المنجزة في إطار اللزمة.فتهد
لجــاري بهــا العمــل االمتثــال للشــروط وااللتزامــات المنصــوص علیــه بالتشــریع والتراتیــب ا-

وكراس الشروط وعقد اللزمة.
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عــدم تغییــر عناصــر التهیئــة أو اســتغالل عناصــر المنتــزه ألغــراض أخــرى دون استشــارة -
مانح اللزمة والحصول على موافقته الكتابیة المسبقة.

على المحیط الطبیعي للمنتزه الحضري والسعي إلى تثمینه وٕاثرائه ةالمحا فظ-
لــــى صــــاحب اللزمــــة فــــي إطــــار ضــــمان حســــن اســــتغالل عناصــــر یتعــــین ع–8الفصــــل

ومكونات المنتزه موضوع اللزمة التعهد بكل األعمال اللتـي تضـمن حمایتـه وسـالمته وذلـك 
خاصة ب: 

صیانة وتعهد البناءات والمسالك ومختلف التجهیزات و األلعاب واللوحات البیانیة .-
صیانة وتعهد الغراسات.-
ة ورفع الفضالت.الحراسة و النظاف-
تحمل مصاریف استغالل مكونات وأجزاء المنتزه في حدود عقد اللزمة.-
احترام مختلف عناصر ومكونات المنتزه. -
احترام شروط السالمة والصحة والمحافظة علة البیئـة ومواردهـا طبقـا للتشـریع والتراتیـب -

الجاري بها العمل.
م عـن اسـتغالل مخـل بإاللتزمـات الـواردة بكـراس بإصـالح األضـرار التـي قـد تـنجمااللتـزا-

الشروط هذا.
یلتزم المسـتثمر فـي حالـة اسـتلزامه كامـل المنتـزه بوضـع نظـام داخلـي مصـادق -9الفصل 

علیــه مــن قبــل مــانح اللزمــة   یضــبط طــرق التصــرف وعالقــة كــل المتــدخلین داخــل المنتــزه 
ج وتعریفــة الــدخول وٕاشــارات وعالقــة المســتثمر بــالعموم مــن حیــث مواقیــت الــدخول والخــرو 

التجـــــوال والمحافظـــــة علـــــى عناصـــــر ومكونـــــات المنتـــــزه واســـــتغاللها حصـــــریا لألغـــــراض 
والنشاطات المرخص فیها.

الـبـاب الرابع
أحكـام مختلـفـة

یتعهد المستثمر بتیسیر عملیات المراقبـة الدوریـة أو االسـتثنائیة التـي یقـوم -10الفصل 
سهیل دخول أعوان المراقبة في أي وقت كان من أوقـات الفـتح بها مانح اللزمة من حیث ت
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أو خارجها ومن حیث تمكین المراقبین من كل الوثائق الالزمة لذلك والمتصـلة بالنشـاطات 
والخدمات داخل المنتزه.

عملیات المراقبة التي یقوم بها مانح اللزمة ال تحول دون إجراء المراقبة من قبـل األعـوان 
طار التراخیص اإلداریة التي یحصل علیها صاحب اللزمة.اإلداریین في إ
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عقد لزمة نموذجي إلنجاز واستغالل منتـزه حضري
عـقـد لـزمـة نموذجـي

بــین الدولــة التونســیة ممثلــة مــن قبــل الســید وزیــر  الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة والمشــار إلیهــا 
من جهة ."فیها یلي بعبارة مانح   "  اللزمة 

و ( شركة / مؤسسة).............................................................
مقرها............................................................................ 

........................... رأس مالها....................... سجلها التجاري....
......................... معرفها الجبائي........................................ 
ممثلة في شخص ممثلها القانوني السید........................................... 

أخرىمن جهة "صاحب اللزمة "والمشار إلیها فیما یلي بعبارة
تم اإلتفاق والتراضي على ما یلي:

موضوع اللزمة -الفصل األول
یمــنح وزیــر الداخلیــة والتنمیــة المحلیــة بموجــب هــذا العقــد إلــى ( شــركة / مؤسســة ) ممثلــة 
مثلمـــا هـــو مبـــین أعـــاله، لزمـــة إنجـــاز واســـتغالل ( أو اســـتغالل ) المنتـــزه الحضـــري التـــابع 

........ موضع الرسم العقاري عدد................ لبلدیة............. مساحته.......
هدف اللزمة -الفصل الثاني 

تهــدف اللزمـــة موضـــوع هـــذا العقـــد إلــى تهیئـــة وٕانجـــاز و/ أو اســـتغالل المتـــزه الحضـــري أو 
أجـــزاء منـــه مـــن قبـــل صـــاحب اللزمـــة بمـــا یســـاهم فـــي جمالیـــة المشـــاهد الطبیعیـــة وتحقیـــق 

سة أنشطة ثقافیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة.الوظائف المتعلقة بالترفیه وممار 
مدة اللزمة ودخولها حیز التنفیذ -3الفصل 

ســنة ویمكــن تمدیــدها لــنفس المــدة بطلــب مــن صــاحب اللزمــة یوجــه 30تمــنح اللزمــة لمــدة 
إلى البلدیة بموجب مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ سنة قبل انتهاء المدة.

ب شروط تضمن بكتب تكمیلي لهذا العقد.یتم تمدید اللزمة حس
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ـــد وكـــراس  ـــى هـــذا العق ـــق بالمصـــادقة عل ـــذ بصـــدور األمـــر المتعل ـــز التنفی ـــدخل اللزمـــة حی ت
الشروط الخاص به بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

معلوم اللزمة -4الفصل 
) یـدفع بصـفة تمنح اللزمة مقابل معلوم سنوي حدد بـ.......... دینار ( باألرقام واألحـرف 

مســــبقة خــــالل األســــبوع األول مــــن كــــل ســــنة لــــدى قباضــــة...................... أو كــــل 
قباضــة أخــرى تعینهــا البلدیــة للغــرض. ویــدفع هــذا المعلــوم بالنســبة إلــى الســنة األولــى عنــد 

إبرام هذا العقد. 
ضــیة فــي الســنة علــى أســاس معلــوم الســنة المنق%5یقـع الترفیــع فــي معلــوم اللزمــة بنســبة 

بدایة من السنة الثانیة.
%1كـل تـأخیر فـي دفـع معلــوم اللزمـة یترتـب عنـه وجوبــا توظیـف خطیـة تـأخیر بنســبة 

من المبلغ الجملي للـدین عـن كـل شـهر أو جـزء مـن الشـهر. وتحتسـب مـدة التـأخیر ابتـداء 
مــن الیــوم األول المــوالي النتهــاء تســعین یومــا مــن تــاریخ اســتحقاق الــدین إلــى آخــر الشــهر

الذي تم فیه الدفع.
إنجاز المنتزه –5الفصل 

حســب ................ یتعهــد صــاحب اللزمــة بتهیئــة وتجهیــز المنتــزه فــي أجــل ال یتعــدى.
برنــامج متكامــل یهــدف إلــى تحقیــق الوظــائف المتعلقــة بالترفیــه وممارســة األنشــطة الثقافیــة 

لموصفات التالیة: واإلجتماعیة والتربویة والریاضیة وذلك بتوفیر العناصر وا
شروط إنجاز األشغال-6الفصل 

بتقــدیم األمثلــة الهندســیة والتوجیهیــة والملفــات الالزمــة إلنجــاز أشــغال یلتــزم صــاحب اللزمــة
التهیئـــة وتركیـــز التجهیـــزات إلـــى البلدیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ التوقیـــع علـــى هـــذا العقـــد قصـــد 

الحصول على موافقتها.
بط بمختلف الشبكات مـع الشـركة التونسـیة للكهربـاء والغـاز یقوم صاحب اللزمة بأشغال الر 

وشركة استغالل وتوزیع المیاه والدیوان الوطني للتطهیر والشركة الوطنیة لالتصاالت.
كمـــا یتـــولى مـــد شـــبكة الـــري لكامـــل المســـاحات الخضـــراء وفـــق مخطـــط یســـلم نظیـــر منـــه 

للمصالح البلدیة قصد إقراره ومتابعة تنفیذه.
قبول األشغال والتجهیزات -7الفصل 
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یجب أن تكون األشغال والتجهیزات مطابقة للمواصفات المحددة بهذا العقد وال یتم القبول 
النهائي لألشغال والتجهیزات إال بعد موافقة البلدیة.

یتعهــد صــاحب اللزمــة بمــد البلدیــة بجمــع الوثــائق واألمثلــة الهندســیة للحصــول علــى شــهادة 
في انتهاء األشغال.

الحقوق العینیة –8الفصل 
المـؤرخ 2005لسـنة 90یتمتع صاحب اللزمـة بـالحق العینـي المشـار إلیـه بالقـانون عـدد 

أكتوبر المتعلق بالمنتزهات الحضریة.3في 
استغالل المنتزه -9الفصل 

یلتزم صـاحب اللزمـة باسـتغالل المنتـزه بنفسـه ووفـق الشـروط المنصـوص علیهـا بهـذا العقـد 
لشروط الخاص به ویمكن له إبرام عقود تسویغ لفائدة الغیر الستغالل أجـراء مـن وبكراس ا

ـــة  ـــزات المحدثـــة داخـــل المنتـــزه الحضـــري شـــریطة الحصـــول علـــى الموافق المنشـــآت والتجهی
الكتابیـــة المصـــبقة للبلدیـــة علـــى ذلـــك لصـــاحب اللزمـــة حـــق التصـــرف فـــي كـــل التجهیـــزات 

فـي البنیـة األساسـیة. غیـر أنـه یمكـن لـه أثنـاء المتوفرة به دون إدخال أي تغییر أو إضـافة
اإلستغالل تعدیل المشآت والتجهیزات المحدثة بالمنتزه شریطة أن ال یؤدي ذلك إلى تغییـر 

في موضوع اللزمة وبعد موافقة مسندها على ذلك .
ـــى  ـــه وعل ـــى مكونات ـــى المحـــیط الطبیعـــي للمنتـــزه وعل یتعهـــد صـــاحب اللزمـــة بالمحافظـــة عل

العمومیـــة والشـــبكات المتواجـــدة بـــه ویتعـــین علیـــه فـــي هـــذا الصـــدد القیـــام مختلـــف المرافـــق
بعملیـــــات الحراســـــة والمراقبـــــة وبأشـــــغال الصـــــیانة واإلصـــــالح مباشـــــرة بواســـــطة أعوانـــــه أو 
باإلستعانة بشركات مختصة في الغرض. كما یتعین علیه تمكـین المؤسسـات القائمـة علـى 

تزه الحضــري مــن القیــام بكــل أعمــال اإلصــالح المرافــق العمومیــة والشــبكات المتواجــدة بــالمن
والصیانة. 

علــــى صــــاحب اللزمــــة تنفیــــذ مــــا تــــأذن بــــه البلدیــــة مــــن أشــــغال أو إدخــــال تعــــدیالت علــــى 
ـــق الوقایـــة والســـالمة مـــن  ـــة أو إضـــافة منشـــآت جدیـــدة ترمـــي إلـــى تحقی ـــزات المحدث التجهی

حضــري أو العــاملین الحرائــق وغیرهــا مــن األخطــار التــي یمكــن أن تهــدد مرتــادي المنتــزه ال
به.
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یبـــرم صـــاحب اللزمـــة اتفاقیـــة مـــع البلدیـــة بخصـــوص رفـــع فضـــالت المنتـــزه ونقلهـــا إلـــى 
المصب بمقابل یتم اإلتفاق علیه الحقا.

یطبــق صــاحب اللزمــة التعریفــة، الخاصــة بــدخول العمــوم، المتفــق علیهــا مســبقا مــع البلدیــة 
وتتم مراجعتها باالتفاق  بین الطرفین .

ذا العقــد محــل التــراخیص والبــراءات الواجــب الحصــول علیهــا مــن قبــل صــاحب ال یحــل هــ
اللزمة والضروریة لممارسة نشاطه.

یضـــع صـــاحب اللزمــــة ســـجال علـــى ذمــــة مرتـــادي المنتـــزه الحضــــري لتـــدوین المالحظــــات 
والتشكیات.

التأمین -10الفصل 
حمــل تجــاه الغیــر یتحمــل صــاحب اللزمــة مســؤولیة حفــظ العقــار وتنظــیم العمــل بــه كمــا یت

مســـؤولیة المالـــك بالنســـبة إلـــى جمیـــع األمـــاكن التـــي یســـتغلها داخـــل حـــدود المنتـــزه ویكـــون 
مسؤوال عن التعویضات المستحقة عن الحوادث   بجمیع أنواعها التي یتعرض لهـا أعوانـه 

أو الغیر من جراء استغالله للمنتزه.
خطـــار التـــي تنـــتج عـــن یجـــب علـــى صـــاحب اللزمـــة أن یـــؤمن مســـؤولیته المدنیـــة ضـــد األ

استغالله للمنتزه.
انتهاء اللزمة-11الفصل 

ـــدها حســـب الشـــروط و  ـــع تمدی ـــم یق ـــد مـــا ل تنتهـــي اللزمـــة بانتهـــاء المـــدة المحـــددة بهـــذا العق
اإلجراءات المبینة بالفقرة األولى من الفصل الثالث من هذا العقد.

لمحـددة لهـا بعـد إعـالم الطـرف یمكن لطرفـي العقـد إنهـاء العمـل باللزمـة قبـل انتهـاء المـدة ا
اآلخــر بموجــب مكتــوب مضــمون الوصــول مــع اإلعــالم بــالبلوغ وذلــك قبــل ســنة مــن تــاریخ 

األجل المحدد باإلعالم.
إبطال اللزمة -12الفصل 

یفسخ هذا العقد دون تعویض أو مقابل في الحاالت التالیة: 
د.عدم دفع معالیم اللزمة طبقا للفصل السادس من هذا العق-
ه جـو التفویت في الحقوق العینیة والبنایات والمنشـآت والتجهیـزات الثابتـة أو إحالتهـا بـأي -

من الوجوه دون الحصول على ترخیص في ذلك من الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.
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إحالــة اللزمــة والحقــوق العینیــة الناشــئة عنهــا إلــى الورثــة فــي حالــة وفــاة صــاحب اللزمــة، -
ى موافقة الوزیر المكلف بالجماعات المحلیـة بنـاء علـى طلـب كتـابي فـي دون الحصول عل

الغرض یقدمه أحد الورثة وباسمهم جمیعا في أجل ستة أشهر من تاریخ الوفاة.
رهـــن الحقـــوق العینیـــة والبنایـــات والمنشـــآت والتجهیـــزات الثابتـــة لضـــمان قـــروض ال تهـــدف إلـــى -

تجهیزات المنجزة في إطار اللزمة.تمویل إنجاز أو تغییر أو توسیع المنشآت وال
اإلخالل باإللتزامات المحمولـة علـى صـاحب اللزمـة بموجـب هـذا العقـد وكـراس الشـروط -

الخاص به والنصوص التشریعیة الترتیبیة الجاري بها العمل.
استرجاع المنتزه -13الفصل 

یــتم إجــراؤه قبــل یلتــزم صــاحب اللزمــة بإرجــاع المنتــزه فــي حالــة جیــدة مطابقــة للجــرد الــذي 
الشروع في االستغالل.

كمــا أن المعــدات التــي تــم اســتعمالها و كــذلك البنایــات والمنشــآت والتجهیــزات الثابتــة التــي 
أنجــــزت بــــالمنتزه تصــــبح ملكــــا للبلدیــــة بعــــد انتهــــاء اللزمــــة دون تعــــویض أو مقابــــل ویلتــــزم 

صاحب اللزمة بإرجاعها خالیة من أي تحمالت أو رهون.
مراقبة والمراجعة ال-14الفصل 

یتعهـد صــاحب اللزمـة بتســهیل عملیـات المراقبــة والمراجعــة التـي یمكــن أن تقـوم بهــا البلدیــة 
كمـا یتعهـد بتمكینهـا مـن كـل المعلومـات والوثـائق الفنیـة والمحاسـبیة التـي تطلبهـا فـي إطــار 

متابعة تنفیذ هذا العقد.
النظام الجبائي -15الفصل 

الموظفة بمناسبة استغالل المنتزه على صاحب اللزمة.میتحمل كل األداءات والمعا ل
فض النزاعات-16الفصل 

في صورة نشوب نزاع حول تطبیق هذا العقد یقع اللجوء إلى المحاكم المختصة ترابیا.
مصاریف التسجیل -17الفصل 

تحمـــل جمیــــع المصـــاریف المترتبــــة عـــن تســــجیل هـــذه االتفاقیــــة   والطـــابع الجبــــائي علــــى 
ب اللزمةصاح
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لشريط الساحلياوتهيئـةة  ـة حمايـوكال
یتعلــق بإحــداث وكالــة 1995جویلیــة 24مــؤرخ فــي 1995لســنة 72قــانون عــدد 

·حمایة وتهیئة الشریط الساحلي

یهــدف هــذا القــانون إلــى إحــداث وكالــة للحمایــة البیئیــة للشــریط الســاحلي-الفصــل األول
العالقـــة البیئیـــة الطبیعیـــة والبیولوجیـــة بـــین األرض باعتبـــاره منطقـــة الّتواصـــل التـــي تجّســـم 

:بالخصوصوتشمل الحمایة البیئیة · والبحر والتأثیر المباشر وغیر المباشر بینهما 
ضفاف البحر والشواطئ والسباخ والكثبان الرملیة والجـزر واألجـراف ومختلـف -1

ألخرىامكّونات الملك العمومي البحري باستثناء الحصون ومنشآت الدفاع 
المنــاطق الداخلیــة فــي حــدود متغّیــرة حســب درجــة التفاعــل المنــاخي والطبیعــي -2

والبشـــري بینهـــا وبـــین البحـــر مثـــل الغابـــات الســـاحلیة ومصـــبات األودیـــة والـــرؤوس البحریـــة 
ة.والمناطق الرطبة الساحلی

ة.وتحدد منطقة الشریط الساحلي بأمر باقتراح من الوزیر الكلف بالبیئ
ـــع بالشخصـــیة -2الفصـــل تحـــدث مؤسســـة عمومیـــة ذات صـــبغة تجاریـــة وصـــناعیة تتمّت
·سّمى وكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحليتواالستقالل المالي المدنیة

ــة التــي عــّین مقّرهــا بتــونس العاصــمة تحــت إشــراف وزارة البیئــة والتهیئــة  توضــع الوكال
ة.الترابی

·ه بأمریسّیر الوكالة مدیر عام تتّم تسمیت
المـؤرخ فـي أول فیفـري 1989لسـنة 9مـن القـانون عـدد 10وخالفا ألحكام الفصل 

المتعلـق بالمسـاهمات والمنشـآت العمومیـة یحـدث لـدى الوكالـة مجلـس استشـاري 1989
بأمر.تضبط تركیبته ومهامه 

ریضــــبط التنظــــیم اإلداري والمــــالي للوكالــــة وطــــرق تســــییرها بــــأمر بــــاقتراح مــــن الــــوزی
بالبیئة.المكلف 
تتولى الوكالـة تنفیـذ سیاسـة الدولـة فـي میـدان المحافظـة علـى الشـریط السـاحلي -3الفصل

خاصة.بصفة عامة وعلى الملك العمومي البحري بصفة 
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:یليوتكلف لهذا الغرض بالخصوص بما 
التصــرف فــي فضــاءات الشــریط الســاحلي ومتابعــة أعمــال التهیئــة والســهر علــى -
ا للقواعد والمواصفات التي ضبطتها القوانین والتراتیب الجاري بها العمل والمتعّلقـة مطابقته

وٕاشغالهابتهیئة تلك الفضاءات وباستعمالها 
تســــویة وتصــــفیة الوضــــعیات العقاریــــة القائمــــة فــــي تــــاریخ صــــدور هــــذا القــــانون -

العمــومي البحــري المخالفــة للقــوانین والتراتیــب المتعلقــة بالشــریط الســاحلي وخاصــة بالملــك 
وذلك طبقا للتشریع الجاري به العمل ومع احتـرام مبـدأ عـدم قابلیـة الملـك العمـومي البحـري 

بالتقادمفویت واالكتساب تللعقلة والرهن وال
إعـداد الدراسـات المتعلقـة بحمایـة الشـریط السـاحلي وٕاحیـاء المنـاطق الطبیعیـة -

·الغرضوالقیام بكل البحوث والدراسات واالختبارات في
رصـد تطـّور األنظمـة البیئیـة السـاحلیة عبـر وضـع واسـتغالل أنظمـة معلوماتیـة -
·متخصصة

ــــة بحمایــــة الشــــریط الســــاحلي مــــن التجــــاوزات المتصــــلة خاصــــة تكلــــف-4الفصــــل الوكال
وتخضـع اإلحـداثات · بالبنایات واإلحـداثات المخالفـة للقـوانین والتراتیـب الجـاري بهـا العمـل 

للوكالةة والتجهیز وجوبا إلى الموافقة المسّبقة ومشاریع التهیئ
عالوة عن مأموري الضابطة العدلیة وكذلك أعوان اإلدارة المؤهلین بقوانین خاصة

تقـــع معاینـــة المخالفـــات للقـــوانین والتراتیـــب المتعلقـــة بالشـــریط الســـاحلي وبالملـــك العمـــومي 
لهـذا الغـرض مـن طـرف ونالبحري بواسطة محاضر یحررها أعوان وخبراء محلفون ومؤهل

المشـار إلیـه "أ"الوزارة المكلفة بالبیئة من بین صنف األعوان المعـادل علـى األقـل لصـنف 
المتعلــــق بضــــبط 1983دیســــمبر 12المــــؤرخ فــــي 1983لســــنة 112بالقــــانون عــــدد 

العمومیـة المحلیـة والمؤسسـات العمومیــة النظـام األساسـي العـام ألعـوان الدولـة والجماعـات
اإلداریةبغة ذات الص

ویمـارس هــؤالء األعـوان والخبــراء المراقبــون وظـائف الضــابطة العدلیـة وفقــا ألحكــام 
الجزائیةمجلة اإلجراءات 
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مــن هــذا القــانون تتــولى الوكالــة تســویة أو 3مــع مراعــاة مقتضــیات الفصــل -5الفصــل
لــك العمــومي الوضــعیات العقاریــة للبنایــات والمنشــآت واإلحــداثات المقامــة علــى المتصــفیة

العملالبحري أو على أجزاء منه مخالفة للقوانین والتراتیب الجاري بها 
وٕاذا ما اقتضت التسویة إبرام عقد لزمة مع شاغل الملك العمومي البحري فإن هذا 
العقــد یحــدد معلــوم اإلشــغال وكــذلك المقابــل الراجــع للوكالــة لقــاء مــا یســتلزمه اإلشــغال مــن 

الساحلیةالبیئة أعمال لحمایة واستصالح
ـــع· وتضـــبط إجـــراءات ومقتضـــیات التســـویة والتصـــفیة بـــأمر  ـــع الوكالـــة بجمی وتتمّت

الصــالحیات القانونیــة المســتوجبة إلنجــاز التســویة أو التصــفیة وتنفیــذها بمــا فــي ذلــك رفــع 
المختصةالقضایا لدى المحاكم 

ـــة إحالـــة التصـــرف أو التخصـــیص لفائـــدة ال-6الفصـــل ـــة طبقـــا یمكـــن حســـب الحال وكال
لإلجــراءات الجــاري بهــا العمــل أجــزاء مــن ملــك الدولــة العمــومي أو الخــاص أو مــن ملـــك 

الخاضع لنظام الغابات تمثل فضاءات طبیعیـة أو حـرة تسـتوجب الحمایـة وتتصـرف الدولة
الوكالـــة فـــي العقـــارات التـــي توضـــع تحـــت تصـــّرفها أو تخصـــص لهـــا وتبـــرم كـــل االتفاقـــات 

بهاعلقة وتتكفل بالتعّهدات المت
تتــــولى الوكالــــة التصــــرف فــــي األراضــــي التــــي توضــــع علــــى ذمتهــــا وتتعهــــد -7الفصــــل

ــة اســتغالل الفضــاءات المهّیئــة إلــى مؤسســة  بالمحافظــة علیهــا وصــیانتها ویمكــن لهــا إحال
عمومیـــة أو خاصـــة أو إلـــى جمعیـــة مـــرخص لهـــا وذلـــك فـــي إطـــار اتفـــاق یضـــبط خاصـــة 

یحــّدد االســتعماالت وطــرق التصــّرف والصــیانةالمقابــل المــالي وعلــى أســاس كــراس شــروط
الوكالةواألشغال المرّخص فیها والتي تساهم وجوبا في تحقیق أهداف 

تضــــبط بـــأمر المنــــاطق الحساســــة وهــــي منـــاطق تقــــوم شــــاهدا علــــى التــــراث -8الفصــــل
الطبیعي الوطني أو تشّكل جملة من العناصر ضـمن منظومـة بیئیـة هّشـة أو تمثـل مشـهدا 

الرشیدممیزا مهددا بالتدهور أو باالستعمال الغیر طبیعیا 
العقـارات للمحافظة على المناطق المشار إلیهـا أعـاله یمكـن للوكالـة السـیطرة علـى 

طبقــــا هاتبالتراضـــي أو عنــــد االقتضــــاء بانتزاعهـــا مــــن طــــرف الدولـــة لفائــــدباقتنائهــــاســـواء
العمومیةحة للتشریع الجاري به العمل المتعلق باالنتزاع من أجل المصل
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كمــا یمكــن للوكالـــة فــي الحـــاالت التــي یتســـنى فیهــا ذلـــك إبــرام اتفاقـــات شــراكة مـــع
مـــالكي األراضـــي الموجـــودة فـــي المنـــاطق الحساســـة ویتعّهـــد المـــالكون فـــي هـــذه االتفاقـــات 

بالبیئةبالتصرف في أراضیهم وفق كراس شروط یصادق علیه الوزیر المكّلف 
وتهیئة الشریط الساحلي وبعـد موافقـة سـلطة اإلشـراف أن یمكن لوكالة حمایة-9الفصل

نشــطتها مثــل البحــوث أتبــرم اتفاقــات وعقــود قصــد إســداء خــدمات بمقابــل تنــدرج فــي إطــار 
أجنبیةوالدراسات واالختبارات وذلك مع أطراف أو مؤسسات وطنیة أو

:منتتكون موارد الوكالة -10الفصل
·مها لها الدولةالمساهمات واإلعانات التي تقدّ -
·مداخیل األمالك المنقولة أو العقاریة الراجعة لها-
·المداخیل المتأّتیة من الخدمات التي تقّدمها الوكالة-
·الهبات والوصایا-
·كل الموارد المحدثة أو المحالة لها بمقتضى القانون-

لتـــي تتـــولى تنفیـــذ فـــي صـــورة حـــل الوكالـــة ترجـــع ممتلكاتهـــا إلـــى الدولـــة ا-11الفصـــل
طرفهاالمبرمة من االلتزامات
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طـعلى المحيراتـالمؤثة  ـدراس
دراســــة یتعلـــق ب2005جویلیـــة 11المـــؤرخ فـــي 2005لســـنة 1991أمـــر عـــدد 

وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحـیط على المحیطالمؤثرات
شروط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات ال

یقصد في مفهوم هذا األمر بالمصطلحات التالیة ما یلي: -الفصل األول
الوحدة: كل تجهیز أو مشروع صناعي أو فالحي أو تجـاري یكـون نشـاطه مصـدرا للتلـوث 

ولتدهور المحیط.
دراسة المؤثرات على المحیط: الدراسة التـي تسـمح بتقـدیر وتقیـیم وقـیس التـأثیرات المباشـرة 

ـــر المبا ـــى المـــدى القصـــیر والمتوســـط والطویـــل وغی ـــى المحـــیط عل شـــرة إلنجـــاز الوحـــدة عل
والواجـــب تقـــدیمها للوكالـــة الوطنیـــة لحمایـــة المحـــیط إلبـــداء الـــرأي قبـــل الحصـــول علـــى أي 

ترخیص إداري یتعلق بإنجاز الوحدة.
الصــیغ المرجعیــة القطاعیــة: صــیغ عامــة تهــم القطاعــات التــي شــملها الملحــق األول لهــذا 

عــدها الوكالــة الوطنیــة لحمایــة المحــیط لیــتم اعتمادهــا مــن قبــل صــاحب الوحــدة أو األمــر ت
طالبها عند إعداد دراسة المؤثرات على المحیط.

تخضــع وجوبــا لدراســة المــؤثرات علــى المحــیط الوحــدات المنصــوص علیهــا -2الفصــل 
بالملحق األول لهذا األمر.

كاتـب دراسـات أو خبـراء مختصـین فـي ویتم إعداد دراسة المؤثرات على المحیط من قبـل م
المیدان.

تخضـــــع الوحـــــدات المنصـــــوص علیهـــــا بـــــالملحق الثـــــاني لهـــــذا األمـــــر إلـــــى -3الفصـــــل 
مقتضــیات كــراس شــروط تــتم المصــادقة علیــه بقــرار مــن الــوزیر المكلــف بالبیئــة، ویضــبط 

اإلجراءات البیئیة التي یلتزم صاحب الوحدة أو طالبها باحترامها.
أن یتطـابق نشـاط الوحــدة الخاضـعة لدراسـة المـؤثرات علـى المحــیط أو یجـب-4الفصـل 

لكـراس الشـروط مـع صـبغة المنطقـة المزمـع إقامتهـا علیهـا ومـع أمثلـة التهیئـة وللمواصــفات 
الجاري بها العمل في میدان حمایة البیئة.
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ا ال یمكن للسلطة أو للسلط ذات النظر المشـار إلیهـا أعـاله أن تسـلم ترخیصـ-5الفصل 
إلنجاز الوحدة إال بعد إطالعها على عـدم اعتـراض الوكالـة الوطنیـة لحمایـة المحـیط علـى 
ـــى كـــراس  ـــى المحـــیط أو بعـــد اطالعهـــا عل إنجـــاز الوحـــدة الخاضـــعة لدراســـة المـــؤثرات عل
الشــروط معرفــا علیــه باإلمضــاء طبقــا لألنمــوذج المصــادق علیــه مــن قبــل الــوزیر المكلــف 

بالبیئة.
دة أو طالبها التذرع بترخیص إداري مخالف لهذه األحكام.وال یمكن لصاحب الوح

ویجب أن تنص رخصة إنجاز كل وحدة تخضع لدراسة المؤثرات علـى المحـیط أو لكـراس 
الشـــروط ضـــمن اطالعاتهـــا علـــى ضـــرورة احتـــرام وتنفیـــذ اإلجـــراءات المـــذكورة فـــي دراســـة 

المؤثرات على المحیط أو في كراس الشروط.
كس محتوى دراسة المؤثرات على المحیط اآلثار المنتظرة للوحـدة یجب أن یع-6الفصل 

على المحیط و أن یشمل على األقل العناصر اآلتیة:  
وصفا مفصال للوحدة 

تحلیــل وضــع الموقــع ومحیطــه قبــل بعــث الوحــدة وخاصــة فیمــا یتعلــق بالعناصــر والمــوارد 
الطبیعیة التي یمكن أن تتضرر من جراء بعثها .

فات المنتظــرة المباشــرة وغیــر المباشــرة للوحــدة علــى المحــیط وبالخصــوص تحلیــل المضــاع
الموارد الطبیعیة ومختلف أصـناف الحیوانـات والنباتـات والمنـاطق المتمتعـة بحمایـة قانونیـة 
كالغابـات والمنــاطق والمشــاهد الطبیعیـة أو التاریخیــة والمنــاطق الحساسـة والمنــاطق الرطبــة 

الوطنیة والمنتزهات.و المناطق المحمیة و الحدائق 
ــة آثــار الوحــدة المضــرة  التــدابیر المزمــع اتخاذهــا مــن قبــل صــاحب الوحــدة أو طالبهــا إلزال

بالمحیط أو الحد منها وٕان أمكن تعویضها وتقدیر كلفتها.
خطة مفصلة للتصرف البیئي للوحدة.

یــتم ضــبط التفاصــیل المتعلقــة بالعناصــر المطلوبــة حســب هــذا الفصــل فــي صــیغ مرجعیــة 
قطاعیة تعدها الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط.

یتعـین علـى صــاحب الوحـدة أو طالبهـا إعـداد دراســة المـؤثرات علـى المحــیط -7الفصـل 
المتعلقــــة بوحدتــــه باالســــتناد علــــى الصــــیغ المرجعیــــة القطاعیــــة المنصــــوص علیهــــا بــــالفقرة 

من هذا األمر.6األخیرة من الفصل 
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مصاریف إنجاز دراسة المؤثرات على المحیط.ویتحمل صاحب الوحدة أو طالبها 
یتعــین علــى صــاحب الوحــدة أو طالبهــا إیــداع دراســة المــؤثرات علــى المحــیط -8الفصــل 

ــة الوطنیــة 3فــي  نظــائر أو نظیــر مــن كــراس الشــروط معرفــا علیــه باإلمضــاء لــدى الوكال
لحمایة المحیط وٕایداع نظیر واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخیص.

للوكالة الوطنیة لحمایة المحـیط أجـل واحـد وعشـرون یومـا مفتوحـة مـن تـاریخ -9الفصل 
تلقیهــــا لدراســــة المــــؤثرات علــــى المحــــیط للوحــــدات المنصــــوص علیهــــا بالصــــنف " أ " مــــن 
الملحــق األول لهــذا األمــر، وأجــل ثالثــة أشــهر مفتوحــة مــن تــاریخ تلقیهــا لدراســة المــؤثرات 

علیهـا بالصـنف " ب " مـن الملحـق األول لهـذا األمـر، على المحـیط للوحـدات المنصـوص
إلبالغ قرارها باالعتراض على إنجـاز الوحـدة، وبانقضـاء هـذه اآلجـال تعتبـر الموافقـة علـى 

إنجاز الوحدة ضمنیة. 
ویمــدد أجــل واحــد وعشــرون یومــا مفتوحــة إلــى ثالثــة أشــهر مفتوحــة بالنســبة إلــى الوحــدات 

الملحق األول لهذا األمـر، والتـي یمكـن أن یكـون لهـا المنصوص علیها بالصنف " أ " من 
تأثیرات علـى المنـاطق المتمتعـة بحمایـة قانونیـة كالغابـات والمنـاطق والمشـاهد الطبیعیـة أو 
التاریخیــــة والمنــــاطق الحساســــة والمنــــاطق الرطبــــة والمنــــاطق المحمیــــة والحــــدائق الوطنیــــة 

والمنتزهات وعلى مختلف أصناف الحیوانات والنباتات.
فـــي حالـــة وجــود تـــأثیر علــى المنـــاطق المتمتعـــة بحمایــة قانونیـــة كالغابـــات -10الفصــل 

والمناطق والمشـاهد الطبیعیـة أو التاریخیـة والمنـاطق الحساسـة والمنـاطق الرطبـة والمنـاطق 
المحمیــة والحــدائق الوطنیــة والمنتزهــات وعلــى مختلــف أصــناف الحیوانــات والنباتــات، مــن 

ى الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط طلب رأي الجهة المتصـرفة فیهـا جراء بعث الوحدة، تتول
في بعث الوحدة. 

ویتعـــین علـــى الجهـــة المتصـــرفة فیهـــا أن تمـــد الوكالـــة الوطنیـــة لحمایـــة المحـــیط برأیهـــا فـــي 
الموضــوع فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر یومــا مفتوحــة مــن تــاریخ إعالمهــا. وبانقضــاء هــذا 

مایة المحیط اعتبار الموافقة ضمنیة على إنجاز الوحدة.األجل یمكن للوكالة الوطنیة لح
في حالة عدم احترام اإلجراءات المذكورة في دراسة المؤثرات على المحیط -11الفصل 

أو في كراس الشروط یتم سحب الترخیص من قبل السلطة أو السلط المانحة له 
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ناعي أو فالحي أو تنطبق أحكام هذا األمر على كل تجهیز أو مشروع ص-12الفصل 
تجــــاري جدیــــد وعلــــى كــــل تجهیــــز أو مشــــروع صــــناعي أو فالحــــي أو تجــــاري قــــائم یكــــون 

موضوع توسع أو تحول أو تغییر لطرق صناعته والمذكورة بملحقي هذا باألمر.
مــــارس 13المــــؤرخ فــــي 1991لســــنة 362تلغــــي أحكـــام األمــــر عــــدد -13الفصــــل 
ط.المتعلق بدارسة المؤثرات على المحی1991
وزیــــر البیئــــة والتنمیــــة المســــتدیمة ووزیــــر الــــدفاع الــــوطني ووزیــــر التجــــارة -14الفصــــل 

والصناعات التقلیدیة ووزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیر الفالحة والموارد المائیة ووزیر 
التجهیــــز واإلســــكان والتهیئــــة الترابیــــة ووزیــــر الشــــؤون اإلجتماعیــــة والتضــــامن والتونســــیین 

وزیــر الثقافــة والمحافظــة علــى التــراث ووزیــر الســیاحة ووزیــر الصــحة العمومیـــة بالخــارج و 
ووزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فیما یخصه، بتنفیذ 

هذا األمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة. 
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الملحق األول
عة وجوباقائمة الوحدات الخاض

لدراسة المؤثرات على المحیط
فـــي أجـــل واحـــد وعشـــرون یومـــا الصـــنف أ : الوحـــدات التـــي یتعـــین إبـــداء الـــرأي فیهـــا

:مفتوحة
وحدات التصرف في النفایـات المنزلیـة والمشـابهة التـي ال تفـوق طاقتهـا عشـرین .1

طن/یوم)20طنا في الیوم (
وحدات معالجة وتصنیع مواد البناء والخزف والبلور .2
وحدات صناعة األدویة .3
وحدات تصنیع معادن غیر حدیدیة .4
وحدات معالجة المعادن والطالء .5
مشاریع استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبیعي .6
المقاطـع الصناعیـة للحجـارة والرمـال التي ال تفـوق طاقــة إنتاجهــا ثالثمائــة ألــف .7

یة للطـــین والحجـــارة طن/ســـنویا ) والمقـــاطع الصـــناع300000طــــن سنـویــــا ( 
الرخامیة 

وحدات صنع السكر والخمیر .8
وحـــدات صـــباغة النســـیج وصـــباغة الخـــیط وصـــباغة المالبـــس والـــزرد وصـــباغة .9

الدجیتر والتكملة 
مشــاریع تهیئــة المنــاطق الصــناعیة التــي ال تتجــاوز مســاحتها خمســة هكتــارات      .10

هكتارات ) 5( 
ین خمسـة هكتـارات وعشـرین هكتـارا مشاریع التقسیمات العمرانیـة التـي تمسـح بـ.11

هكتارا ) 20و 5(
مشـــاریع تهیئـــة المنـــاطق الســـیاحیة التـــي تمســـح بـــین عشـــرة هكتـــارات وثالثـــین .12

هكتارا ) 30و 10هكتارا ( 
وحدات صناعة األلیاف المعدنیة .13
وحدات صناعة أو تحویل أو تعلیب أو تصبیر المواد الغذائیة .14
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المسالخ والمذابح 
أو تركیب السیارات أو العربات أو الشاحنات أو محركاتها وحدات صناعة .15
وحدات صناعة أو إصالح الوحدات البحریة .16
وحدات صناعة وصیانة المراكب الطائرة .17
وحدات تربیة القوقعیات .18
وحدات تحلیة المیاه بالمشاریع الصناعیة والسیاحیة .19
وحدات المعالجة بمیاه البحر والمیاه المعدنیة .20
سریر ) 300التي تفوق طاقة إیوائها ثالثمائة سریر ( وحدات النزل.21
وحدات صناعة الورق والكرتون .22
وحدات صناعة اإلیالستومار والبیروكسید .23

الصنف ب: الوحدات التي تتطلب ثالثة أشهر مفتوحة إلبداء الرأي فیها 
وحدات تكریر النفط الخام وتجهیزات تغویز وتسییل تفـوق طاقـة تحویلهــا الیومیـة .1

طـن/ الیـوم ) علـى األقـل مـن الفحـم والشیسـت 500خمسمائـة طنـا فـي الیــوم ( 
الزفتي 

میغـوات 300وحدات تولیـد الكهربـاء ذات الطاقـة ال تقـل عـن ثالثمائـة میغـوات(.2
 (

وحــــدات التصــــرف فــــي النفایــــات المنزلیــــة والمشــــابهة التــــي ال تقــــل طاقتهــــا عــــن .3
طنا/یوم)20عشرین طنا في الیوم (

صرف في النفایات الخطرة وحدات الت.4
وحدات صنع اإلسمنت والجیر والجبس .5
وحدات صناعة المواد الكیمیائیة وصـناعة مبیـدات الحشـرات والـدهان والورنیشـي .6

ــــال صــــنف  ــــة بالصــــحة 2ومــــاء الجف حســــب قائمــــة المؤسســــات الخطــــرة والمخل
والمزعجة.

وحدات صنع الفوالذ والحدید .7
التـي تفـوق طاقـة إنتاجهـا ثالثمائـة ألـف طـن المقاطع الصناعیة للحجارة والرمـال .8

طن /سنویا ) ومشاریع استخراج المواد المعدنیة 300000سنویا ( 
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وحدات صنع معجون الورق ومعالجة السلیلوز.9
مشاریع إقامة السكك والطرق السریعة والسیارة والجسور والمحوالت .10
ن ومائـة متـر زول یفـوق طولـه ألفـامشاریع المطـارات ذات درب لإلقـالع أو النـ.11

) م2100(
مشاریع المواني التجاریة والصید البحري والترفیه .12
مشــــاریع تهیئــــة المنــــاطق الصــــناعیة التــــي تتجــــاوز مســــاحتها خمــــس هكتــــارات      .13

) هكتارات5( 
ـــارا ( .14 ـــة التـــي تتجـــاوز مســـاحتها عشـــرون هكت 20مشـــاریع التقســـیمات العمرانی

هكتارا ) 
30التــي تتجـاوز مسـاحتها ثالثـون هكتــارا ( مشـاریع تهیئـة المنـاطق السـیاحیة .15

هكتارا) 
تجهیزات نقل البترول الخام أو الغاز .16
وحدات معالجة المیاه المستعملة العمرانیة .17
الوحدات الجماعیة لمعالجة المیاه الصناعیة .18
وحدات الدباغة والمراطة .19
مشاریع المناطق المرویة بالمیاه المستعملة المعالجة ألغراض فالحیة .20
مشاریع السدود الكبرى .21
مـــن –أ -وحـــدات تربیـــة األحیـــاء المائیـــة غیـــر المنصـــوص علیهـــا بالصـــنف .22

الملحق األول
وحدات تحلیة المیاه لتزوید المدن بالماء الصالح للشراب .23
سریر) 1000مشاریع القرى السیاحیة التي تفوق طاقة إیوائها ألف سریر (.24
المعدنیة والالمعدنیة وحدات استخراج أو معالجة أو غسل المواد.25
وحدات تحویل الفسفاط ومشتقاته .26

الملحق الثاني
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قائمة الوحدات الخاضعة
لكراس شروط

ـــــــة علـــــــى أن ال تتجـــــــاوز مســـــــاحتها خمســـــــة هكتـــــــارات.1 مشـــــــاریع التقســـــــیمات العمرانی
) ومشــاریع تهیئـة المنــاطق الســیاحیة التـي ال تتجــاوز مسـاحتها عشــرة هكتــارات هكتـارات5(
)هكتارات 10(
مشاریع المنشآت التربویة أو التعلیمیة .2
مشاریع إقامة قنوات نقل أو تحویل المیاه .3
مشاریع نقل الطاقة غیر المنصوص علیها بالملحق األول والتي تمر بالمناطق .4

الطبیعیة أو الحساسة ( المناطق المتمتعة بحمایة قانونیة ) 
األولمشاریع التهیئة الساحلیة غیر المنصوص علیها بالملحق .5
وحدات عصر الزیتون ( المعاصر ) .6
وحدات استخراج الزیوت النباتیة والحیوانیة .7
الوحدات المصنفة لتربیة الحیوانات.8
وحدات صناعة النسیج غیر المنصوص علیها بالملحق األول .9

وحدات طرق وقص القطع المعدنیة الكبرى .10
ت وحدات خزن أو توزیع المحروقات أو محطات غسل وتشحیم العربا.11
وحدات صنع النشویات .12
المقاطع التقلیدیة .13
وحدات خزن الغاز أو المواد الكیمیائیة .14
وحدات صناعة الهیاكل المعدنیة والصهاریج وغیرها من قطع المطالة .15
الوحدات المستعملة للماء لغسل المالبس واألغطیة .16
البحیرات الجبلیة .17
وحدات صناعة المواد شبه الصیدالنیة. .18



566

راقبة التصرف فيها وإزالتهاالنفـايات وم

یتعلــق بالنفایــات وبمراقبــة 1996جــوان 10مــؤرخ فــي 1996لســنة 41قــانون عــدد 
التصرف فیها وٕازالتها

العنوان األول
أحكــام عــامـة

یهــدف هــذا القــانون إلــى وضــع اإلطــار المالئــم فــي میــدان النفایــات وطــرق -الفصــل األول
ت األساسیة التالیة:التصرف فیها من اجل تحقیق الغایا

الوقایـــة والحـــد مـــن إنتـــاج النفایـــات ومـــن مضـــارها خاصـــة عـــن طریـــق التـــدخل علـــى -
مستوى صنع وتوزیع المنتجات.

تثمـین النفایـات عـن طریــق إعـادة االسـتعمال والتحویـل وكــل األعمـال األخـرى الرامیــة -
لطاقة.إلى استخراج المواد القابلة إلعادة االستعمال والستخدامها كمصدر ل

تخصــیص مصــبات مراقبــة إلیــداع النفایــات المتبقیــة أي بعــد اســتیفاء كــل مراحــل التثمــین 
الممكنة.
تعتمد في مفهوم هذا القانون التعریفات التالیة:-2الفصل 

النفایات:كــل المــواد واألشــیاء التــي یــتخلص منهــا حائزهــا أو ینــوي الــتخلص منهــا أو التــي 
بناء على أحكام هذا القانون.یلزم بالتخلص منها أو بإزالتها 

النفایـــات الخطـــرة: النفایـــات التـــي تضـــبط فیهـــا قائمـــة بـــأمر حســـب مكوناتهـــا أو خاصـــیات 
المواد الملوثة التي تشتمل علیها.

المنتج كل شخص یكون نشاطه منتجا للنفایات وكل شخص یقوم  بعملیـات معالجـة أولیـة 
یات أو في تركیبتها.أو مزج أو غیرها تؤدي إلى تغییر في طبیعة النفا

المروج: المورد أو موزع المنتجات والمواد.
التصرف: كل العملیات التي تتعلـق بجمـع النفایـات ونقلهـا ومعالجتهـا وتثمینهـا وٕازالتهـا بمـا 

في ذلك مراقبة هذه العملیات ومراقبة مواقع الخزن واإلزالة والمصبات ووحدات التثمین.
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لى الـتخلص نهائیـا مـن النفایـات مثـل عملیـات الحـرق والـردم اإلزالة: كل العملیات الرامیة إ
والخزن في أماكن مخصصة أو اإلیداع في مصبات وفقا لشروط تضمن تجنـب المخـاطرة 

بصحة اإلنسان وبدون استعمال طرق ووسائل یمكن أن تلحق ضررا بالبیئة.
ت وكـــل عملیـــات التثمـــین: كـــل العملیـــات الرامیـــة إلـــى اســـتعادة المـــواد والطاقـــة مـــن النفایـــا

ــــر العضــــویة وٕاعــــادة  ــــل اســــتخراج المعــــادن أو المــــواد األخــــرى غی ــــل مث ــــد و التحوی التجدی
استعمالها أو تكوین سماد صالح للزراعة أو استعمالها كمصدر للطاقة.

الشخص: كل شخص مادي أو معنوي.
الســلط المختصــة: الــوزیر المكلــف بالبیئــة عامــة وكــل ســلطة أخــرى فــي دائــرة االختصــاص 

محدد لها وفقا للقوانین الجاري بها العمل.ال
تطبـــق أحكـــام هـــذا القـــانون بصـــرف النظـــر عـــن األحكـــام الخاصـــة المتعلقـــة -3الفصـــل 

بالمؤسسـات الخطـرة والمخلـة بالصــحة والمزعجـة وبالحطـام البحــري وبعملیـات اإلغـراق فــي 
البحر وعملیات التخلص من النفایات المتأتیة من البواخر.

ص ینتج عن نشاطه أو یمسك بحوزتـه نفایـات فـي ظـروف مـن شـانها كل شخ-4الفصل 
أن تخلف آثارا سلبیة على أدیم األرض أو على النبات أو على الحیوان أو أن تتسبب في 
تــدهور المواقــع أو المشــاهد أو تلــوث الهــواء أو المــاء أو تفــرز ضــجیجا أو روائــح  وبصــفة 

إزالتهـــا وفقـــا ألحكـــام هـــذا القـــانون وفـــي عامـــة أن تهـــدد الصـــحة العامـــة أو البیئـــة مطالـــب ب
ظروف تضمن تفادي اآلثار المذكورة.

فـي حالـة تـرك نفایـات أو إیـداعها أو الـتخلص منهـا فـي الوسـط الطبیعـي بـدون -5الفصـل
احتـــرام المواصـــفات الجـــاري بهـــا العمـــل وفـــي حالـــة معالجتهـــا بصـــفة مخالفـــة ألحكـــام هـــذا 

لى السـلط المختصـة التنبیـه علـى المخـالف للقیـام القانون أو النصوص المتخذة لتطبیقه تتو 
في اجل تعینه له باألعمال الالزمة إلزالة تلك النفایات.

إذا لـــم یقـــم المخـــالف فـــي األجـــل المعـــین لــــه بإزالـــة النفایـــات المتســـبب فیهـــا تقـــوم الســــلط 
المختصة وجوبا بإزالة الملوثات على نفقته.

خل العاجـل وكـذلك فـي الحـاالت التـي یكـون وٕاذا كان التلوث یكتسـي خطـورة تسـتوجب التـد
فیها المخالف مجهوال تقوم السلط المختصة بإزالة الملوثات بدون تنبیه وال اجل.
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ال تعفـــي أحكـــام هـــذا القـــانون أي شـــخص مـــن المســـؤولیة عـــن الضررالحاصـــل -6الفصـــل
قــوم للغیـر مــن جــراء تصـریف النفایــات التــي كانـت بحوزتــه أو المتأتیــة مـن األنشــطة التــي ی

بها أو المنتجات التي یصنعها.
یحجـر حـرق النفایـات فـي الهـواء الطلـق واسـتعمالها كوقـود باسـتثناء الفضـالت -7الفصل 
النباتیة.

وال تتم عملیات اإلزالة بالحرق إال في منشآت مرخص فیها طبقا ألحكام هذا القانون.
رات الفنیـــة الالزمـــة تحمـــل المصـــاریف المترتبـــة عـــن إجـــراء التحالیـــل واالختبـــا-8الفصـــل 

لتطبیــق هــذا القــانون حســب الحــاالت علـــى كاهــل حــائز النفایــات أو منتجهــا أو ناقلهـــا أو 
مصدرها أو موردها أو المكلف بإزالتها.

و المــروج و الناقــل عهــدة اســتعادة النفایــات التــي تفرزهــا تحمــل علــى المنــتج أ-9الفصــل 
المواد او المنتجات التـي ینتجونهـا او یسـوقونها ویمكـن للسـلط المختصـة ان تلـزمهم بالقیـام 
بازالة تلـك النفایـات وعنـد االقتضـاء بالمسـاهمة فـي انظمـة اسـتعادة وازالـة النفایـات المتاتیـة 

منتجات االخرى المماثلة او المشابهة.من ال
العنوان الثاني

في نفایات اللف والتعلیب
تصــــنع المغلفــــات والمعلبــــات كلمــــا امكــــن مــــن مــــواد تجعلهــــا قابلــــة العــــادة -10الفصــــل 

االستعمال او التحویل المتماشي مع متطلبات حمایة الصحة العامة والبیئة.
ویجب تجنب تكاثر نفایات اللف عن طریق:

لحـــد مـــن حجـــم المغلفـــات والمعلبـــات ووزنهـــا وجعلهـــا تقتصـــر علـــى الحجـــم الضـــروري ا-
لحمایة المحتوى ولتسویق المنتوج مـع اسـتعمال اقـل عـدد ممكـن مـن المـواد واقـل نسـبة مـن 

الملونة واللصق.
تصــور مغلفــات ومعلبــات یمكــن اعــادة اســتعمالها اذا امكــن ذلــك تقنیــا بمــا یتماشــى مــع -

المحتوى.الضوابط المتعلقة ب
استرجاع المغلفات والمعلبات واعادة استعمالها او تحویلها.-

یمكـــن اتخـــاذ اجـــراءات خاصـــة تـــنظم صـــنع اصـــناف معینـــة مـــن المنتجـــات -11الفصـــل 
وتكییفها ومسكها وتسـویقها مـن اجـل تسـهیل عملیـات ازالـة النفایـات التـي تتولـد عنهـا وعنـد 
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حدد استعمال مـواد اللـف او للتعلیـب وكـل الضرورة یمكن اتخاذ اجراءات خاصة تمنع او ت
مــواد اخــرى یقــع تحدیــدها حســب طبیعــة المنتــوج وخصائصــه او تقضــي بوجــوب اســتعمال 
مــواد معینــة فــي الصــنع او فــي التكییــف او فــي اللــف . وتضــبط هــذه االجــراءات بمقتضــى 

والتجارة.اوامر یقترحها الوزیر المكلف بالبیئة  بعد اخذ راي الوزیرین المكلفین بالصناعة
یقــوم المهنیــون مــن تلقــاء انفســهم او بمبــادرة مــن الســلطة المختصــة بوضــع -12الفصــل 

انظمــة الســتعادة نفایــات اللــف و التعلیــب ولتثمینهــا او العــادة اســتعمالها ویلــزم المنتجــون 
والموردون باالنخراط في أي نظام یقع احداثه لجمع وتحویـل او تثمـین اصـناف معینـة مـن 

والتعلیــب. ویمكـن للســلط المختصـة فــرض تسـلیم تلــك النفایـات او أي نفایــات نفایـات اللـف
اخرى الى المؤسسات او المصالح التي تعینها و حسب الشروط التي تحددها.

ویمكــن ان تعتمـــد هــذه االنظمـــة قاعــدة االیـــداع االجبــاري للمعلبـــات وتقــع المصـــادقة بـــامر 
و االیـداع والعالمـات الواجـب وضـعها على كل نظام یقع احداثـه وعلـى شـروط االسـتعادة ا

على المعلبات الخاضعة الحد هذه االنظمة.
یمنع استعمال مواد محولة في صناعة مغلفات ومعلبات تحـوي مباشـرة مـواد -13الفصل 

غذائیة اال في حالة الترخیص المسبق من الوزیر المكلف بالصحة العمومیة بعـد أخـذ راي 
الوزیر المكلف بالبیئة.

یمنــع اعــادة اســتعمال معلبــات المــواد الكیمیائیــة لحفــظ مــواد غذائیــة وتوضــع -14الفصــل 
وجوبا على المعلبات التي تحمل مواد كیمیائیة عالمات تنبیه واضحة للعیان من االخطار 
التــي تهــدد صــحة االنســان مــن جــراء اعــادة اســتعمال تلــك المعلبــات لخــزن مــواد غذائیــة. 

مكلفــین بالبیئــة والصــناعة والصــحة العمومیــة شــروط وتضــبط بقــرار مشــترك مــن الــوزراء ال
تطبیق هذا الفصل وكذلك المواد الكیمیائیة المعلبة الخاضعة لهذا االلزام.

یمكن بقرار من السـلط المختصـة وضـع تراتیـب تخـص احـداث نظـام السـناد -15الفصل 
ایـة البیئـة عالمات ایكولوجیة للمنتجات والسلع التي تتقید بـاعلى المسـتویات فـي مجـال حم

وتعكـس اجتهـادا فـي اسـتعمال التقنیـات النظیفـة وعنـد االقتضـاء تضـمن اوفـر فـرص الـدوام 
في دورة الحیاة.

وتضـــبط هـــذه التراتیـــب شـــروط العالمـــة االیكولوجیـــة والمقـــاییس الخاصـــة بكـــل صـــنف مـــن 
اصناف المنتجات.
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العنوان الثالث
في ایداع النفایات في مصبات

ت حسب مصدرها الى نفایات منزلیة ونفایات صناعیة.تصنف النفایا-16الفصل 
وتصنف حسب خاصیاتها الى نفایات خطرة ونفایات غیر خطرة ونفایات جامدة.

وتعتبــر نفایــات جامــدة النفایــات المتكونــة مــن االتربــة والصــخور الطبیعیــة المســتخرجة مــن 
ي تكتسـي اصـال صـبغة المقاطع او المتاتیة من من اشغال الهـدم او البنـاء او التجدیـد والتـ

منجمیة ولیست ملوثة بمواد خطرة او بایة عناصر اخرى یحتمل  ان تتولد عنها اضرار.
تصنف المصبات حسب انواع النفایات الى ثالثة اصناف:

مصبات النفایات الخطرة.-
مصبات النفایات المنزلیة والنفایات غیر الخطرة.-
مصبات النفایات الجامدة.-
ن ان توضــع بمصــب واحــد اصــناف متعــددة مــن النفایــات بشــرط ان یــتم یمكــ-17الفصــل 

تنفیــذ عملیــات االزالــة الخاصــة بكــل صــنف منهــا فهــي اجــزاء مــن الموقــع منفصــل بعضــها 
عـــــن الـــــبعض اآلخـــــر وان یســـــتجیب كـــــل جـــــزء للضـــــوابط والمتطلبـــــات الخاصـــــة بصـــــنف 

المصبات المعني.
ي تتشــابه مــن حیــث مصــدرها كمــا یمكــن ان یخصــص مصــب لنــوع واحــد مــن النفایــات التــ

وتركیبتها وخاصیات عصارتها.
یخضــع تركیـز المصــبات ومراكـز الجمــع والفـرز والتحویــل الـى تــرخیص مــن -18الفصـل 

الوزیر المكلف بالبیئة بعد استكمال اجراءات المصادقة على دراسة المؤثرات وفقا للتراتیب 
ة والمصـــالح المختصـــة بـــوزارة الجـــاري بهـــا العمـــل بعـــد اخـــذ راي الجماعـــة المحلیـــة المعنیـــ

الصحة العمومیة.
ویـــنص التـــرخیص علـــى انـــواع النفایـــات التـــي یمكـــن قبولهـــا والنفایـــات التـــي یتعـــین رفضـــها 
وعلى الضوابط الخصوصـیة لعملیـات التكییـف واالزالـة واجـراءات المراقبـة وكـذلك عملیـات 

ـــف بالبیئـــة شـــروط اخـــالء الموقـــع واعـــادة تهیئتـــه وتضـــبط بـــامر بـــاقتراح مـــن الـــوزیر المك ل
التـــرخیص فـــي تركیـــز المصـــبات والضـــوابط العامـــة الواجـــب احترامهـــا فـــي تهیئـــة اصـــناف 

المصبات وشروط التصرف فیها ومراقبتها.
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تعد الوزارة المكلفة بالبیئة بالتنسیق مع الوزارات والجماعـات المحلیـة المعنیـة -19الفصل 
ة الفضـالت المنزلیـة.ویقع االلتـزام مخططات تضبط الشروط التي یتم بمقتضاها جمع وازالـ

بمقتضیات المخطط الخـاص بكـل منطقـة عنـد النظـر فـي مطالـب المصـادقة علـى منشـآت 
معالجة وازالة النفایات وكذلك باالهداف التي یحددها المخطط لضـمان الحـد االقصـى مـن 

المردودیة للمنشآت العمومیة والخاصة الزالة النفایات.
ت المحلیــــة او التجمعــــات البلدیــــة التــــي تكــــون فیمــــا بینهــــا تتــــولى الجماعــــا-20الفصــــل 

التصـــرف فـــي النفایـــات المنزلیـــة.ویمكنها احالـــة عملیـــات او منشـــآت جمـــع وازالـــة ومعالجـــة 
النفایات المنزلیة الى مؤسسات عمومیة او خاصة في شكل مناولة او لزمة.

كــن بــالنظر الــى یمكــن للجماعــات المحلیــة ان تتــولى ازالــة نفایــات اخــرى یم-21الفصــل 
خاصــیاتها  او لكمیتهــا جمعهــا ومعالجتهــا بــدون ضــوابط تقنیــة خاصــة وذلــك مقابــل معلــوم 

اضافي تحدد قیمته كما في مادة المعالیم على المرافق العمومیة المؤجرة.
یمكن لرؤساء الجماعات المحلیة في دوائرها الترابیة وللوزیر المكلـف بالبیئـة -22الفصل 

مهوریة تنظیم طرق تقدیم اصـناف معینـة مـن النفایـات وشـروط تسـلیمها في كامل تراب الج
حســــب خاصـــــیاتها.ومن ضــــمن هـــــذه الشـــــروط ان ال یتقبــــل اصـــــنافا مــــن النفایـــــات ســـــوى 
المصلحة البلدیـة  او االشـخاص المـرخص لهـم بالتصـرف فـي منشـآت الزالـة ورسـكلة تلـك 

االصناف من النفایات.
ومراكــز الجمــع والفــرز والخــزن یلــزم مســتغلوها عنــد غلــق مصــبات النفایــات -23الفصــل 

باعادة تهیئة الموقع وارجاعه الى حالته االصلیة بطریقة تمنـع الحـاق أي تلـوث او أضـرار 
بالصحة العامة وبالبیئة.

ــاقتراح مــن  وتضــبط شــروط غلــق المصــبات واعــادة تهیئــة المواقــع المخصصــة لهــا بــامر ب
الوزیر المكلف بالبیئة.

عالعنوان الراب
في التصرف في النفایات وفي ازالتها
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یتم التصرف في النفایات بـدون التسـبب فـي أي خطـر علـى صـحة االنسـان -24الفصل 
وبدون ان تسـتعمل طـرق او اسـالیب یمكـن ان تضـر بالبیئـة وخاصـة المـاء والهـواء والتربـة 

او أي واالحیــــاء الحیوانیــــة والنباتیــــة وبــــدون ان تتســــبب فــــي ازعــــاج بالضــــجیج او الــــروائح
ازعاج آخر وبدون االضرار بالمشاهد الطبیعیة والعمرانیة.

ـــــات  ـــــل نفای ـــــات الخاصـــــة مث ـــــاوامر شـــــروط وطـــــرق التصـــــرف فـــــي بعـــــض النفای تضـــــبط ب
المستشفیات واوحال محطات تصفیة المیاه المستعملة ونفایات المسالخ والنفایات العضویة 

وغیرها.
ها وفـــق الطـــرق التـــي تحـــددها كـــل شـــخص بحوزتـــه نفایـــات مطالـــب بتســـلیم-25الفصـــل 

الســـلط المختصـــة الـــى هیكـــل عمـــومي او خـــاص مكلـــف بـــالجمع  او الـــى  مؤسســـة تقـــوم 
بعملیـات االزالــة و التثمـین او یقــوم بنفسـه بهــذه العملیــات وفقـا للشــروط التـي یضــبطها هــذا 

القانون.
تخضع الى ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة كل مؤسسة او منشـأة-26الفصل 

تقــوم بواحــد او اكثــر مــن انشــطة جمــع النفایــات وفرزهــا ونقلهــا وخزنهــا ومعالجتهــا وتثمینهــا 
وازالتها.وینص الترخیص على:

انواع وكمیات النفایات.-
المقتضیات التقنیة وطرق المعالجة والتثمین واالزالة.-
االحتیاطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السالمة.-
والخزن واالزالة.موقع التجمیع والفرز-

وال یســـند هـــذا التـــرخیص اال بعـــد اتمـــام اجـــراءات المصـــادقة علـــى دراســـة المـــؤثرات وفقـــا 
مــن هــذا القــانون وبعــد اخــذ راي الجماعــة 19للتراتیــب الجــاري بهــا العمــل وطبقــا للفصــل 

المحلیة المعنیة.
وبا بشـروط ویمكن ان یسند الترخیص لمدة معینة وان یكون قابال للتجدید وان یكون مصـح

والتزامات.
تخضع المؤسسات والمنشآت التي تقوم بعنوان المهنة بتجمیع ونقل النفایـات -27الفصل 

او بعملیــــات االزالـــــة والتثمـــــین لحســـــابها او لحســـــاب الغیــــر الـــــى المراقبـــــة الدوریـــــة للســـــلط 
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المختصة في میدان حمایـة الصـحة العامـة والبیئـة وتخضـع للقـوانین والتراتیـب الجـاري بهـا
العمل في میدان مراقبة التجهیزات الخطرة والمخلة بالصحة و المزعجة.

وتلتـــــزم هـــــذه المؤسســـــات بالســـــماح للســـــلط المختصـــــة بالقیـــــام بكـــــل المعاینـــــات واالبحـــــاث 
والحصول على المعاینات واالبحاث والحصول على العینات وعلى المعلومات الالزمة في 

اطار القیام بالمهام الموكولة الیهم.
ـــرا -28ل الفصـــ تمســـك المؤسســـات والمنشـــىت المشـــار الیهـــا بالفصـــل الســـابق وجوبـــا دفت

تســجل فیــه تباعــا كمیــات النفایــات و طبیعتهــا ومصــدرها و عنــد االقتضــاء وجهتهــا ودوریــة 
ـــدفتر  عملیـــات جمعهـــا ووســـیلة نقلهـــا وطریقـــة معالجتهـــا وازالتهـــا او تثمینهـــا ویعتمـــد هـــذا ال

الح الوزارة المكلفة بالبیئة ویوضع على ذمة السلط نموذجا مرقما و مختوما من طرف مص
المختصة في میدان حمایة البیئة لالطالع علیه عند كل طلب.

یجب ان تتم عملیة ازالة النفایـات حسـب الشـروط التـي مـن شـانها ان تسـهل -29الفصل 
اســـتعادة وتحویـــل وتثمـــین اكبـــر نســـبة مـــن النفایـــات وخاصـــة منهـــا العناصـــر غیـــر القابلـــة 

الشــي والمــواد القابلــة للتثمــین. ویمكــن اتخــاذ تراتیــب تــنظم طــرق الصــنع وتحــدد اصــناف للت
المــواد والعناصــر التــي تضــاف الــى بعــض المصــنوعات لغایــة تســهیل عملیــات االســتعادة 
والتثمــین. ویمكــن ان تــنص التراتیــب علــى منــع بعــض المعالجــات وبعــض اصــناف المــزج 

تراتیب بـاوامر یقترحهـا الـوزیر المكلـف بالبیئـة بعـد واالقتران مع مواد اخرى. وتضبط هذه ال
اخذ راي الوزیرین المكلفین بالصناعة والتجارة.

مــن هــذا القــانون 29یمكــن بمقتضــى نفــس التراتیــب المشــار الیهــا بالفصــل -30الفصــل 
ولغایــة حمایــة البیئــة اقــرار حــوافز وتشــجیعات لفائــدة اصــناف مــن المهنیــین لغایــة اســتعمال 

مـــن المـــواد والعناصـــر التـــي وقـــع تثمینهـــا او تحویلهـــا او اســـتعادتها فـــي صـــنع اقســـاط دنیـــا
ـــة لمواصـــفات  ـــك المـــواد مطابق ـــوج معـــین او صـــنف مـــن المنتجـــات بشـــرط ان تكـــون تل منت

الجودة.

العنوان الخامس
احكام خاصة بالنفایات الخطرة
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قائمـة تخضع طرق التصرف في اصناف النفایات الخطرة التي تضـبط فیهـا-31الفصل 
بــامر الــى مصــادقة الــوزیر المكلــف بالبیئــة وال یمكــن معالجــة هــذه االصــناف مــن النفایــات 
لغایة ازالتها او تثمینها اال في المنشآت التـي رخصـت فیهـا السـلط المختصـة طبقـا الحكـام 

من هذا القانون. ویمكن ان تضبط شروط وطرق التصرف في اصناف معینة 26الفصل 
امر یقترحها الوزیران المكلفان بالبیئة وبالصحة العمومیة.من هذه النفایات باو 

یحجـــر علـــى المؤسســـات والمنشـــآت التـــي تقـــوم بازالـــة وتثمـــین وجمـــع ونقـــل -32الفصـــل 
مـــن هـــذا القــــانون مـــزج انـــواع مختلفـــة مــــن 31اصـــناف النفایـــات المشـــار الیهــــا بالفصـــل 

بصــفة اســتثنائیة وبعــد النفایــات الخطــرة ومــزج نفایــات خطــرة بنفایــات غیــر خطــرة. ویمكــن
مـن 31اخذ راي السلط المختصة الترخیص ضمن اجراء المصادقة المشار الیـه بالفصـل 

هذا القانون في مزج انواع من النفایـات الخطـرة بعضـها بـبعض او مـع نفایـات غیـر خطـرة 
مـن هـذا القـانون وذلـك لغایـة تحسـین 24بشرط تـوفر الشـروط المنصـوص علیهـا بالفصـل 

ة فــــي عملیــــات معالجــــة النفایــــات وتثمینهــــا وازالتها.كمــــا یمكــــن الحــــد مــــن شــــروط الســــالم
صلوحیة المصادقة بعد اسنادها.

یحجـــر دفـــن النفایـــات الخطـــرة وایـــداعها فـــي امـــاكن غیـــر المصـــبات الخاصـــة لهـــا ومراكـــز 
الخزن المرخص فیها طبقا الحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة.

مـــــن هـــــذا القـــــانون علـــــى المؤسســـــات 28و 27تســـــري احكـــــام الفصـــــلین -33الفصـــــل 
والمنشــآت التــي تنــتج او تنقــل او تتصــرف فــي النفایــات الخطــرة. ویقــع مســك ســجل خــاص 
بالنفایــات الخطــرة یحــتفظ بــه لمــدة عشــر ســنوات. ویمكــن التمدیــد فــي هــذه المــدة بمقتضــى 

التراتیب التي تضبط طرق التصرف في اصناف معینة من النفایات الخطرة.
االحتفاظ لنفس المدة بالوثائق المثبتة النجاز عملیـات التصـرف توضـع علـى ذمـة كما یقع 

السلط المختصة عند كل طلب.
یتعــــین علــــى المؤسســــات والمنشــــآت التــــي تنــــتج او تنقــــل او تتصــــرف فــــي -34الفصــــل 

مـــن هـــذا القـــانون ان تبلـــغ كـــل ســـنة للـــوزارة 31اصـــناف النفایـــات المشـــار الیهـــا بالفصـــل 
كــل المعلومـات حـول النفایــات التـي تنتجهـا او تصــدرها او تتصـرف فیهــا و المكلفـة بالبیئـة

حـــول مصـــدرها و كمیاتهـــا و خصائصـــها ووجهتهـــا وكیفیـــة التصـــرف فیهـــا ة كـــذلك حـــول 
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الحوادث التي تسببت فیها واالجراءات العملیة المتخذة للحد اكثـر مـا یمكـن مـن انتـاج تلـك 
النفایات.

جوبا عقود تامین تغطي كامل مسؤولیتها عن االخطـار وتبرم هذه المؤسسات و المنشآت و 
الناجمة عن انتاج تلك النفایات ونقلها والتصرف فیها.

ونضبط حدود تغطیة هذه االخطار بامر.
كــــل شــــخص یــــودع او یــــاذن بایــــداع اصــــناف مــــن النفایــــات المشــــار الیهــــا -35الفصــــل 
لین لمنشــــآت مــــن هــــذا القــــانون عنــــد شــــخص او مؤسســــة مــــن غیــــر المســــتغ31بالفصــــل 

مصادق علیها الزالة النفایات الخطرة یعتبر مسؤوال بالتضامن معه عن كل ضـرر تتسـبب 
فیه تلك النفایات.

یتعین عند جمع ونقل و خـزن النفایـات الخطـرة لفهـا وتعلیبهـا وعنونتهـا طبقـا -36الفصل 
ملیـات تفقـد للمواصفات الجاري بها العمل. ویمكن للسلط المختصـة بحمایـة البیئـة القیـام بع

دوریة او فجئیة لمواقع الخـزن وللمنشـآت وللحمـوالت كمـا یمكنهـا حجـز الحمـوالت المخالفـة 
للقواعد التي یضبطها هذا القانون ونصوصه التطبیقیة.

تعــــد الــــوزارة المكلفــــة بالبیئــــة بالتعــــاون مــــع االطــــراف المعنیــــة مخططــــا او -37الفصــــل 
مخططات للتصرف فـي النفایـات الخطـرة. مخططات للتصرف في النفایات غیر المنزلیة و 

وتضــــبط هــــذه المخططــــات انــــواع وكمیــــات ومصــــدر النفایــــات المعــــدة لالزالــــة او للتثمــــین 
والمقتضــیات التقنیـــة العامـــة والخاصـــة والمواقـــع والمنشـــىت المناســـبة لالزالـــة كمـــا یمكـــن ان 

كلفـة تنص هذه المخططـات علـى االطـراف المؤهلـة للتصـرف فـي النفایـات وعلـى تقـدیرات
عملیــات التثمــین وعلــى االجــراءات الرامیــة الــى التشــجیع علــى ترشــید عملیــات جمــع وفــرز 

ومعالجة النفایات.
یمكن للوزیر المكلـف بالبیئـة بعـد اخـذ راي الـوزیر المكلـف بالصـناعة اقتـراح -38الفصل 

دنـى حـد كل التراتیب الالزمة للتقلیل مـن انتـاج النفایـات الخطـرة وغیرهـا داخـل الـبالد الـى ا
وكــذلك التراتیــب التــي تلــزم المنتجــین بوضــع وتنفیــذ مخططــات للــتحكم فــي انتــاج النفایــات 

الخطرة وللحد منها اكثر ما یمكن.
العنوان السادس

في تصدیر وتورید وعبور النفایات
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مــن 31یمنــع منعــا باتــا توریــد النفایــات الخطــرة المنصــوص علیهــا بالفصــل -39الفصــل 
امر اصناف النفایـات االخـرى الخاضـعة النظمـة مراقبـة خاصـة عنـد هذا القانون وتضبط ب

التورید.
یمنــع تصـــدیر و عبــور النفایــات الخطـــرة الــى الــدول التـــي تمنــع توریــد هـــذه -40الفصــل 

النفایات وفي غیاب الموافقة  الخاصة والكتابیة للدول التي لم تمنع هذا التورید.
ــالفقرة الســابقة الــى تــرخیص مــن الــوزیر وفــي جمیــع الحــاالت تخضــع العملیــات المــذكورة ب

المكلف بالبیئة وال یسند هذا الترخیص اال اذا توفرت الشروط التالیة:
اخترام قواعد ومواصفات التكییف والعنونة المتفق علیها دولیا.-
االستظهار بعقد كتابي بین المصدر ومركز االزالة.-
ة الكافیة.االستظهار بعقد تامین یوفر الضمانات المالی-
االســــتظهار بوثیقــــة تحــــرك ممضــــاة مــــن طــــرف الشــــخص المكلــــف بعملیــــة النقــــل عبــــر -

الحدود.
یشــــترط التــــرخیص فــــي العبــــور وضــــع اختــــام علــــى الحاویــــات فــــي نقطــــة الــــدخول للتــــراب 

الوطني.
یمكـــن اتخـــاذ تراتیـــب خاصـــة تمنـــع او تـــنظم توریـــد وتصـــدیر وعبـــور بعـــض -41الفصـــل 

ات بمقتضــى امــر یقترحــه الــوزیران المكلفــان بالبیئــة والصــحة االصــناف االخــرى مــن النفایــ
العمومیة.
اذا مــا تــم توریــد او تصــدیر نفایــات بطریقــة مخالفــة الحكــام هــذا القــانون او -42الفصــل 

للتراتیـــب الخاصـــة المـــذكورة بالفصـــل الســـابق تلـــزم الســـلط المختصـــة ماســـكها او ناقلهـــا او 
في اجل تعینه له.منتجها بالقیام بارجاعها للبلد االصلي

واذا لم یمتثل المخالف یمكن للسلط المختصة اتخاذ كل االجراءات الالزمـة لضـمان عـودة 
النفایات على نفقة المشاركین في العملیة.

فــي حالـــة االتجــار غیــر المشـــروع فــي نفایــات خطـــرة تحمــل مســؤولیة غیـــر -43الفصــل 
علــى مروجیهــا. واذا كــانوا غیــر محـدودة ومشــتركة وبالتضــامن علــى منتجــي تلــك النفایــات و 

معروفین على حائزیها عن كل ضرر تسببت فیه تلك النفایات.
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ویعـــد اتجـــارا غیـــر مشـــروع كـــل نقـــل عبـــر الحـــدود لنفایـــات خطـــرة یـــتم دون اخطـــار الـــدول 
المعنیة او دون الحصول على موافقتها او بوثائق مزورة او مبنیة على معلومات كاذبة او 

مـــن هـــذه النفایـــات بطریقـــة مخالفـــة للقواعـــد والمواصـــفات التـــي یـــؤدي الـــى تعمـــد الـــتخلص
صادقت علیها او ضبطتها القوانین والتراتیب الجاري بها العمل.

یلزم كل شخص باعالم السلط المختصة بحمایة البیئة في حالـة حصـول او -44الفصل 
كـن االنذار بحصول حادث او بوجـود خطـر علـى صـحة االنسـان و علـى سـالمة البیئـة یم

ان تتسبب فیه عملیة تخلص او خزن او نقل او معالجة نفایات خطرة.
العنوان السابع

في التتبعات والعقوبات
زیادة على ماموري الضابطة العدلیـة وكـذلك اعـوان االدارة المـؤهلین بقـوانین -45الفصل 

لبیئـة خاصة یكلف اعوان وخبراء مراقبـون ومحلفـون یرجعـون بـالنظر الـى الـوزارة المكلفـة با
بمراقبة اعمال التصرف في النفایات ومطابقتها الحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة.

ویؤهـل االعـوان والخبـراء المراقبـون لممارسـة وظـائف الضـابطة العدلیـة ویقومـون باالبحــاث 
وبمعاینــة المخالفــات للقــوانین والتراتیــب المتعلقــة بالتصــرف فــي النفایــات ولهــذا الغــرض هــم 

لــــدخول للمحــــالت المهنیــــة اثنــــاء ســــاعات العمــــل العادیــــة والخــــذ العینــــات للقیــــام مؤهلـــون ل
بالتحالیل الالزمة.

ـــى وكیـــل الجمهوریـــة لممارســـة  تحـــرر المحاضـــر و تحـــال عـــن طریـــق ســـلطة االشـــراف ال
التتبعات.

یمكن لالعوان والخبراء المراقبین المذكورین اعـاله االسـتعانة عنـد الحاجـة بـاعوان الشـرطة 
الوطني والقمارق.والحرس 
27و 15و 12و11و 7و 5تعاقب االعمال المخالفة الحكام الفصول -46الفصل 

من هذا القـانون والنصـوص الصـادرة لتطبیقهـا بخطیـة یتـراوح مقـدارها 33و 29و 28و 
بین مائة وخمسین الف دینار حسب خطورة الجریمة.

یة یتراوح مقدارها من مائة الـى یعاقب بالسجن من شهرین الى عامین وبخط-47الفصل 
خمسین الف دینار او باحدى العقوبتین فقط:
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كــل شــخص تعمــد تســلیم نفایــات الــى مــن لیســوا مســتغلین لمؤسســات ومنشــآت مصــادق -
علیها للتصرف في ذلك الصنف من النفایات.

كل شخص تعمد ازالة نفایات في منشآت لم تتحصل على الترخیص المنصوص علیها -
من هذا القانون.26بالفصل 

من هذا القانون.14و 13كل شخص تعمد مخالفة احكام الفصلین -
مــن هــذا القــانون الــى 34كــل شــخص لــم یقــم بتبلیــغ المعلومــات المطلوبــة فــي الفصــل -

االدارة او ادلى بمعلومات خاطئة.
مــن هــذا القــانون و 36كــل شــخص تعمــد مخالفــة الشــروط المنصــوص علیهــا بالفصــل -

علقة بتكییف ونقل وعنونة النفایات الخطرة.المت
مـــن هـــذا القـــانون 38كـــل شـــخص تعمـــد مخالفـــة التراتیـــب المنصـــوص علیهـــا بالفصـــل -

والمتعلقة بالحد من انتاج النفایات الخطرة.
من هذا القانون.41كل شخص تعمد مخالفة التراتیب المنصوص علیها بالفصل -

التــي 42و 40و 39و 35و 32و 31ل تعاقـب مخالفــة احكـام الفصـو -48الفصـل 
تتعلق بالنفایات الخطرة بالسجن من شهر الى خمس سنوات و بخطیة یتـراوح مقـدارها بـین 

عشرة آالف و خمسمائة الف دینار.
عندما یكون المخالف ذاتا معنویة تطبق علیها العقوبات المالیـة المنصـوص -49الفصل 

علیها بهذا القانون.
ــــانون ضــــد االشــــخاص و یمكــــن للمحكمــــة  ــــات المنصــــوص علیهــــا بهــــذا الق تســــلیط العقوب

الطبیعیــین المكلفــین بــاي صــفة كانــت بتســییر ذوات معنویــة او بادارتهــا او بالتصــرف فیهــا 
اذا ثبـــت انهـــم تعمـــدوا او جعلـــوا منظـــوریهم او االشـــخاص الخاضـــعین لمـــراقبتهم یتعمـــدون 

تجاهل او خرق احكام هذا القانون.
ة تتبعات او ادانة من اجل احدى الجرائم المنصوص علیها بالفصل في حال-50الفصل 

مـــن هـــذا القـــانون یمكـــن للمحكمـــة المختصـــة التصـــریح بتعلیـــق النشـــاط المتســـبب فـــي 48
المضرة الى حین اقامة التجهیزات او االصالحات الالزمة لوضع حد لحالة التلوث.
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48المنصـوص علیهـا بالفصـل و یمكن للمحكمة في حالة االدانة من اجل احدى الجـرائم 
مــن هــذا القــانون االذن بنشــر كامــل نــص الحكــم او مســتخرج منــه فــي صــحیفتین یــومیتین 

على نفقة المخالف.
یمكــن للــوزیر المكلــف بالبیئــة اجــراء الصــلح مــع المتســببین فــي المخالفـــات -51الفصــل 

لتتبعــات مــن هــذا القــانون ویوقــف الصــلح المبــرم ا47و 46المنصــوص علیهــا بالفصــلین 
قبل صدور حكم نهائي وال یعفي الصلح المخالفین من القیام بااللتزامات التي ینص علیها 
ــــالغیر مــــن جــــراء  القــــانون وال مــــن مســــؤولیتهم المدنیــــة عــــن كــــل ضــــرر لحــــق او یلحــــق ب

تصرفاتهم.
لسـنة 122وتودع مبـالغ عائـدات الصـلح بصـندوق مقاومـة التلـوث المحـدث بالقـانون عـدد 

.1992دیسمبر 29في المؤرخ 1992
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التحكــم  
فـي  

الطاقــة
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إحداث نظام التحكم في الطاقة

نظـام الـتحكم یتعلق بإحداث 2005أوت15مؤرخ في 2005لسنة 82قانون عدد 
في الطاقة 

یحــدث نظــام للــتحكم فــي الطاقــة یهــدف إلــى دعــم العملیــات الرامیــة إلــى –الفصــل األول
الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة. ترشید استهالك

ویتم في إطار هذا النظام إسناد منح للقیام خاصة بإنجاز العملیات التالیـة:
التدقیق في الطاقة وعقود البرامج واالستشارة المسبقة، -
التولید المؤتلف للطاقات،-
تركیز محطات تشخیص محركات السیارات ، -
األجهزة المقتصدة للطاقة في التنویر العمومي ،استعمال -
تسخین المیاه بالطاقة الشمسیة في قطاع السكن والمؤسسات الخاصة ،-
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ،-
اســتبدال الطاقــة بالغــاز الطبیعــي فــي القطــاع الصــناعي وفــي قطــاع الســكن وفــي النقــل -

العمومي الجماعي ، 
ت األخرى التي تهدف إلى التحكم في الطاقة.وكل العملیا-

ویضبط بأمر مبلغ وشروط وطرق إسناد المنح.
ویتولى الوزیر المكلف بالطاقة اإلذن بالدفع لصرف هذه المنح.

یمول نظام التحكم في الطاقة عن طریق: 2-الفصل
طبقــا معلــوم یوظــف عنــد أول تســجیل للســیارات الســیاحیة بسلســلة تونســیة تضــبط تعریفتــه

للجدول التالي: 
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(بالدینار)مبلغ المعلومسعة األسطوانة
سیارات تشغیل بالبنزین-1
3250صم1200إلى -
3500صم 1700إلى 3صم1201من -
3750صم2400إلى 3صم1701من -
1000فأكثر3صم 2401من -

(بالدینار)مبلغ المعلومسعة األسطوانة
بالزیت الثقیلسیارات تشغیل -2
3500صم1500إلى -
31000صم 2000إلى 3صم1501من -
31500صم2800إلى 3صم2001من -
2000فأكثر3صم 2801من -

وال یوظف المعلوم على السیارات السیاحیة: 
المستعملة في قطاع النقل العمومي لألشخاص كتاكسي أو لواج أو للنقل الریفي، -
صــــا الســــتعمال المعــــوقین جســــدیا والمنتفعـــة بنظــــام جبــــائي تفاضــــلي وفقــــا المعـــدة خصی-

للتشریع الجاري به العمل، 
المقتناة من قبل مؤسسات كراء السیارات والتي تكون غرض اإلستغالل، -
المقتناة من قبل مؤسسات تعلیم سیاقة السیارات والتي تكون غرض اإلستغالل. -

المقیمـــــین والمنتفعــــة باإلعفـــــاء مــــن دفـــــع المعـــــالیم المــــوردة مـــــن قبــــل األجانـــــب غیــــر-
واألداءات عند التورید بمقتضى التشریع الجاري به العمل، 

المســـتعملة فـــي الســـیاحة الصـــحراویة وفـــي ســـیاحة الصـــید بالمنـــاطق الجبلیـــة ومـــن قبـــل -
من مجلة تشجیع االستثمارات. 50وكاالت األسفار والمقتناة في إطار الفصل 

ف علـــى أجهـــزة تكییـــف الهـــواء عنـــد التوریـــد أو اإلنتـــاج المحلـــي باســـتثناء ) معلـــوم یوظـــ2
و 841590و841520و841510التصـــــدیر المدرجـــــة بأعـــــداد التعریفـــــة الدیوانیـــــة 

وحدة حراریة. 1000بمبلغ عشرة دنانیر على كل 841869993
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التورید.وال یوظف المعلوم على المنتوج المحلي إذا تم إثبات تحمل المعلوم على مستوى 
ویمكــن لغیــر الخاضــعین لهــذا المعلــوم الــذین یقومــون بعملیــات تصــدیر لمنتوجــات خاضــعة 
للمعلــوم المــذكور االنتفــاع بتأجیــل توظیــف المعلــوم بالنســبة إلــى شــراءاتهم المعــدة للتصــدیر 

مــن 11مــن الفصـل IIلـدى الصـناعیین الخاضــعین وذلـك طبقــا للشـروط الــواردة بـالفقرة 
القیمة المضافة.مجلة األداء على 

ویستخلص المعلوم المستوجب على المصنعین كما هو الشأن في مادة األداء علـى القیمـة 
المضافة وعند التورید كما هو الشأن بالنسبة إلى المعالیم الدیوانیة.

وتطبــق علــى هــذا المعلــوم بالنســبة إلــى الواجبــات والمراقبــة ومعاینــة المخالفــات والعقوبــات 
دم نفـس القواعــد المعمـول بهـا بالنسـبة إلــى األداء علـى القیمـة المضــافة أو والنزاعـات والتقـا

المعالیم الدیوانیة حسب الحالة.
ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.



584

التحكــم فـي الطاقــة
بـالتحكم فـي الطاقـة كمـا یتعلق 2004أوت 2مؤرخ في 2004لسنة 72قانون عدد 

.2009فیفري 9المؤرخ في 2009لسنة7تم تنقیحه وٕاتمامه بالقانون عدد
الباب األول: أحكام عامة

یعتبــر الــتحكم فــي الطاقــة مــن األولویــات الوطنیــة باعتبــاره عنصــرا أساســیا -الفصــل األول
و بحمایة المحیط.للتنمیة المستدیمة والرتباطه الوثیق بالتطور االقتصادي و االجتماعي 

یشــمل الــتحكم فــي الطاقــة جمیــع العملیــات التــي یــتم القیــام بهــا بهــدف ترشــید -2الفصــل 
استعمال الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة و استبدال الطاقة.

و یقصد ب:
ترشـــید اســـتعمال الطاقـــة: جمیـــع العملیـــات التـــي تمكـــن مـــن التخفـــیض فـــي كمیـــات الطاقـــة 

من منتوج أو من خدمة و ذلك مع المحافظة على الجودة.المستهلكة إلنتاج وحدة
النهــوض بالطاقــات المتجــددة: جمیـــع العملیــات التــي تهــدف إلـــى اســتغالل أشــكال الطاقـــة 
الكهربائیــة أو اآللیــة أو الحراریــة المســتخرجة مــن تحویــل الطاقــة الشمســیة أو مــن الــریح أو 

مصدر آخر طبیعي متجدد.من الكتل الحیویة أو من الحرارة الجوفیة أو من أي 
استبدال الطاقة: تعویض نوع مـن الطاقـة المسـتعملة عـادة فـي قطـاع معـین بنـوع آخـر مـن 
الطاقـة عنـدما یكـون هــذا االسـتبدال ذا جـدوى أو ضــروریا العتبـارات فنیـة أو اقتصــادیة أو 

بیئیة.
الباب الثاني

عملیات التحكم في الطاقة
قــة كــل البــرامج و المشــاریع التــي تهــدف إلــى تشــمل عملیــات الــتحكم فــي الطا-3الفصــل

وتنویع مصادرها في إطار سیاسـة الدولـة فـي تحسین مستوى النجاعة في استعمال الطاقة
من خالل: مجال الطاقة خاصة

التدقیق اإلجباري والدوري في الطاقة، -
اإلستشارة المسبقة حول المشاریع المستهلكة للطاقة، -
خدمات في مجال الطاقة، اللجوء إلى مؤسسات ال-
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التولید المؤتلف للطاقة، -
ــــى مســــتوى - ــــدل عل ــــزات الكهرومنزلیــــة ت ــــات علــــى المعــــدات واآلالت والتجهی وضــــع بیان

استهالكها للطاقة، 
التقنین الحراري للبناءات الجدیدة،  -
ترشید استعمال الطاقة في التنویر العمومي، -
تشخیص محركات السیارات، -
أمثلة التنقالت الحضریة للمدن الكبرى،  إعداد -
النهوض بالطاقات المتجددة، -
استبدال الطاقة. -

تخضــع المؤسســات التــي یتجــاوز اســتهالكها الجملــي للطاقــة حــدا یــتم ضــبطه -4الفصــل 
بأمر، لتدقیق إجباري و دوري في الطاقة یقوم به خبراء مدققون.

یص السـتهالك الطاقـة بالمؤسسـة مـن خـالل و یقصد بالتدقیق فـي الطاقـة كـل عملیـة تشـخ
إنجاز بحوث و دراسات و إجراء عملیات مراقبة تهدف إلى تقویم مستوى نجاعة المؤسسة 

من حیث استهالك الطاقة وتحلیل أسباب النقائص و اقتراح األعمال التصحیحیة.
و تضـــبط شـــروط خضـــوع المؤسســـات للتـــدقیق فـــي الطاقـــة و محتـــوى التـــدقیق و دوریتـــه و 

ذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققین بمقتضى أمر.ك
تعـــرض وجوبـــا المشـــاریع الجدیـــدة المســـتهلكة للطاقـــة و كـــذلك مشـــاریع توســـیع -5الفصـــل

المؤسســات المســتهلكة للطاقــة قبــل الشــروع فــي إنجازهــا علــى الوكالــة الوطنیــة للــتحكم فــي 
ف التثبــت مــن مــدى مــن هــذا القــانون و ذلــك بهــد-17الطاقــة المنصــوص علیهــا بالفصــل

نجاعتها في استهالك الطاقة.
ـــدتان(  ـــة جدی ـــة والثالث ـــان الثانی وتضـــبط بـــأمر معـــاییر خضـــوع المشـــاریع )1(): الفقرت

المستهلكة للطاقة لالستشارة المسبقة وشروط إجرائها وآجال إبداء رأي الوكالة فیها.
تــرخیص مســبق وتخضــع المشــاریع المنصــوص علیهــا بــالفقرة األولــى مــن هــذا الفصــل إلــى

یمنح بمقتضى مقرر من الوزیر المكلف بالطاقة یتم اتخاذه بناء على رأي الوكالة الوطنیـة 
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ـــة بقـــدر كبیـــر. ویقصـــد " بمشـــروع مســـتهلك  للـــتحكم فـــي الطاقـــة إذا كانـــت مســـتهلكة للطاق
للطاقة بقدر كبیـر" علـى معنـى هـذا القـانون كـل مشـروع یفـوق اسـتهالكه للطاقـة حـدا أدنـى 

یضبط بأمر.
یمكـــن للمؤسســـات المســـتهلكة للطاقـــة أن تتعاقـــد مـــع مؤسســـات خـــدمات فـــي -6الفصـــل 

مجال الطاقة بهدف تحقیق اقتصاد في استهالك الطاقة.
وتعتبر مؤسسة خدمات في مجال الطاقـة علـى معنـى هـذا القـانون كـل مؤسسـة تلتـزم تجـاه 

مؤسسة مستهلكة للطاقة:
استهالك الطاقة،بالقیام بدراسات تهدف إلى تحقیق اقتصاد في

بإعــداد مشــروع یحقــق اقتصــادا فــي الطاقــة والســهر علــى تنفیــذه وٕادارتــه ومتابعتــه و تمویلــه 
عند االقتضاء،

بضمان نجاعة المشروع في مجال االقتصاد في الطاقة.
وتمـارس مؤسسـات الخـدمات فــي مجـال الطاقـة نشـاطها وفقــا لكـراس شـروط تـتم المصــادقة 

یر المكلف بالطاقة.علیه بمقتضى قرار من الوز 
) تتمتــع كــل مؤسســة أو مجموعــة 1): (الفقرتــان األولــى والثانیــة جدیــدتان( -7الفصــل 

مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات والتي تتجهز بمنشآة تولید مؤتلف 
مقتصدة للطاقة لغرض اإلستهالك الذاتي بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشـبكة الوطنیـة 

باء إلى مراكز استهالكها و بحق بیع الفوائض حصریا إلى الشركة التونسیة للكهربـاء للكهر 
والغاز في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق علیه سلطة اإلشـراف 

على قطاع الطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبیع الفوائض والنسب القصوى بمقتضى أمر.  

للطاقة على معنى هذا القانون كل مجموعة تجهیـزات ومعـدات وتعتبر منشأة تولید مؤتلف 
مركبة في مؤسسة تابعة لقطاع الصناعة أو لقطاع الخدمات بهدف تولیـد الطاقـة الحراریـة 

والطاقة الكهربائیة في آن واحد من طاقة أولیة طبقا لمقاییس فنیة یتم ضبطها بأمر.
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مســوغ معــدات وآالت وتجهیــزات یتعــین علــى كــل مصــنع أو مــورد أو بــائع أو -8الفصــل 
كهرومنزلیة مستهلكة للطاقة ومسـوقة بـالبالد التونسـیة ضـمان وجـود بیانـات علـى المعـدات 

واآلالت والتجهیزات الكهرومنزلیة تدل على مستوى استهالكها الفعلي للطاقة.
و تضــبط شــروط وصــیغ تطبیــق أحكــام هــذا الفصــل و كــذلك البیانــات المتعلقــة باســتهالك 

وكیفیة تأشیر المعدات واآلالت والتجهیزات الكهرومنزلیة بمقتضى أمر.الطاقة 
یــتم تحجیــر تســویق المعــدات واآلالت والتجهیــزات الكهرومنزلیــة التــي یتجــاوز -9الفصــل 

اســتهالكها للطاقــة حــدا یضــبط بقــرار مشــترك مــن الــوزیر المكلــف بالتجــارة والــوزیر المكلــف 
بالطاقة.
ن أن تســتجیب مشــاریع تشــیید المبــاني الجدیــدة ومشــاریع یتعــی)1(-( جدیــد)-10الفصــل 

توسعة المباني القائمة لخاصیات فنیة دنیا تهدف إلى التحكم في الطاقة یتم ضبطها بقرار 
مشترك بین الوزیر المكلف بالتجهیز واإلسكان والوزیر المكلف بالطاقة.

اصیات الفنیـة المتعلقـة یتعین عند تركیز شبكات التنویر العمومي التقید بالخ-11الفصل 
باالقتصـاد فـي الطاقـة التـي تضـبط بقــرار مشتــرك مـن الـوزیر المكلـف بالجماعـات المحلیـــة 

والوزیر المكلف بالطاقة.اإلسكانوالوزیر المكلف بالتجهیـز و 
ــد):-12الفصــل  ــة التــنقالت الحضــریة القواعــد العامــة لتنظــیم النقــل )1((جدی تضــبط أمثل

33مـن القـانون عـدد 17ل دائـرة النقـل الحضـري المعرفـة بالفصـل والجوالن والوقوف داخـ
والمتعلـــق بتنظـــیم النقــل البـــري، وذلـــك بهـــدف 2004أفریــل 19المـــؤرخ فـــي 2004لســنة 

تسهیل التنقالت وترشید استهالك الطاقة وحمایة البیئة.
اییس وتضــبط بــأمر اإلجــراءات العملیــة إلعــداد أمثلــة التــنقالت الحضــریة بمــا فــي ذلــك المقــ

الفنیة ومسؤولیات األطراف المتدخلة.
تخضــع الســیارات بمناســبة الفحــص الفنــي الــدوري الــذي یجــري علیهــا طبقــا -13الفصــل 

ألحكام مجلة الطرقات إلي تشخیص دوري لمحركاتها بهدف التحكم في استهالك الطاقة.
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زات وتضبط شروط ممارسة مهنة تشخیص محركات السیارات في القطاع الخاص والتجهی
الضــــروریة للقیـــــام بالتشـــــخیص وعملیــــات التشـــــخیص والمراقبـــــة وفقــــا لكـــــراس شـــــروط تـــــتم 
المصادقة علیها بمقتضى قرار مشترك من الوزیر المكلف بالنقل والوزیر المكلف بالطاقة.

یتمثل البرنامج الوطني للنهوض بالطاقات المتجددة في:-14الفصل 
رباء.تطویر استعمال طاقة الریاح لتولید الكه-
التشجیع على استعمال الطاقة الشمسیة الحراریة،-
اســتغالل الطاقــة الشمســیة فــي مجــاالت التنــویر الریفــي وضــخ وتحلیــة المیــاه بالمنــاطق -

البعیدة عن الشبكة الوطنیة للكهربا،
الحــث علــى تثمــین النفایــات والمیــاه الســاخنة ومســاقط المیــاه الصــغرى والغــاز الطبیعــي -

ات إنتاج المحروقات وذلك إلنتاج الطاقة.المصاحب لعملی
تتمتع كل مؤسسـة أو مجموعـة مؤسسـات ناشـطة فـي قطاعـات )1(-(مكرر)14الفصل 

الصــناعات أو الفالحــة أو الخــدمات والتــي تنــتج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة لغــرض 
لــى مراكــز االســتهالك الــذاتي بحــق نقــل الكهربــاء المنتجــة عبــر الشــبكة الوطنیــة للكهربــاء إ

اســتهالكها وبیــع الفــوائض حصــریا إلــى الشــركة التونســیة للكهربــاء والغــاز فــي حــدود نســب 
قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق علیه سلطة اإلشراف على قطاع الطاقة.

وتضبط شروط نقل الكهرباء وبیع الفوائض والحدود القصوى بمقتضى أمر.
باء من الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنیـة وتتم الموافقة على مشاریع إنتاج الكهر 

للكهربــاء والمنجــزة مــن قبــل المؤسســات المنصــوص علیهــا بــالفقرة األولــى مــن هــذا الفصــل 
بمقتضى مقرر من الوزیر المكلف بالطاقة بناء على رأي لجنة فنیة استشاریة.

ــــا)14الفصــــل  ــــاء مــــن الطاقــــات المت)2(-(ثالث جــــددة لغــــرض یتمتــــع كــــل منــــتج للكهرب
االستهالك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنیة للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بیع فوائض 
الكهرباء حصریا إلى الشركة التونسیة للكهرباء والغـاز التـي تلتـزم بشـراء هـذه الفـوائض فـي 
إطار عقد نموذجي تصادق علیها سلطة اإلشراف على قطاع الطاقـة وذلـك حسـب شـروط 

تضبط بأمر.

2009فیفري 9المؤرخ في2009لسنة 7بالقانون عدد هكما تمت إ إضافت-1
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یتم وجوبا اللجـوء إلـى اسـتبدال الطاقـة المسـتعملة بنـوع آخـر مـن الطاقـة فـي -15لفصل ا
مختلف القطاعات العتبارات فنیة أو اقتصادیة أو بیئیة.

ــــد نــــوع الطاقــــة المعوضــــة و الطــــرق و اآلجــــال و الشــــروط الفنیــــة لالســــتبدال  ــــتم تحدی و ی
بمقتضى قرار من الوزیر المكلف بالطاقة.

الباب الثالث
وكالة الوطنیة للتحكم في الطاقةال

تحدث مؤسسة عمومیة ال تكتسـي صـبغة إداریـة تتمتـع بالشخصـیة القانونیـة -16الفصل 
واالستقالل المالي یطلق علیها اسم " الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة" وتخضع إلشـراف 

الوزیر المكلف بالطاقة.
قة القیام خاصة بالمهام التالیة:تتولى الوكالة الوطنیة للتحكم في الطا-17الفصل 

تســـییر عملیـــات التـــدقیق اإلجبـــاري والـــدوري فـــي الطاقـــة فـــي قطاعـــات الصـــناعة والنقـــل -
والخدمات،

دراسة المشاریع المستهلكة للطاقة والخاضعة لالستشارة المسبقة الوجوبیة،-
ي الطاقة،اقتراح الحوافز والتشجیعات واإلجراءات الكفیلة بتطویر میدان التحكم ف-
إســناد شــهادات بالنســبة للتجهیــزات والمعــدات والمــواد التــي تســاهم فــي ترشــید اســتعمال -

الطاقـــة أو الخاصـــة بالطاقـــات المتجـــددة وذلـــك لالنتفـــاع بالتشـــجیعات المنصـــوص علیهــــا 
بالتشریع والتراتیب الجاري بها العمل،

الیة في استعمال الطاقة،الحث على استغالل التقنیات والتكنولوجیات ذات النجاعة الع-
تنمیة المشاریع النموذجیة في میدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها،-
النهوض بالتكوین في میدان التحكم في الطاقة بالتعاون مع الهیاكل المعنیة،-

إعداد البرامج الوطنیة الخاصة بالتحسیس والتوعیة في مجال التحكم في الطاقة وتنفیذها،
همة في برامج البحث العلمي في مجال التحكم في الطاقة،المسا-
ـــام بالدراســـات - دراســـة المشـــاریع الخاصـــة بـــالتحكم فـــي الطاقـــة وبرمجتهـــا وتقویمهـــا والقی

المتعلقة بالحد من انبعاثات الغـازات الدفیئـة المرتبطـة باسـتهالك الطاقـة وبصـفة عامـة كـل 
الدراسات التي تدخل في إطار مشموالتها،
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د جــرد للغــازات الدفیئــة الناجمــة عــن اســتهالك الطاقــة وتحلیــل مؤشــرات الــتحكم فــي إعــدا-
الطاقة.

.تقدیم النصح والخبرة في مجال التحكم في الطاقة)1(( مطة جدیدة ) -
یضبط التنظیم اإلداري والمالي للوكالة وطرق سیرها بأمر.-18الفصل 

الباب الرابع
في الطاقةاالمتیازات الممنوحة بعنوان التحكم

تخول االسـتثمارات المنجـزة فـي إطـار عملیـات الـتحكم فـي الطاقـة ) 2(-(جدید)19الفصل
مـــن هـــذا القــانون االنتفـــاع بمـــنح خصوصــیة تضـــبط نســـبها 3المنصــوص علیهـــا بالفصــل 

وطرق إسنادها بمقتضى أمر. ولالنتفـاع بهـذه المـنح، یتعـین علـى األشـخاص المخـول لهـم 
د برامج مع الوكالة الوطنیـة للـتحكم فـي الطاقـة تحـدد الجوانـب الفنیـة االنتفاع بها إبرام عقو 

واإلقتصادیة والمالیة لالستثمارات المزمع إنجازها. 
وتكلف الوكالة بمراقبة االستثمارات المذكورة ومتابعتها والسهر على أن یتم استعمال المنح 

عقـــود البـــرامج ســـحب المســـندة طبقـــا للتشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل. ویترتـــب عـــن عـــدم تنفیـــذ
االمتیازات طبقا ألحكام مجلة تشجیع االستثمارات.

تنتفع الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة باالمتیازات الجبائیة التالیة:-20الفصل 
اإلعفاء من األداء على القیمـة المضـافة المسـتوجبة بعنـوان األعمـال المنجـزة والخـدمات -

تها، المسداة من قبل الوكالة أو لفائد
اإلعفــاء مــن المعــالیم الدیوانیــة واألداء علــى القیمــة المضــافة والمعلــوم علــى االســتهالك -

بعنوان التجهیزات واآلالت والمعدات الموردة في إطار الهبات المندرجة في نطـاق التعـاون 
الدولي.

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
من هذا القانون من قبل:9و8تتم معاینة مخالفة أحكام الفصلین -21الفصل 

أعوان الضابطة العدلیة،-

2009فیفري 9المؤرخ في 2009لسنة 7كما تمت إضافتها بالقانون عدد -1
2009فیفري 9المؤرخ في 2009لسنة 7كما تم تعویضه بالقانون عدد -2



591

متفقـــدي المراقبــــة االقتصـــادیة المعنیــــین طبقـــا للنظــــام األساســـي الخــــاص بســـلك أعــــوان -
المراقبة االقتصادیة.

ویخـــول لألعـــوان المكلفـــین بالمعاینـــة فـــي إطـــار قیـــامهم بمهـــامهم الـــدخول خـــالل الســـاعات 
حــالت المعنیــة، كمــا یمكــنهم القیــام بمهــامهم أثنــاء نقــل االعتیادیــة للفــتح أو للعمــل إلــى الم

من هذا القانون.9و8اآلالت والتجهیزات والمعدات المبینة بالفصلین 
مـن هـذا القـانون أن یقومـوا بحجـز 21یمكن لألعوان المشار إلیهم بالفصـل -22الفصل 

مــن 9و8فصــلین اآلالت والتجهیـزات والمعــدات التـي تــتم معاینــة مخالفتهـا طبقــا ألحكـام ال
هذا القانون وتبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها.

ســاعة إلــى الــوزیر 48ترســل محاضــر حجــز اآلالت والمعــدات فــي ظــرف -23الفصــل 
المكلــف بالتجــارة الــذي یتــولى اســتدعاء المخــالف بواســطة مكتــوب مضــمون الوصــول مــع 

ال ألحكـــام هـــذا القـــانون فـــي أجـــل ال اإلعـــالم بـــالبلوغ لســـماعه والتنبیـــه علیـــه قصـــد االمتثـــ
یتجاوز الثالثین یوما.

وفي صورة عدم االمتثال، یتم اتخاذ قـرار فـي غلـق المحـل أو المحـالت التـي ارتكبـت فیهـا 
المخالفة وذلك لمدة ثالثین یوما على أقصى تقدیر.

سـاعة مـن48وفي صورة التمادي في المخالفة، یتولى الوزیر المكلف بالتجارة في ظـرف 
ـــل الجمهوریـــة لـــدى المحكمـــة  ـــة المحاضـــر إلـــى وكی تـــاریخ انتهـــاء مـــدة الغلـــق الـــوقتي إحال

المختصة.
22و21تحـــرر محاضـــر المعاینـــة والحجـــز المنصـــوص علیهـــا بالفصـــول -24الفصـــل 

من هذا القانون وفق الشروط والصیغ التي یقتضیها القانون.23و
هـذا القـانون یعاقـب بخطیـة مـن24و23و22مـع مراعـاة أحكـام الفصـول -25الفصـل 

مـــن هـــذا 9و8دینــار كـــل مـــن خـــالف أحكــام الفصـــلین 5000د و60مالیــة تتـــراوح بـــین 
القانون.

وتنطبق نفس العقوبة في صورة تعمد وضع بیانات تكون غیر صحیة ومخالفة لالستهالك 
الفعلي للمعدات واآلالت والتجهیزات من الطاقة.
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تتراوح بین عشرین ألف وخمسین ألف دینار: یعاقب بخطیة)1(-(جدید)26الفصل 
مـن 4كل من لم یجر التدقیق اإلجباري والدوري في الطاقـة المنصـوص علیـه بالفصـل -

هذا القانون، 
(جدید) من هذا القانون 5كل من لم یجر االستشارة المسبقة طبقا ألحكام الفصل -
ـــة بقـــدر كبیـــر دون ا- لحصـــول علـــى التـــرخیص كـــل مـــن أنجـــز مشـــروعا مســـتهلكا للطاق

(جدید ) من هذا القانون،5المنصوص علیه بالفصل 
من هذا القانون،15كل من لم یقم باستبدال الطاقة طبقا ألحكام الفصل -

وٕاذا كان المخالف شخصا معنویا، تسلط العقوبة بصفة شخصیة على المسیر القـانوني أو 
الفـة. وفـي جمیـع األحـوال، ال یعفـي المسـیر الفعلـي الـذي ثبتـت مسـؤولیته فـي ارتكـاب المخ

الحكــم بالعقوبــة المحكــوم علیــه مــن القیــام بالواجبــات المحمولــة علــى كاهلــه بمقتضــى هــذا 
القانون.

وفي صورة العود تضاعف ثالث مرات العقوبات المنصوص علیها بالفقرة األولى من هـذا 
مـة المتعهـدة بالقضـیة الفصل. ویمكن لوكیل الجمهوریة قبل إثارة الـدعوى العمومیـة وللمحك

ـــات  الجزائیـــة اإلذن بـــإجراء الصـــلح بطلـــب مـــن المخـــالف بشـــأن الجـــرائم المســـتوجبة للعقوب
المنصوص علیها بهذا الفصل.

ویصـــادق وكیـــل الجمهوریـــة أو الهیئـــة القضـــائیة المتعهـــدة علـــى الصـــلح المبـــرم كتابیـــا بـــین 
أخرى.الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة من جهة والمخالف من جهة 

ـــدفع المقـــدار  ـــى قیامـــه ب ویجـــب أن یكـــون الصـــلح ممضـــى مـــن قبـــل المخـــالف ویـــنص عل
المتصالح علیـه الـذي یحـدد طبقـا لجـدول تعریفـي یضـبط بـأمر بـاقتراح مـن الـوزیر المكلـف 

بالطاقة. 
وتعلــق آجــال ســقوط الــدعوى العمومیــة بمــرور الــزمن طیلــة الفتــرة التــي اســتغرقتها إجــراءات 

ررة لتنفیذه. ویترتب عن تنفیذ الصلح انقراض الدعوى العمومیة ویتوقـف الصلح والمدة المق
بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفیذ العقاب.

2009فیفري 9المؤرخ في 0092لسنة 7كما تم تعویضه بالقانون عدد -1
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وبصـرف النظـر عـن العقوبـات المنصـوص علیهــا أعـاله، یتعـین علـى كـل مخـالف ألحكــام 
الطاقـة من هذا القانون القیام بتدقیق في الطاقة ومد الوكالة الوطنیة للتحكم فـي 4الفصل 

بتقریــر فــي الغــرض فــي أجــل ال یتجــاوز الســنة مــن تــاریخ معاینــة المخالفــة. وعنــد انقضــاء 
هـذا األجـل، تتـولى الوكالــة تعیـین خبیـر مــدقق إلجـراء التـدقیق علــى نفقـة المؤسسـة المخلــة 

بالتزامها.
ویتعین على المؤسسة المعنیة أن تضع على ذمة الخبیر المدقق جمیع الوثـائق الضـروریة 

ي تساعده على أداء مهامه وأن تمكنه من الدخول إلى كافة المنشآت المعنیـة بالتـدقیق. الت
ویحجـر علـى الخبیـر المــدقق إفشـاء أیـة معلومــات أمكـن لـه اإلطــالع علیهـا بمناسـبة قیامــة 

بمهامه. 
مــن هــذا 15و5و4تــتم معاینــة المخالفــات ألحكــام الفصــول )1(-(مكــرر)26الفصــل 

ـــیهم باألعـــداد القـــانون مـــن قبـــل أعـــو  مـــن 7و4و3و1ان الضـــابطة العدلیـــة المنصـــوص عل
مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائیــة أو أعــوان الوكالــة الوطنیــة للــتحكم فــي الطاقــة 10الفصــل 

المؤهلون والمحلفون الذین ینتمـون إلـى صـنف اإلطـارات بالوكالـة ولهـم أقدمیـة ال تقـل عـن 
طة محاضـر تتضـمن اسـم المخـالف خمس سنوات في میدان التحكم في الطاقة وذلك بواسـ

وصفته واسم المؤسسة ومقرها االجتماعي. 
وتحال محاضر المخالفات عن طریق الرئیس المباشر علـى وكیـل الجمهوریـة قصـد إجـراء 

التتبعات طبقا للتشریع الجاري به العمل.
تدفع الخطایا ومحاصیل العملیات الصلحیة المنصـوص علیهـا ) 2(-(جدید)27الفصل 

من هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة المحدث بمقتضى 26صل بالف
والمتعلق 2005دیسمبر 19المؤرخ في 2005لسنة 106من القانون عدد 12الفصل 

.2006بقانون المالیة لسنة 
أحكام مختلفة:الباب السادس

مقتضــى الفصــل األول تحــذف الوكالـة الوطنیــة للطاقـات المتجــددة المحدثـة ب-28الفصـل 
المصادق علیه بالقانون 1985سبتمبر 14المؤرخ في 1985لسنة 8من المرسوم عدد 

2009المؤرخ في فیفري 2009لسنة 7كما تمت إضافته بالقانون عدد -1
2009فیفري 9المؤرخ في 2009لسنة 7كما تم تعویضه بالقانون عدد -2
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ـــة 1985نـــوفمبر 22المـــؤرخ فـــي 1985لســـنة 92عـــدد  ـــة الوطنی و تحـــل محلهـــا الوكال
للتحكم في الطاقة التي تتحمل ما لها و ما علیها من حقوق و التزامات.

للـتحكم فــي الطاقـة المحدثـة بمقتضــى هـذا القـانون، فــان و فـي صـورة حـل الوكالــة الوطنیـة
ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفیذ االلتزامات التي أبرمتها.

تلغى جمیع األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون و خاصة:-29الفصل 
المصادق 1985سبتمبر 14المؤرخ في 1985لسنة 8الفصل األول من المرسوم عدد 

.1985نوفمبر 22المؤرخ في 1985لسنة 92ه بالقانون عدد علی
والمتعلـــق بالتشـــجیع علـــى 1985أفریـــل 25المـــؤرخ فـــي 1985لســـنة 48القـــانون عـــدد 

البحث عن الطاقات المتجددة وٕانتاجها وتسویقها،
والمتعلــــق بــــالتحكم فــــي 1990جویلیــــة 24المــــؤرخ فــــي 1990لســــنة 62القــــانون عــــدد 

الطاقة.
نصوص الترتیبیـة المتخـذة تطبیقـا للقـانونین المـذكورین، مـا لـم تتعـارض مـع أحكـام وتبقى ال

هذا القانون، ساریة المفعول إلى غایة تعویضها أو إلغائها.
ینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة.
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ة عند تركيز  الخاصيات الفنية المتعلقة باإلقتصاد في الطاق
شبكات التنوير العمومي

قرار من وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة ووزیرة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة 
2006فیفري 9ووزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 

نویر یتعلق بالخاصیات الفنیة المتعلقة باإلقتصاد في الطاقة عند تركیز شبكات الت
العمومي. 

یضبط هذا القرار الخاصیات الفنیة للتجهیزات المستعملة في شبكات -الفصل األول
التنویر العمومي بهدف االقتصاد في الطاقة. 

وتتمثل هذه التجهیزات في: 
الفوانیس، -
أجهزة التنویر، -
معدالت الجهد، -

ي مطابقة یجب أن تكون فوانیس بخار الصودیوم ذات الضغط العال–2الفصل
.EN60662للمواصفات األوروبیة 

وفي صورة استعمال فوانیس أخرى، یجب أن تكون ذات نجاعة ضوئیة تعادل أو تفوق 
نجاعة فوانیس بخار الصودیوم ذات الضغط العالي ومطابقة للمواصفات الدولیة الجاري 

بها العمل، 
تونسیة التالیة: یجب أن تكون أجهزة التنویر مطابقة للمواصفات ال–3الفصل

أجهزة التنویر. اإلرشادات –= صنف أول 87.28المواصفة التونسیة م.ت -
العامة واالختبارات، 

القواعد الخاصة ألجهزة –= أجهزة التنویر 87.31المواصفة التونسیة م.ت -
التنویر العمومي، 
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دق علیها بالمائة مصا60ویجب أن تكون أجهزة التنویر ذات مردودیة تفوق أو تساوي 
من قبل مخبر مستقل ومؤهل للغرض وذلك طبقا لمقتضیات قرار وزیر االقتصاد الوطني 

.  1993سبتمبر 18المشار إلیه أعاله والمؤرخ في 
یتم تركیز معدل جهد أو أكثر حسب الحاجة على مستوى نقاط انطالق –4الفصل

التزوید الكهربائي لشبكة التنویر العمومي. 
ب معدالت الجهد للشروط التالیة: ویجب أن تستجی

أن تتطابق مع المواصفات الجاري بها العمل، -
أن تكون حاصلة علـى شهادة مطابقة للمواصفات تثبت نجاعتها في استعمال الطاقة -

من قبل مخبـر مستقـل و مؤهل للغرض وذلك طبقا لمقتضیات قرار وزیر االقتصاد 
.  1993سبتمبر 18الوطني المشار إلیه أعاله والمؤرخ في 

) على مستوى شبكة الشركة Harmoniquesأن ال تترتب عنها نسبة توافقیات (-
بالمائة، 5التونسیة للكهرباء والغاز تتجاوز 

بالمائة كحد أدنى عند االستقبال، 30أن تضمن اقتصادا في الطاقة ال یقل عن -
-Byجسري (وبنظام إنذار مرئي وبنظامأن تكون مجهزة بلوحة بیانات رقمیة-

pass ،آلي في حالة حصول عطب (
أن تضمن تعدیال مستمرا ومستقال في كل طور.-
أن تراقب جهد االنطالق واالنتقال من الجهد العادي إلى الجهد المخفض بشكل متدرج -

والعكس بالعكس، 
بالمائة مع 10فولت زائد أو ناقص 230أن تكون قادرة على قبول جهد یصل إلى -

بالمائة،   2هد الصادر من معدل الجهد زائد أو ناقص تغییر في الج
، 0,8) ال یقل عن cosφأن تضمن عامل قدرة (-
أن تكون قادرة على التكیف مع كافة أصناف الفوانیس، -

ویجب أن تتوافق قدرة معّدل الجهد مع قدرة الشبكة على النحو التالي: 
/COSφ)pa+1p(NP=

ویقصد بـ : 
Pعدل الجهد (: قدرة مKVA (



597

N عدد الفوانیس :
P1) قدرة الفوانیس :KW(
Pa) قدرة التجهیزات الفرعیة :KW (

Cosφ) بالنسبة إلى مصادر اإلضاءة).0.9: عامل القدرة
ویجب ترك هامش سالمة لتوسیع التنویر العمومي عند االقتضاء.

من إشعال النقاط یجب أن یتوفر بشبكة التنویر العمومي جهاز یمكن–5الفصل 
الضوئیة وٕاطفائها حسب درجة الظلمة واإلضاءة وذلك خاصة باستعمال خالیا 

فوتوضوئیة أو ساعات مبرمجة.
یتعین إدراج الخاصیات الفنیة المتعلقة باإلقتصاد في الطاقة والتنصیص على -6الفصل 

من قبل تطبیقها في كراس الشروط الفنیة الخاصة بشبكات التنویر العمومي المعدة
المؤسسات التابعة لوزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة ولوزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة 

الترابیة.
ینشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.-7الفصل 
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التعريف باإلمضاء  
واإلشهاد بمطابقة النسخ  

لألصل  
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التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
ــانون عــد ــي أول أوت 1994لســنة 103د ق یتعلــق بتنظــیم التعریــف 1994مــؤرخ ف

.باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
العنوان األول: التعریف اإلمضاء

تختص السلط التالیة بالتعریف بإمضاء الخواص:الفصل األول: 
الوالة -
سـاء رؤساء البلدیات، ومساعدو رؤساء البلدیات وكواهي رؤسـاء البلـدیات، رؤ -

الدوائر داخل المناطق البلدیة
المعتمدون خارج المناطق البلدیة -
حافظ الملكیة العقاریة في حدود إختصاصه.-

و یقـوم رؤسـاء البعثــات الدیبلوماسـیة و الدائمــة والقنصـلیة بالخــارج بتعریـف إمضــاءات 
االشخاص من ذوي الجنسیة التونسیة الموجودین بالخارج.

: ویمكــن لرؤســاء مراكـز االمــن والحــرس الــوطني أن یتولــوا )1(ثــة)الفصـل االول(الفقــرة الثال
التعریـــف بإمضـــاءات االشـــخاص الـــراغبین، طبقـــا للتشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل فـــي التبـــرع 

بأعهضائهم البشریة بعد الوفاة أو في التراجع عن ذلك.
لك على وذتختص السلط التالیة بالتعریف باإلمضاءبالنسبة لألعمال االداریة:2الفصل 

النحو التالي: 
.وكتاب الدولةالوزیر االول بالنسبة إلمضاء الوزراء )1
إمضاء الوالة ورؤساء البلدیات ومساعدي رؤساء البلدیات وزیر الداخلیة بالنسبة )2

وكواهي رؤساء البلدیات رؤساء الدوائر والمعتمدین.
وزیر العدل بالنسبة المضاء القضاة ومساعدي القضاة)3
بالنســبة إلمضــاء رؤســاء البعثــات الدیبلوماســیة والدائمــة خارجیــةوزیــر الشــؤون ال)4

والقنصلیة بالخارج

1999أول مارسالمؤرخ في1999لسنة 19القانون عدد كما تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى-1
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وزیر المالیة بالنسبة إلمضاء المحاسبین العمومیین )5
: تتبع وجوبا عند التعریف بإمضاء الخواص االجراءات التالیة:3الفصل 

ضاء ویعفى تقدم الوثیقة من قبل الممضي بنفسه إلى السلطة المكلفة بالتعریف باإلم)1
) الموالیة.3من الحضور الشخصي كل من أودع نموذجا من إمضائه طبقا للفقرة رقم (

هار بعد االستظءیتم التعریف باإلمضا)2
االشــخاصءباإلحتفــاظ بنمــوذج المضــاء یمكــن للســلطة المكلفــة بــالتعریف باإلمضــا)3

ــذین یطلبــون هــذه الخدمــة بصــفة متكــررة ویــودع هــؤالء هم لــدى شخصــیا نمــوذج إمضــائال
السلطة المعنیة التي تحتفظ به بدفتر مرقم ومؤشر علیه.

:ءتسجیل البیانات التالیة على الوثیقة المقدمة للتعریف باالمضا)4
الخدمـة وصـفته ءالخدمـة وهویـة العـون المكلـف باسـداءطابع السلطة التى قامت بـادا

ة وعــددها وتوقیعــه وهویــة الشــخص الممضــیى علــى الوثیقــة ونــوع وثیقــة إثبــات الهویــ
ومبلـغ ءالخدمة وعدد التسجیل بدفتر التعریـف باالمضـاءوتاریخ تسلیمها وتاریخ إسدا

المعلوم المقبوض وعدد وتاریخ الوصل المقبوض وعدد وتـاریخ الوصـل المسـلم مقابـل 
الخدمة.ءإسدا

مـــرقم ءتضـــمن البیانـــات التالیـــة فـــي تســـجیل مخصـــص لعملیـــات التعریـــف باإلمضـــا)5
طة االإداریة أو القضائیة المعنیة:ومؤشر من قبل السل

الوثیقــة وهویــة الشــخص المعــرف عــدد رتبــي لكــل عملیــة وتاریخهــا وملخــص لموضــوع 
ــــف بإســــدا ــــوم ءبإمضــــائه وهویــــة العــــون المكل ــــغ المعل الخدمــــة وصــــفته وتوقیعــــه ومبل

الخدمة.ءالمقبوض وعدد وتاریخ الوصل المسلم مقابل إسدا
ءر المخصــص لعملیــات التعریــف باالمضــایوقــع الشــخص المعــرف بإمضــائه بالــدفت)6

وقـــع إیداعـــه مـــن قبـــل، تـــتم االشـــارة إلـــى ذلـــك بالـــدفتر ءوعنـــدما یتعلـــق االمـــر بغمضـــا
المذكور.
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: االشهاد بمطابقة النسخ لألصلالعنوان الثاني
تختص السلط االداریة والقضائیة التالیة باالشهاد بمطابقة النسخ لألصل:: 4ل الفص

خلـــــة فـــــي اذلـــــك بالنســـــبة للوثـــــائق االداریـــــة الدوكتـــــاب الدولـــــة و ءلـــــوزرا* الـــــوزیر االول وا
المشموالت الراجعة لهم بالنظر 

القضاة وكتبة المحاكمبالنسبة للوثائق القضائیة* 
الوالة بالنسبة للوثائق اإلدریة الداخلة في المشموالت الراجعة لهم بالنظر * 

ـــدیات وكـــواهي رؤســـء* رؤســـا ـــدیات ومســـاعدو البل ـــدیات رؤســـاءاالبل الـــدوائر داخـــل ءالبل
المناطق البلدیة 

المناطق البلدیة * المعتمدون خارج 
البعثات الدیبلماسیة والدائمة والقنصلیة بالخارجء* رؤسا

حافظ الملكیة العقاریة في حدود إختصاصه* 
مراكز مراقبة االداات و قباض المالیة في حدود إختصاصهم ء* رؤسا
من والحرس الوطنيمراكز االء* رؤسا

* المدیر العام لالرشیف الوطني في حدود إختصاصه
التالیة: اتءشهاد بالمطابقة لألصل االجرااالتتبع وجوبا عند :5الفصل 
الخدمة من مطابقة النسخة كلیا الصلها.ءتتثبت السلط المكلفة بإسدا)1
طــابع الســلطة تســجل البیانــات التالیــة علــى النســخة المشــهود بمطابقتهــا ألصــلها: )2

والعبــارة ءالخدمــة وهویــة العـون وصــفته وتوقیعــه وتـاریخ االجــراءالتـي قامــت باسـدا
نســـخة مطابقـــة الصـــل" ومبلـــغ المعلـــوم المقبـــوض و عـــدد التســـجیل بـــدفتر التالیـــة "

االشهاد بمطابقة النسخ لألصل.
تضمن البیانات التالیة بـدفتر تسـجیل مخصـص لعملیـات االشـهاد بمطابقـة النسـخ )3

صـل، مـرقم ومؤشــر مـن قبـل الســلطة االداریـة أو القضـائیة المعنیــة: عـدد رتبــي لأل
لكل عملیة وتاریخهـا وملخـص لموضـوع الوثیقـة وهویـة مقـدمها وهویـة العـون الـذي 

اسدى الخدمة وصفته وتوقیعه ومبلغ المعلوم المقبوض.
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العنوان الثالث: أحكام مشتركة
یب الجاري بها العمل للسلط المـذكورة بالفصـول القوانین والتراتیمكن في نطاق: 6الفصل 

واالشــهاد بمطابقــة ءمــن هــذا القــانون، التفــویض فــي مهــام التعریــف باإلمضــا4و 2و1
النسخ لألصل العوان راجعین لها بالنظر.

للوثـائق المنافیـة واالشهاد بالمطابقة لالصل بالنسـبةءمضایحجر التعریف باال:7الفصل 
لنظام العام.لألخالق أو المخلة ل

واالشــــهاد بالمطابقــــة ءیتعــــین أن تكــــون الوثــــائق المقدمــــة للتعریــــف باإلمضــــا:8الفصــــل 
ـــة بهـــذین  ـــة أو بلغـــة مســـتعملة عمومـــا لـــدیى االدارات المعنی لالصـــل محـــررة باللغـــة العربی

الخدمتین.
التعریــف باإلمضــاء بالنســبة للخــواص واإلشــهاد بمطابقــة یخضــع:)1((جدیــد) 9الفصــل 
ألصل إلى معالیم توظـف حسـب الحالـة لفائـدة میزانیـة الدولـة أو الجماعـة المحلیـة النسخ ل

أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة اإلداریة المعنیة.
ویعفى من هذه المعالیم التعریف باإلمضاء  بالنسبة إلى األشخاص الراغبین في التبرع 

بأعضائهم البشریة بعد الوفاة أو في التراجع عن ذلك.
مقادیر هذه المعالیم بمقتضى أمر وتستثنى من دفعها الوثائق اإلداریة المقدمة وتضبط

من قبل المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
اإلداریة.
وتلغـى جمیـع 1994مـن غـرة نـوفمبر ءیـدخل هـذا القـانون حیـز التنفیـذ إبتـدا:10الفصل 

المتعلق بـالتعریف 1928فیفري 8مخالفة له وخاصة االمر المؤرخ في االحكام السابقة ال
فیفــــري 23التــــي تممتــــه أو نقحتــــه واالمــــر المــــؤرخ فــــي ات وجمیــــع النصــــوص ءباإلمضــــا
ات السلط التونسیة.ءالمتعلق بالتعریف بإمضا1956

.ولةكقانون من قوانین الدینشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة وینفذ

1999أول مارسالمؤرخ في1999لسنة 19ضافته بالقانون عدد كما تمت إ-1
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لتعريف باإلمضاء  لالوثائق الرسمية المعتمدة

یتعلــق بضــبط قائمــة 1994ســبتمبر 26مــؤرخ فــي 1994لســنة 1968أمــر عــدد 
.ءالوثائق الرسمیة المعتمدة للتعریف باإلمضا

إحــدى الوثـائق الرســمیة التالیــة وهــي ســاریة ء تعتمــد عنـد التعریــف باإلمضــا:الفصــل االول
:المفعول

:التعریف باإلمضاء من قبـل السـلطات االداریـة والقضـائیة المختصـة بتـونسعند-أوال -
بطاقة التعریف الوطنیة 

بطاقة التعریف الخاصة باالجانب والمسلمة من إدارة االمن الوطني-
جواز السفر-

:ثانیا: عند التعریف باالمضاء من قبل البعثات الدبلوماسیة والدائمة و القنصلیة بالخارج
از السفرجو -
بطاقة االقامة-
البطاقة القنصلیة -

: ألغیت جمیع االحكام السابقة والمخالفة لهذا االمر2الفصل 
: وزیــر الدولــة وزیــر الداخلیــة، وزیــر الشــؤون الخارجیــة مكلفــان كــل فیمــا یخصــه 3الفصــل 

بتنفیذ هذا االمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجوهوریة التونیة


