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الدولة تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل  ـ 3الفصـل 
 للضمان االجتماعي النظام القانوني  األعراف فيبمساهمة

المنصوص عليه بالفصل األول من هذا األمر الحكومي على 
االعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة 

  .بالشؤون االجتماعية

تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة األعراف في 
ندوق الوطني للضمان النظام القانوني للضمان االجتماعي إلى الص

 إلى الوزارة المكلفة  الصندوقاالجتماعي على أساس كشف يحيله
 المعنيين األشخاصبالشؤون االجتماعية يتضمن خاصة عدد 

 .ومبلغ األجور المدفوعة لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل

 ـ تكًلف الهيئة التونسية لالستثمار بمتابعة إنجاز استثمار 4الفصـل 
 »AZUR DETERGENT«حداث المذكور أعاله من قبل شركة اإل

وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة 
األداءات ومصالح تفقدية الشغل والمصالحة والصندوق الوطني للضمان 

 .االجتماعي

يستوجب االنتفاع باالمتيازات الواردة بالفصل ـ  5الفصـل 
  :  الحكومي احترام الشروط التاليةاألول من هذا األمر

الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكّلفة بالبيئة ـ 
على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري 

 ،بها العمل

الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعية الشركة تجاه ـ 
لتصريح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتم إرفاقها با

السنوي بالضريبة على الشركات وذلك بخصوص االنتفاع بامتياز 
 ،حداثاإلطرح األرباح المتأتية من استثمار 

المقدرة بـثمانمائة االلتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة وـ 
 موطن شغل،) 883 (نيوثالثة وثمان

 االنتفاع طيلة مدة مسواة للشركةأن تكون الوضعية الجبائية ـ 
  .ات المبينة أعالهمتيازباال

  لشركةةالمسندات االمتيازوتسترجع سحب  ـ ت6الفصـل 
»AZUR DETERGENT« هاالمنصوص عليمن  ل بالفصل األو

 71عدد   من القانون22الفصل  هذا األمر الحكومي طبقا ألحكام
وذلك  لمشار إليه أعالها 2016 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016لسنة 

 من القانون 21 بالفصل ترام الشروط الواردةفي صورة عدم اح
  . من هذا األمر الحكومي5الفصل السالف الذكر وب

وزير  وودعم االستثمارالمالية االقتصاد ووزير  ـ 7ل ـالفص
  ووزيرالصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون االجتماعية

ه، بتنفيذ هذا  فيما يخصمكلفون، كّل البيئةالشؤون المحلية و
  .تونسيةينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ال مر الحكومي الذياأل

  .2020 نوفمبر 25تونس في 
  

  

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

 

  
  نوفمبر23 مؤرخ في رئيس الحكومةقرار من بمقتضى 

2020.  
ان اآلتي ذكرهما عضوين بلجنة إسناد عالمة يسمى السيد
  : سنوات)3 (وذلك لمدة ثالثالمؤسسة الناشئة 

ممثل عن وزارة تكنولوجيات االتصال عوضا : ـ حسن الهرابي
  عن السيد نادر البحوري،

ممثل عن القطاع الخاص مختص في مجال : ـ نادر البحوري
المرافقة وبعث المشاريع المجددة عوضا عن السيد زكرياء 

  .بلخوجة

  

 

  

  

 نوفمبر 25 في مؤرخ 2020 لسنة 926 عددومي أمر حك
 المركزية اإلدارات تنسيق إجراءات بضبط يتعلق 2020

 مع العمومية والمنشآت والمؤسسات الخارجية ومصالحها
 العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال في البلديات

  . عليها والمصادقة
   ،الحكومة رئيس إن

  إلسكان والبنية التحتية،باقتراح من وزير التجهيز وا

 94 و92 و65 ولالفص وخاصة الدستور على االطالع بعد
  منه،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 2018ماي 

   منه، 239 و114 و21

 1966 لسنة 60وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 
 20 بالقانون عدد حويرهات كما تم 1966 جويلية 4خ في المؤر

 وعلى النصوص 1988 أفريل 13 المؤرخ في 1988لسنة 
 لسنة 59الالحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بتبسيط اإلجراءات 2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009
  اإلدارية في قطاع الفالحة والصيد البحري،

فريل أ 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21ون عدد وعلى القان
   ،تعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنيةالم 1973

 1975 لسنة 16وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 
 بالنصوص تم تنقيحها وإتمامها كما 1975 مارس 31المؤرخ في 

 15 المؤرخ في 2004 لسنة 24الالحقة وخاصة القانون عدد 
 لسنة 43 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 2004ارس م

 المتعلق بمجامع التنمية في 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999
  قطاع الفالحة والصيد البحري،
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 المؤرخ في أول أوت 1981 لسنة 69وعلى القانون عدد 
  ،تعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمرانيالم 1981

 نوفمبر 11 المؤرخ في 1983ة  لسن87وعلى القانون عدد 
  وإتمامهتم تنقيحه المتعلق بحماية األراضي الفالحية كما 1983

 المؤرخ 2019 لسنة 47بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
   المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،2019 ماي 29في 

 1986 مارس 7 المؤرخ في 1986 لسنة 17وعلى القانون عدد 
  لتشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،المتعلق بتحوير ا

وعلى مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية 
 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 35الصادرة بالقانون عدد 

 2001 لسنة 118بالقانون عدد  تم تنقيحها وإتمامها كما 1994
 2011 لسنة 43 وبالمرسوم عدد 2001 ديسمبر 6المؤرخ في 
  ،2011 ماي 25المؤرخ في 

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 
تم تنقيحها  كما 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122

 لسنة 29بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد  وإتمامها
  ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009

 2001 لسنة 1دد وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بالقانون ع
بالنصوص  تم تنقيحها وإتمامها كما 2001 جانفي 15المؤرخ في 

 12 المؤرخ في 2013 لسنة 10الالحقة وخاصة بالقانون عدد 
  ،2013أفريل 

 أكتوبر 3 المؤرخ في 2005 لسنة 90وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالمنتزهات الحضرية،2005

 مارس 2ي  المؤرخ ف2009 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات 2009

تم المحلية وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة لألشخاص كما 
 84بالنصوص الالحقة وخاصة منها المرسوم عدد   وإتمامهتنقيحه
  ،2011 سبتمبر 5 المؤرخ في 2011لسنة 

 نوفمبر 1مؤرخ في ال 2013 لسنة 47وعلى القانون عدد 
 استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير أحكامتعلق بسن الم 2013

صلوحية األراضي الفالحية وتغيير وصف األراضي التابعة لملك 
الدولة للغابات وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة خارج المناطق 
المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي 

 المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وأحداث للسكن االجتماعي
  ،2017 جوان 15 المؤرخ في 2017 لسنة 48بالقانون عدد 

 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93وعلى األمر عدد 
 تم إتمامه المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز كما 1974

  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
تم تنقيحه  المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان كما 1988
 2008 لسنة 121بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد  وإتمامه

  ،2008 جانفي 16المؤرخ في 

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
يط وبضبط أصناف  المتعلق بدراسة المؤثرات على المح2005

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 
  الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 215وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وتنظيم اإلدارات الجهوية لوزارة 2008

  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

 المؤرخ في 2018 لسنة 1060 عدد وعلى األمر الحكومي
 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر 2018 ديسمبر 17

بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع اإللكترونية 
  للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

 6 المؤرخ في 2019 لسنة 401وعلى األمر الحكومي عدد 
بط شروط وإجراءات إعمال آليات  المتعلق بض2019ماي 

 من مجلة 30الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 
  الجماعات المحلية،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  : األمر الحكومي اآلتي نصهيصدر

  أحكام عامة

 يهدف هذا األمر الحكومي إلى ضبط إجراءات  ـالفصل األول

تنسيق اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات 

والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة 

 114 و21التهيئة العمرانية والمصادقة عليها وفقا ألحكام الفصول 

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29 من القانون األساسي عدد 239و

  .  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية المشار إليه أعاله2018ماي 

 يمكن للوزارة المكلفة بالتعمير تقديم الدعم المادي  ـ2الفصل 
والبشري للبلديات عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقا 

  . ي الغرضالتفاقيات تبرم ف

  الباب األول

مثال  في تحديد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة
  التهيئة العمرانية

 تعد البلدية ملفا حول التوسعات العمرانية  ـ3الفصل 

المقترحة على األراضي الفالحية لتلبية حاجياتها الفعلية من هذه 

التوسعات بناء على تقرير المبررات المنصوص عليه بالتراتيب 

الجاري بها العمل ومع مراعاة المدخرات العقارية المصادق عليها 

 1973 لسنة 21والتابعة للوكاالت العقارية المحدثة بالقانون عدد 

  .المذكور أعاله
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تحدد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة مثال  ـ 4الفصل 
التهيئة العمرانية كليا أو جزئيا بقرار من المجلس البلدي بناء على 

أي المستلزمين العموميين والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة ر
والوزارة المكلفة بالدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالفالحة   بالتعمير

الشؤون الوزارة المكلفة بأمالك الدولة ووالوزارة المكلفة بالبيئة و
العقارية  والمصالح المركزية أو الخارجية  لسائر الوزارات المعنية 

 1973 لسنة 21وكاالت العقارية المحدثة بالقانون عدد وال
المذكور أعاله وكذلك على رأي اللجنة الفنية الوطنية لحصر 

  .التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية باألراضي الفالحية

يعتبر عدم الرد من قبل المستلزمين العموميين والمصالح 
قة ضمنية على المنصوص عليها أعاله في أجل أقصاه شهرين مواف

  .قرار التحديد

ينشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية 
  .   وعلى الموقع اإللكتروني للبلدية ويعلق بمقرها

  الباب الثاني

  في إعداد مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية
تعد البلدية مثال التهيئة العمرانية وفقا ألحكام  ـ 5الفصل 

 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29 القانون األساسي عدد
  . المشار إليه أعاله2018

تعرض البلدية مشروع مثال التهيئة العمرانية على المؤسسات 
والمنشآت العمومية المعنية والمصالح المركزية أو الخارجية للسلط 
المركزية إلبداء الرأي فيه كتابيا مع التعليل في أجل أقصاه شهر من 

  .ر عدم الرد في هذا األجل موافقة ضمنيةتاريخ توصلها به ويعتب

إثر انقضاء األجل المذكور، يحال مشروع المثال معدال وفقا 
لمالحظات الهياكل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل 
إلى الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر وإبداء الرأي في أجل أقصاه 

  .شهر من تاريخ توصلها به

معدال على ضوء آراء المصالح يعرض مشروع المثال 
المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل على 
المجلس البلدي الذي يأذن بتعليقه بمقر البلدية وينشر إعالن 
استقصاء في شأنه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع 

  .االلكتروني للبلدية وبالوسائل المتاحة

واليين لهذا اإلجراء، يمكن لكل من يعنيه وخالل الشهرين الم
األمر تدوين مالحظاته أو اعتراضاته بدفتر االستقصاء العمومي 
المفتوح للغرض بمقر البلدية أو توجيه مذكرة اعتراض إلى البلدية 

  .بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو على بريدها االلكتروني

يل إثر انقضاء أجل االستقصاء العمومي، تح ـ 6الفصل 
 الخارجية للسلط أوالبلدية مشروع المثال على المصالح المركزية 

  المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية باالعتراضات 
أو المالحظات التي يسفر عنها االستقصاء العمومي إلبداء الرأي 

وتحيله في كل الحاالت على المصالح الخارجية للوزارة . فيها
داء الرأي واقتراح إدخال التعديالت الضرورية المكلفة بالتعمير إلب

عند االقتضاء وذلك لضمان تناسقه مع بقية أمثلة تهيئة البلديات 
  .المجاورة ومالءمته مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل

تبدي هذه المصالح رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ 
  .توصلها بمشروع المثال

 عليه بالفقرة الثانية من هذا إثر انقضاء األجل المنصوص
الفصل، تحيل البلدية مشروع المثال معدال وفقا آلراء المصالح 
المنصوص عليها بنفس الفقرة إلى الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر 

  .وإبداء الرأي فيه خالل شهر من تاريخ توصلها به

عند استكمال اإلجراءات المبينة أعاله يعرض مشروع المثال 
قا آلراء المصالح المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا معدال وف

الفصل ومرفقا بالمالحظات واالعتراضات التي أسفر عنها االستقصاء 
العمومي على المجلس البلدي للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية 

  .للجماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني للبلدية ويعلق بمقرها

لمثال المصادق عليه إلى المصالح تحيل البلدية نسخة من ا
الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير لإلعالم والنشر بالموقع 

  .االلكتروني للوزارة

يترتب عن قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية التصريح 
بالمصلحة العمومية لألشغال المقررة بالمثال وتغيير صبغة 

راضي الفالحية المدرجة المساحات الخضراء وكذلك تغيير صبغة األ
كتوسعات عمرانية في إطار إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية 
التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفالحة واللجنة الفنية الوطنية لحصر 

  . التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية باألراضي الفالحية

  الباب الثالث

  ة العمرانيةفي الرقابة الالحقة على أمثلة التهيئ
تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير بإشعار البلديات عند  ـ 7الفصل 

  :  معاينة اإلخالالت التالية

 المتعلقة بالمجال الترابي  مخالفة التشريع الوطني والتراتيب
والعمراني، بما في ذلك عدم استشارة المصالح المركزية أو الخارجية 

   ،المذكورة   استشارتهاللسلطة المركزية التي أوجبت األحكام 

 ،عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية  

 ،عدم تناسق مثالها مع أمثلة بلديات مجاورة  

 اإلضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.  

ولها عند االقتضاء أن تعلم الوالي المختص ترابيا الذي يأذن 
ن  من القانو278باتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29األساسي عدد 
  .المشار إليه أعاله

  الباب الرابع

  أحكام انتقالية وختامية

يمكن لكل بلدية صادق مجلسها البلدي على  ـ 8الفصل 
مشروع مثال تهيئتها العمرانية وفقا ألحكام مجلة التهيئة الترابية 

ار المصادقة عليه والتعمير قبل صدور هذا األمر الحكومي نشر قر
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني للبلدية 

  . ويعلق بمقرها
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يمكن لكل بلدية انطلقت في إعداد أو مراجعة مثال  ـ 9الفصل 

تهيئتها العمرانية وفقا ألحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير قبل 

صادقة عليه وفقا صدور هذا األمر الحكومي مواصلة إجراءات الم

لإلجراءات المنصوص عليها به انطالقا من المرحلة التي بلغها هذا 

  .المثال

يخضع إعداد أو مراجعة مثال التهيئة التفصيلي  ـ 10الفصل 

إلى نفس إجراءات االستشارة والتعليق واالستقصاء والمصادقة 

 أمثلةوالنشر المنصوص عليها بهذا األمر الحكومي باستثناء 

ة التفصيلية التي تخضع المصادقة عليها إلى القانون عدد التهيئ

 إليه المشار 2013 نوفمبر 1مؤرخ في ال 2013 لسنة 47

  .أعاله

كما يمكن عند االقتضاء للوكاالت العقارية المبادرة باقتراح 

  تحديد المناطق الراجعة لها بالنظر والتي تقتضي إعداد 

  .أو مراجعة أمثلة تفصيلية

ير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية ووزيرة وز ـ 11الفصل 

الشؤون المحلية  الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير

 بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ، كل فيما يخصه،والبيئة مكلفون

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 نوفمبر 25تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  والبنية التحتية واإلسكان وزير التجهيز
  كمال الدوخ

 والصيد  الفالحة والموارد المائيةةوزير
               البحري

                  عاقصة البحري
  والبيئةوزير الشؤون المحلية 

                 مصطفى العروي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

  

  

 

  

 25 مؤرخ في 2020 لسنة 927حكومي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

يمنح السيد عبد الملك السالمي مهندس عام بوزارة الفالحة 

 البحري استثناء للعمل بالقطاع العمومي والموارد المائية والصيد

  .2020 أوت 1لمدة سنة ابتداء من 

قرار من وزيرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بفتح مناظرة داخلية 2020 نوفمبر 23مؤرخ في 

بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني 
  .المشترك لإلدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه

   والصيد البحري،والموارد المائية إن وزيرة الفالحة

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوعلى 

 أفريل 18 المؤرخ في 1994 لسنة 904وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه 1994

 13 المؤرخ في 1995 لسنة 2302كما تم تنقيحه باألمر عدد 

  ،1995نوفمبر 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
التقني ي الخاص بالسلك  المتعلق بضبط النظام األساس1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  أو تممته،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 2012 أكتوبر 12وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 

م المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تنظي

  .رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

  :قررت ما يلي

 فيفري 1الفصل األول ـ تفتح بوكالة التنقيب عن المياه يوم 

 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2021

مشترك لإلدارات العمومية بعنوان مساعد تقني بالسلك التقني ال

  .2020سنة 

) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل 
  .واحدة

  .2020 ديسمبر 31 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

 بالرائد الرسمي للجمهورية  هذا القرار ـ ينشر4الفصل 
  .التونسية

  .2020 نوفمبر 23تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  مةرئيس الحكو
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             والصيد البحري

                  عاقصة البحري




