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 رئاسة الجمهورية
  

 19رخ في مؤ 2014لسنة  198 عدد قرار جمهوريبمقتضى 
  .2014 سبتمبر 
ة هادية بن عزون مكلفة بمأمورية لدى  السيدعينت

 سبتمبر 1الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية ابتداء من 
2014.   

وتتمتع السيدة هادية بن عزون برتبة وامتيازات مدير إدارة 
  .مركزية
  

 19مؤرخ في  2014لسنة  199بمقتضى قرار جمهوري عدد 
  .2014سبتمبر  

عين السيد هشام القلمامي في خطة رئيس مصلحة مكتب 
االستقبال والتوجيه بالممثلية الجهوية لمصالح الموفق اإلداري 

  .بالكاف
  

 19مؤرخ في  2014لسنة  200بمقتضى قرار جمهوري عدد 
  .2014سبتمبر  

عين السيد سعد الحاجي في خطة رئيس مصلحة مكتب 
جهوية لمصالح الموفق اإلداري التوجيه بالممثلية الواالستقبال 

  .بقفصة
  

 19مؤرخ في  2014لسنة  201بمقتضى قرار جمهوري عدد 
  .2014سبتمبر  

 فتحية القرعة التليلي في خطة رئيس مصلحةعينت السيدة 
  .إدارة مركزية بمكتب الضبط المركزي بمصالح الموفق اإلداري

  
   

 رئاسة الحكومة

  
 2014 سبتمبر 30 مؤرخ في 2014 لسنة 3504أمر عدد 

بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي يتعلق 
 والقاضية بالموافقة 2014التونسي المؤرخة في غرة سبتمبر 

على إصدار قرض رقاعي باإلنابة ولفائدة الدولة بالسوق 
  .المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي

  إن رئيس الحكومة،
  البنك المركزي التونسي،باقتراح من محافظ 

بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفقرة 
   منه،94 والفصل 65األخيرة من الفصل 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم 2011ديسمبر 

 المؤرخ 2014 لسنة 3 تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد
 2014 لسنة 4 وبالقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3في 

  ، 2014 فيفري 5المؤرخ في 
 سبتمبر 19 المؤرخ في 1958 لسنة 90وعلى القانون عدد 

 ما تمك المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، 1958
   منه،40تنقيحه بالنصوص الالحقة له وخاصة الفصل 

مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة وعلى 
 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض 2014في غرة سبتمبر 

رقاعي باإلنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك 
  ،اليابان للتعاون الدولي

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،
  .م رئيس الجمهوريةوزراء وبعد إعالوعلى مداولة مجلس ال
  :يصدر األمر اآلتي نصه

الفصل األول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك 
 والقاضية 2014المركزي التونسي المؤرخة في غرة سبتمبر 

بالموافقة على إصدار قرض رقاعي باإلنابة ولفائدة الدولة 
لي بمبلغ بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدو

  .مليار يان ياباني) 50(قدره خمسون 
 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا 2الفصل 

  .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 سبتمبر 30تونس في 

  الحكومةرئيس 
  مهدي جمعة

  
  

  الداخليةوزارة

  
 يتعلق 2014 سبتمبر 30 مؤرخ في 2014 لسنة 3505أمر عدد 

بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق 
   .القروض ومساعدة الجماعات المحلية

  إن رئيس الحكومة،
  باقتراح من وزير الداخلية،

بعد االطالع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 
   منه،148

  األوامـر والقـرارات
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 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6وعلى القانون التأسيسي عدد 
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 2011 ديسمبر

 المؤرخ 2014 لسنة 3المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 
 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3في 

  ،2014 فيفري 5المؤرخ في 
 33وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 

 وعلى النصوص التي 1975 ماي  14 المؤرخ في 1975لسنة 
 2008 لسنة 57نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد 

  ،2008 أوت 4المؤرخ في 
 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون األساسي عدد 

اعات م المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الج1975 ماي 14
المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة، وخاصة 

  ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65انون عدد الق
 لسنة 11وعلى القانون األساسي للمجالس الجهوية عدد 

 المتعلق بالمجالس الجهوية، 1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989
 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119المتمم بالقانون األساسي عدد 

  ،1993ديسمبر 
 81القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة ب

 66 وخاصة الفصل 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 
منها كما تم تنقيحها بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد 

 المتعلق بقانون 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54
  ،2014المالية لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 36وعلى القانون عدد 
ال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع  المتعلق بالم1975

 لسنة 54النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 37وعلى القانون عدد 
 صندوق إلى المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية 1975

 5 و 4قروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين ال
  منه،

 جانفي 27 المؤرخ في 1989 لسنة 222وعلى األمر عدد 
   المتعلق بالنظام اإلداري والمالي للوكاالت البلدية،1989

 جانفي 31 المؤرخ في 1989 لسنة 242وعلى األمر عدد 
ومية  المتعلق بالنظام اإلداري والمالي للمؤسسات العم1989

  البلدية ذات الصبغة االقتصادية،
 أفريل 16 المؤرخ في 1992 لسنة 688على األمر عدد و

 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لصندوق القروض 1992
  ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

  جوان 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1135وعلى األمر عدد 
القروض ومنح المساعدات  المتعلق بضبط شروط إسناد 1997

  بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014
  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وريةالم رئيس الجمهعوعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إ

  : يصدر األمر اآلتي نصه 
الفصل األول ـ يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات 
المحلية إسناد القروض ومنح المساعدات المنصوص عليها 

 14 المؤرخ في 1975 لسنة 37بالفصل الرابع من القانون عدد 
أعاله، بناء على طلب من الجماعة  المشار إليه 1975ماي 

  .من المؤسسة العمومية المحلية المعنيةالمحلية أو 
المشروع مصحوبا  ـ يتعين أن يكون مطلب تمويل 2الفصل 

  :بالوثائق التالية
ـ مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس 
إدارة المؤسسة العمومية المحلية المعنية ينص على مقادير 

  .ستعمالهاارض غالتمويالت المطلوبة وعلى 
ة واقتصادية ومالية للمشروع المزمع تمويله ـ دراسة فني

تتضمن بيانات حول آجال اإلنجاز والوضعية العقارية وكل 
  .البيانات الهامة األخرى ذات الصلة بالمشروع

ـ كشف حول الوضعية المالية للجماعة المحلية أو المؤسسة 
العمومية المحلية المعنية وذلك حسب أنموذج توفره اإلدارة 

  .للغرض
 في القروض التي هي بصدد الخالص متحصل عليها ـ كشف

  .من ممولين غير صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 يتم إسناد القروض في حدود االعتمادات السنوية ـ 3الفصل 

التي يضبطها ويخصصها مجلس إدارة الصندوق للغرض ويقع 
 الترخيص فيها بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف

  .بالمالية
حسب طبيعة المشروع   ـ يضبط مقدار القرض4الفصل 

وتكلفته مع اعتبار طاقة تداين الجماعة المحلية أو المؤسسة 
العمومية المحلية المعنية، وطبقا للشروط العامة إلسناد القروض 

  .المنصوص عليها بهذا األمر
 ـ تضبط نسب الفوائض وآجال االستحقاق الخاصة 5الفصل 
بأمر بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق القروض بالقروض 

ومساعدة الجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة لذلك، مع 
األخذ بعين االعتبار كلفة تعبئة موارد االقتراض وهامش يراعي 

  .نات المالية للصندوقازالتو
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 ـ يتولى صندوق القروض ومساعدة الجماعات 6الفصل 
المرصودة من قبل الدولة لفائدة المحلية التصرف في المساعدات 

الجماعات المحلية والمخصصة لتمويل مشاريعها المدرجة 
  .جها االستثماريةمببرا

  : ين التاليتينوتتخذ هذه المساعدات الصيغت
  : ـ مساعدات إجمالية غير موظفة

تمنح هذه المساعدات سنويا للجماعات المحلية على أساس 
سكان والطاقة الجبائية لكل مقاييس تأخذ بعين االعتبار عدد ال

 التنمية جماعة محلية بما يضمن التمييز اإليجابي وتقليص فوارق
  .بين الجماعات المحلية

وتضبط طرق احتساب هذه المساعدات بقرار مشترك من 
  .وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية

  : ـ مساعدات موظفة
ية كامل تمنح هذه المساعدات للجماعات المحلية وتخصص لتغط

تكاليف إنجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية ولتمويل 
المشاريع األخرى ذات األولوية الوطنية منها أو الخصوصية والبرامج 

وتسند وفقا للشروط المحددة أو التي يضبطها الصندوق لكل برنامج 
  .أو مشروع تنمية

 وتمنح المساعدات المنصوص عليها بهذا الفصل في حدود
المرخص فيها واالعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة 

  .بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية
 ـ لغاية الترفيع من مردودية المساعدات وضمان 7الفصل 

 اإليجابي على تنمية حجم االستثمارات، فإن الجماعات تأثيرها
ة إلى تقديم مبررات دعّوالمحلية والمؤسسات العمومية المحلية م

في حسن استغالل كافة مواردها المتـاحة لتمويل استثماراتها 
   .ذات األولوية بما في ذلك موارد االقتراض

 ـ يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 8الفصل 
 للجماعات المحلية التي تتحمل استثنائيةالمحلية منح مساعدات 

ظرة أو التي تواجه صعوبات تكاليف خاصة أو ضرورية أو غير منت
  .مالية

وتمنح المساعدات االستثنائية في حدود االعتمادات السنوية 
التي يخصصها مجلس إدارة الصندوق للغرض ويقع الترخيص 

  .الوزير المكلف بالماليةوفيها بقرار مشترك من وزير الداخلية 
 ـ يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 9الفصل 

 القروض التي تبرمها الجماعات المحلية فوائضالمحلية تنفيل 
لدى مؤسسات أخرى غير الصندوق بعد موافقته طبقا لشروط 

  .يضبطها مجلس إدارته
 ـ يتولى الصندوق سنويا إعالم كل جماعة محلية 10الفصل 

بمبلغ المساعدة اإلجمالية غير الموظفة التي سيتم تخصيصها 
ا من إعداد برنامجها لفائدتها خالل السنة الموالية لتمكينه

  .االستثماري السنوي

ويرتبط تحويل المساعدات السنوية للجماعات المحلية 
ة لضمان حسن التصرف بباستيفائها الشروط الدنيا المستوج

تيب الجاري اواستعمال التمويالت العمومية طبقا للقوانين والتر
  .بها العمل

زير الداخلية ووتضبط هذه الشروط بقرار مشترك من 
  .الوزير المكلف بالماليةو

ويتولى الصندوق التثبت من مدى استجابة كل جماعة محلية 
  .لهذه الشروط قبل المبادرة بتحويل المنح المخصصة

 ـ يتم بداية من السنة الثالثة من دخول هذا األمر 11الفصل 
حيز التطبيق اعتماد تقييم سنوي ومستقل ألداء الجماعات 

مومية المؤهلة لذلك طبقا لمقاييس المحلية تجريه الهياكل الع
  .الوزير المكلف بالماليةوتضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية 

وتنشر نتائج هذا التقييم للعموم وتعتمد من قبل الصندوق 
  .كسند لتعديل مبلغ المنح المخصصة للسنوات الموالية

 ـ يتوقف تحويل المساعدات الموظفة على مدى 12الفصل 
شروع المعروض للتمويل واستجابة الجماعة تقدم إعداد الم

 من 10المحلية المعنية للشروط الدنيا المنصوص عليها بالفصل 
هذا األمر، ويتولى الصندوق التثبت من استيفاء كل جماعة 
محلية للشروط الدنيا المطلوبة وذلك قبل القيام بتحويل المنحة 

  .المخصصة لها
 1997 لسنة 1135 ـ ألغيت أحكام األمر عدد 13الفصل 

 المتعلق بضبط شروط إسناد 1997 جوان 16المؤرخ في 
القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة 

  .الجماعات المحلية
 ،زير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية مكلفانو ـ 14الفصل 

 بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي ،كل في ما يخصه
  .سيةللجمهورية التون
  .2014 سبتمبر 30تونس  في 

  الحكومةرئيس 
  مهدي جمعة

  
  
  الشؤون الخارجيةوزارة

  
 19مؤرخ في  2014لسنة  197 عدد قرار جمهوريبمقتضى 
  .2014سبتمبر 
 عبد المجيد الفرشيشي، وزير مفوض، بمهام ف السيدكل

   .جزائرسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بال




