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توطئــــــــة

، يستند إلى 
ً
 وعمليا

ً
يهدف دليل »بلديتي«، الذي ُيعتبر اليوم وثيقة مرجعية، إلى أن يكون محتواه كامال

مقاربة بسيطة وسهلة الفهم بالنسبة لجميع أعوان البلديات وأعضاء المجالس البلدية. وهو يرمي إلى 
تقديم إجابات ألسئلتهم اليومية وإلى دعم مسار الالمركزية في تونس.

التجارب  إلى  باالستناد   2022 نسخة  إثراء  تم   ،2021 عام  في  صدرت  التي  األولى،  النسخة  نجاح  بعد 
واالجتماعات والمناقشات. ووصل عدد الجذاذات اليوم إلى 144 جذاذة، بما في ذلك 44 جذاذة جديدة، 
ية، الخدمات الفنية، الخدمات المالية، التخطيط  تغطي المحاور الخمسة التالية: الحياة البلدية، الخدمات اإلدار

العمراني والتنمية المحلية.

تشاركية  مقاربة  حسب  الجذاذات  اختيار  تم  األولى،  النسخة  اعتمدته  الذي  التمشي  نفس  إلى   
ً
استنادا

وبالتشاور مع أعضاء المجالس المنتخبة والكتاب العامين وأعوان البلديات وخبراء محليين. وصادقت على 
المحتوى، الذي أعده خبراء ومحررون، خمس لجان مكونة من شخصيات ُعرفت بمهنّيتها. 

تتكون كل جذاذة من مقدمة وجيزة وتوضيحات وتذكير بالنصوص القانونية المرجعية وفي بعض األحيان من 
شريط فيديو يشرح المفهوم )يمكن مشاهدته باستخدام رمز االستجابة السريعة في النسخة الورقية أو 

مباشرة من خالل النسخة الرقمية(.

الفرنسية وهو متاح في نسخ ورقية ُوزعت على  اللغة  إلى  العربية وُترجم  باللغة  »بلديتي«  تب دليل 
ُ
ك

ية والجهوية المعنية بالمجال البلدي. كما أنه متاح في نسخة رقمية  البلديات الـ 350 وعلى اإلدارات المركز
http://baladiti.collectivites.tn :ُنشرت على االنترنت، يمكن مراجعتها على الرابط التالي

االستجابة  رمز  باستخدام  أو   Google Play متجر  عبر  الجوال  »بلديتي«  تطبيق  يل  تنز يمكن  اآلخر،  وفي 
السريعة التالي: 
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شــــــكر

يمثل دليل »بلديتي«، نسخة 2022، ثمرة عمل جماعي، تم القيام به في إطار برنامج دعم إصالح الالمركزية، 
الُممول من قبل االتحاد األوروبي، برعاية الهيئة العامة لالستشراف ومرافقة مسار الالمركزية )IPAPD(، التي 
انتدابهم من قبل مشروع دعم إصالح  تم  الذين  الخبراء  ثلة من  أعده  السيد منذر بوسنينة. وقد  يترأسها 
.VNG-international المكون المؤسسي، وهو مشروع ينفذه تحالف تقوده منظمة ،)PARD( الالمركزية

ساهم األشخاص المذكورون أدناه في إعداد نسخة 2022:

أعضاء لجنة المحررونالخبراء المتخصصونمحاور الدليل
المصادقة

جنان دويهي )خبيرة رئيسية(

الهياكل
منى المطهري والحياة البلدية

عادل بالطيبي
هاجر الشريف

يسري مقديش

سمية ورفلي
لطفي طرشونة
حسن السوكني

كمال الوحيشيالشؤون اإلدارية
)منسق عام(

ألفة روابح
حسن بوعبد الله

قيس عكارة
سامي رايس
صالح الشايب

محمد الهمامي 
حاتم بن محمود

سليمان القلي
فتحي الماجري
محمد الدريدي

لبنى صفايحيالشؤون الفنية

يز شكري عز
عبد الحميد القنوني

سليم مرابط
سفيان بوسليمي

علي لحيول
محمد بن محمود
عادل بن يوسف

وحيد جنحاني
يوسف ولهة
الحبيب مهني

أحمد قيدارةالشؤون المالية

ياء حمودة  زكر
عبد الكريم بوسمة

فرحات بريك
إكرام بربوش

البحري المثلوثي
السيد صوان
رضا ساسي

األزهر مزيغ
أحمد القاسمي
هادي الجاني

إيمان سعيدانالشؤون العمرانية

سلوى الفرجاني
هند بن عثمان
سندس الزاير

خير الله بن حفيظ
مراد بن جلول

مجدي الفريحي
عادل بن يوسف

ألفة بن مدين
قيس الجنزري

وليد بلحاج علي
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المساهمون في إعداد نسخة 2021:

أعضاء لجنة المصادقةالمحررونالخبراء المتخصصونمحاور الدليل

مختار الهمامي )رئيس(أحمد زروق )منسق عام(

الهياكل
منى المطهري والحياة البلدية

عادل بالطيبي
ياني محمد أنور الز
حسن السوكني
يسري مقديش

سمية ورفلي
منية عجال

كمال الوحيشيالشؤون اإلدارية

عايدة الجريدي
كمال الهادفي

قيس عكارة
غازي عبودة

طارق درغام
سليمان القلي

لبنى صفايحيالشؤون الفنية

بثينة بوخداجة
سامي حجي
سليم مرابط

سفيان بوسليمي

محمد عون
يوسف ولهة

أحمد قيدارةالشؤون المالية

رضا ساسي
البحري المثلوثي

السيد صوان
إكرام بربوش

نصر نصر
وليد النفزي

منى بوراوي
األزهر مزيغ

علي محجوبالشؤون العمرانية

محمد الزموري
سنية السليتي
عواطف عبيد
أم الخير بلغيث

عبد الرزاق شيحة

قيس الجنزري
وليد بلحاج علي

نتقدم بالشكر كذلك إلى:

شركة KA’ Éditions، التي قامت بتصميم ونشر وترجمة الدليل وتوزيعه على بلديات البالد الـ 350.
شركة AFKART، التي أنتجت مقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية.

شركة Progress Code، التي أعدت النسخة الرقمية للويب والتطبيق المحمول.
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المحاور الرئيسية للدليل

يحتوي هذا الدليل على 144 جذاذة عملية تغطي المحاور الخمس التي يتم تناولها تباعا على النحو التالي:

عدد الجذاذاتالمحاور واألجزاء

22المحور األول: الهياكل والحياة البلدية

7الهياكل البلديةالجزء األول

7سير الهياكل البلديةالجزء الثاني

5المقاربة التشاركيةالجزء الثالث

3التنمية االقتصادية المحليةالجزء الرابع

30المحور الثاني: الشؤون اإلدارية

15التصرف في الموارد البشريةالجزء األول

2الحالة المدنيةالجزء الثاني

3التصرف في المرافق العامة المحليةالجزء الثالث

4التصرف في العقارات والمنقوالتالجزء الرابع

2التنظيم اإلداريالجزء الخامس

2دور الجماعات المحلية في الملكية المشتركةالجزء السادس

2الرقابة الالحقة على الجماعات المحلية الجزء السابع

30المحور الثالث: الشؤون الفنية

6النظافة ورفع النفاياتالجزء األول

4الصحةالجزء الثاني

1المساحات الخضراءالجزء الثالث

3جودة الحياةالجزء الرابع

2المرورالجزء الخامس

3التصرف في المستودع البلديالجزء السادس

7البنية األساسية والتجهيزات العموميةالجزء السابع

3الطرقات واألرصفةالجزء الثامن

1رقمنة المعطيات الفنيةالجزء التاسع

36المحور الرابع: الشؤون المالية 

12الميزانية والمحاسبةالجزء األول

7تنمية الموارد البلديةالجزء الثاني

7الطلب العموميالجزء الثالث

10التوجهات الجديدةالجزء الرابع

26المحور الخامس: الشؤون العمرانية

18التهيئة العمرانيةالجزء األول

8التنمية المحلية واالستثمارالجزء الثاني



المحور األول

الهياكل والحياة 
البلدية

المحتوى

الجزء األول: الهياكل البلدية

الجزء الثاني: سير الهياكل البلدية

الجزء الثالث: المقاربة التشاركية

الجزء الرابع: التنمية االقتصادية المحلية
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الجزء األول 

الهياكل البلدية

المحتوى

الهياكل البلدية المنتخبة
المجلس البلدي، تركيبته وصالحياته

رئيس البلدية والمكتب البلدي
اللجان البلدية

اللجنة البلدية للشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف
اللجنة البلدية للشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

الدوائر البلدية
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الهياكل والحياة البلدية

الهياكل البلدية المنتخبة
(1)

يا نزيها  تدير البلديات مجالس بلدية منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا سّر
وشفافا. وتنبثق عن المجلس البلدي مجموعة من الهياكل المنتخبة 

والوظائف التي سيتم من خالل هذه الجذاذة عرضها وتقديمها

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
باالنتخابات واالستفتاء،    المتعلق   2014 26 ماي  المؤرخ في   2014 16 لسنة  القانون األساسي عدد 

المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

المجلس البلدي:. 1
البلدية. ويتكون من مجموعة  يتولى تسيير شؤون  للبلدية والذي  التداولي  الهيكل  البلدي هو  المجلس 
األشخاص الذين تم انتخابهم من طرف متساكني ومتساكنات البلدية باالقتراع المباشر لمدة نيابية بخمس 

سنوات طبقا للقانون االنتخابي.
يتكون المجلس البلدي من الرئيس والمساعدين وأعضاء المجلس البلدي، ويتولى إدارة شؤون البلدية، كما 
يقوم بضبط قواعد تسيير أشغاله وهياكله وكيفية انعقاد جلساته واجتماعات ِلجانه وممارسة صالحياته 
)راجع  البلدي  للمجلس  الداخلي  النظام  وثيقة  في  ويضمنها  لصالحياتهم  هياكله  وتركيز  رئيسه  وانتخاب 

الجذاذة: المجلس البلدي, تركيبته وصالحياته(.
خالل اجتماعات المجلس، يتم تخصيص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور الجلسة بصفة مالحظ.  كما 
المجلس  للبلدية كتابة  العام  الكاتب  المدني ووسائل اإلعالم. ويتولى  المجتمع  يخصص مكان لمنظمات 

البلدي.
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اللجنة المؤقتة للتسيير:. 2
في صورة:

حل المجلس البلدي أو انحالله،  
اإللغاء الكلي لنتائج انتخابات المجلس البلدي،  
إحداث بلدية جديدة،  
اندماج البلديات.  

تسيير  وتتولى  البلدي  المجلس  تقوم مقام  للتسيير  لجنة مؤقتة  تعيين   – أمر حكومي  بمقتضى   – يتم 
الشؤون العادية للبلدية وممارسة صالحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كل 

الحاالت إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

رئيس البلدية:. 3
يتم انتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس البلدي في أول اجتماع له، وذلك لكامل المدة في أول 

جلسة يعقدها بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات.
يعتبر رئيس البلدية مسؤوال في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني، ويتولى القيام 
بمهامه وتطبيق قرارات المجلس تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل )راجع 
الجذاذة: رئيس البلدية والمكتب البلدي(. ويمكن له أن يفوض جانبا من سلطته إلى مساعديه ونوابه وبصفة 

استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي، باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية.
كما له أن يفوض حق اإلمضاء – تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته – إلى:

الكاتب العام للبلدية في مجاالت معينة يضبطها القانون،  
األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصالحيات التي تخّولها لهم خططهم،  
األعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط   

وظيفية بالبلدية.

مساعدو رئيس البلدية:. 4
بالتوازي مع انتخاب رئيس البلدية في أول اجتماع للمجلس البلدي، يتم انتخاب مساعدي رئيس البلدية من 
بين أعضاء المجلس البلدي. ويحدد المجلس البلدي عددهم على أن ال يتجاوز األربعة. ويتم ترتيبهم أثناء 

انتخابهم )راجع الجذاذة: رئيس البلدية والمكتب البلدي(.
المجلس  لرئيس  ثانيا  نائبا  الثاني  المساعد  البلدي، ويعتبر  المجلس  لرئيس  النائب األول  المساعد األول  ُيعتبر 
رئاسة  المساعدين  من  ينوبه  من  يتولى  البلدي،  المجلس  رئاسة  البلدية  رئيس  على  تعذر  فإذا  البلدي. 

المجلس.
ويعّوض رئيس البلدية في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية في صورة:

تغيب رئيس البلدية،  
أو إيقافه عن المباشرة،  
أو إعفائه،  
أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي. ويعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية ألسباب صحية أو   

للسفر لمدة تتجاوز الشهر، على أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

اللجان البلدية القارة:. 5
ل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا من اللجان القارة ال يقل عددها عن أربعة لدرس المسائل المعروضة 

ّ
يشك

على المجلس البلدي على أن تشمل 12 مجاال )راجع الجذاذة: اللجان البلدية ومسار اتخاذ القرار(. كما يمكن 
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معّينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات 

محددة.
ير حولها تتضمن  يتمثل الدور الرئيسي للجان البلدية القارة في دراسة المواضيع التي تتعهد بها وإعداد تقار
ية، وال يمكنها ممارسة أية صالحية من صالحيات  ير مالحظات أو مقترحات أو توصيات، وليس لها سلطة تقر

ية باألساس وداعمة لمنظومة أخذ القرار. المجلس البلدي ولو بتفويض منه، فمهامها استشار
ويعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها.

1.5. رؤساء اللجان القارة:

يتولى رئيس اللجنة القارة مهام متابعة انعقاد أشغال اللجنة وتسيير اجتماعاتها واإلمضاء )ومقررها 
ير التي تعّدها اللجنة ومحاضر جلساتها. وعضو يختاره أعضاء اللجنة( على التقار
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2.5. مقررو اللجان القارة:

المالية واالقتصادية  الشؤون  لجنة  لجانهم. ويتولى مقرر  إعداد محاضر جلسات  اللجان  يتولى مقررو 
مشروع  تقديم  الميزانية  على  للمصادقة  المخصصة  البلدي  المجلس  جلسة  خالل  التصرف  ومتابعة 

الميزانية وتالوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية.
ير ومحاضر جلسات اللجان  ويمضي مقرر اللجنة – باإلضافة إلى رئيس اللجنة وأحد أعضائها – على التقار

ويتم التنصيص على األعضاء الحاضرين وعلى كل األشخاص الذين تم االستماع إليهم من قبل اللجنة.

المكتب البلدي:. 6
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي )راجع الجذاذة: رئيس البلدية والمكتب 

البلدي(. ويتركب هذا المكتب من:
رئيس البلدية،  
مساعدي رئيس البلدية،  
رؤساء اللجان،  
رؤساء الدوائر البلدية إن وجدوا،  
الكاتب العام للبلدية.  

أعمال  جدول  ضبط  في  خاصة  البلدية  شؤون  تسيير  في  البلدية  رئيس  مساعدة  البلدي  المكتب  يتولى 
المجلس البلدي وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات المالئمة. ويتولى 

الكاتب العام للبلدية كتابة جلسات المكتب، ويمسك محاضر مداوالته.

الدائرة البلدية:. 7
يتين فأكثر، تدعى دوائر بلدية )راجع الجذاذة: الدوائر  يمكن تقسيم المجال الترابي للبلدية إلى منطقتين إدار

البلدية(.
1.7. رئيس الدائرة البلدية:

يعّين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يتم اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي، ويحرص 
على أن يكون من تلك الدائرة.

يمارس رئيس الدائرة البلدية مهامه كضابط للحالة المدنية في حدود دائرته. ويمكن لرئيس البلدية أن 
القرارات ذات  باستثناء  الدائرة،  تهم  بمسائل  المتعلقة  الوثائق  إمضائه في  الدائرة حق  لرئيس  يفّوض 

الصبغة الترتيبية والمجاالت التي ال يمكن فيها التفويض قانونا.
2.7. مجلس الدائرة البلدية:

ية يتم إحداثها بكل دائرة بلدية، وال يقل أعضاؤها عن خمسة يعّينون  مجلس الدائرة هو هيئة استشار
من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية. يجتمع مجلس الدائرة مرة كل شهر وكلما دعت 
الحاجة لذلك، ويتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم مقترحات خاصة في المواضيع التي تخص 

الدائرة البلدية )راجع الجذاذة: الدوائر البلدية(.
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المجلس البلدي، تركيبته وصالحياته
(2)

والمشتركة  الذاتية  وصالحياته  تركيبته  البلدي،  المجلس  يف  تعر
والمنقولة

اإلطار القانوني:
الدستور )الباب السابع(،  
مجلة الجماعات المحلية )الفصول 23 و24 و26 و35 و46 و73 و74 و84 و85 و91 و104 و106 ومن   

109 إلى 111 و114 و115 و119 ومن 137 إلى 143 و152 و172 و173 و175 و177 و178 و179 
191 و194 و195 و199 ومن 202 إلى 225 و229 و235 إلى 258 و263 و265 و276 و279 و280 

و288(، 
القانون األساسي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء )الفصول 6 و6 جديد، 49 ثالثا و49 رابعا و49 خامس   

عشر، و98 و117 خامسا، و163(،
القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى   

المعلومة،
المعطيات    بحماية  المتعلق   2004 جويلية   27 في  المؤرخ   2004 لسنة   63 عدد  األساسي  القانون 

الشخصية،
والمصالح    بالمكاسب  يح  بالتصر والمتعلق   2018 أوت  غرة  في  المؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  القانون 

ومكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
األمر الحكومي عــدد 401 لسنة 2019 المؤرخ في 06 ماي 2019 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات   

إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،
األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 والمتعلق بالمصادقة على النظام   

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.
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تعريف المجلس البلدي:. 1
المجلس البلدي هو السلطة األصلية، فهو الذي يسير البلدية ويمثل المستوى األقرب للمواطن في مجال 
مجالس  تديرها  المحلية  فالجماعات  المحلي.  المستوى  في  العام  الشأن  سيديرون  الذين  ممثليه  اختيار 
الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  كل  عليها  تنطبق  القرب،  لديمقراطية  فعلية  ممارسة  بذلك  وهي  منتخبة، 
والمالية،  ية  اإلدار واالستقاللية  القانونية  بالشخصية  الجماعات  هذه  وتتمتع  بالدستور.  عليها  المنصوص 

وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

تركيبة المجلس البلدي:. 2
يتركب المجلس البلدي من أعضاء يتم انتخابهم مباشرة من قبل المتساكنين. ويحدد عددهم على أساس 

عدد السكان )بين 12 و60 عضوا(. 
ويحق الترشح لكل:

ناخب تونسي الجنسية،  
بالغ من العمر 18 سنة كاملة على األقل،   
غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.  

وال يمكن: 
أن يترشح األشخاص الذين يمارسون وظائف محددة،  
الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي، أو بين عضوية مجلس بلدي ومجلس جهوي،  
ألكثر من شخصين تربط بينهما قرابة محددة أن يترشحوا في نفس القائمة االنتخابية.  

وتقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وفسح المجال للشباب ولذوي اإلعاقة.

تركيز المجلس البلدي:. 3
ألداء  وتخصص  للنتائج،  النهائي  اإلعالن  يخ  تار من  أيام   8 أقصاه  أجل  في  للمجلس  األولى  الجلسة  تعقد 
القسم، وانتخاب رئيس المجلس ومساعديه وتشكيل عدد مالئم من اللجان القارة ال يقل عن األربعة. ثم 
تعيين رؤساء اللجان ومقرريها على أساس قاعدة التمثيل النسبي. كما يتم تحديد مواعيد الدورات العادية 

للمجلس.

واجبات أعضاء المجلس البلدي:. 4
خالل جلسة التنصيب:  

أداء القسم،  §
يح بالمكاسب وبحاالت تضارب المصالح. § التصر

خالل المدة النيابية:  
القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم قانونا،  §
عدم المشاركة في مداوالت وقرارات بلدية لهم مصلحة فيها، أو إبرام عقود مع المجلس أو أن  §

تكون لهم معامالت مع المجلس.

انتهاء العضوية: . 5
1.5. حاالت فقدان العضوية فرديا:

· الوفاة، 
· العجز التام،  
· االستقالة،  
· صدور حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 
· عدم إيداع الحساب المالي للحملة االنتخابية أو تجاوز سقف اإلنفاق بـ 75 %، 
· ثبوت الحصول على تمويل أجنبي. 

الحالتين األخيرتين حيث  القائمة األصلية، باستثناء  الحاالت، يتم تعويض العضو بمترشح من  وفي هذه 
يكون التعويض من القائمات المنافسة:

· امتناع العضو دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا، 
· القانون   أحكام  الجمع وفق  حالة من حاالت عدم  عليه  انطبقت  ما  إذا  أو  كناخب  لصفته  فقدانه 

االنتخابي.
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2.5. حاالت حل المجلس البلدي:

ينحل المجلس البلدي باالستقالة الجماعية أو باالستقالة المتزامنة ألغلبية أعضائه.
ويتم في هذه  أمر حكومي.  بمقتضى  أخرى، وذلك  حلول  اعتماد  استحال  إذا  المجلس  حل  ويمكن 

الحالة تعيين لجنة مؤقتة للتسيير.

صالحيات المجلس البلدي:. 6
1.6. البت في المسائل المتعلقة باختصاصاته: 

وهو يتمتع باالختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية في حدود دائرته الترابية:
· انتخاب رئيس المجلس ومساعديه: على أال يتجاوز عددهم األربعة، 
· تشكيل اللجان: أي عدد مالئم من اللجان القارة ال يقل عددها عن أربعة، مع إمكانية تشكيل لجان  

غير قارة لدراسة مواضيع معينة.
· يخ تركيز المجلس.  المصادقة على النظام الداخلي: وذلك في أجل ثالثة أشهر من تار

2.6. أنواع صالحيات المجلس البلدي: 

1.2.6. الصالحيات الذاتية:

خدمات وتجهيزات القرب، ومن ذلك الميزانية وتصريف الشؤون البلدية والبت فيها، §
برامج االستثمار وتجهيز البلدية ودفع التنمية وإعداد أمثلة التخطيط العمراني، §
التراتيب المحلية المتعلقة بالبناء، §
ياضية والبيئية. § تنشيط الحياة االجتماعية والثقافية والر

ويستشار المجلس في كل مشروع ُيزمع إنجازه في المنطقة البلدية من ِقبل الدولة أو اإلقليم أو 
الجهة أو منشأة عمومية.

2.2.6. الصالحيات المشتركة مع السلطة المركزية:

تنمية االقتصاد المحلي ودعم التشغيل والمحافظة على التراث الثقافي،  §
التجهيزات الجماعية والتصرف في الشريط الساحلي وشبكات التطهير،  §
النقل الحضري والمدرسي وصيانة المؤسسات التربوية والصحية، §
البنايات المتداعية للسقوط، §
مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري والطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب  §

البلدي،
ين والتونسيين بالخارج. § اإلحاطة بالمهاجر

3.2.6. الصالحيات المنقولة من السلطة المركزية: خاصة في مجال بناء المؤسسات والمراكز 

ياضية وصيانتها. الصحية والمؤسسات التربوية والمنشآت الثقافية والر
4.2.6. ممارسة الرقابة على رئيس البلدية: وذلك عند قيامه بمهامه وبتطبيق قرارات المجلس.

5.2.6. التفويض لرئيس البلدية: خاصة فيما يخص األمالك البلدية واالقتراض والتبرعات والهبات 

وممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية.
يرا حول كل ما قام به في إطار هذا  ويعرض رئيس البلدية على المجلس خالل دوراته العادية تقر

التفويض.

جلسات المجلس البلدي:. 7
تتمثل جلسات المجلس البلدي، عالوة على الجلسة األولى المخصصة لتركيز المجلس البلدي، في:

1.7. الجلسات التمهيدية: 

البلدية  بالبرامج  تخصص لسماع مداخالت المتساكنين في المسائل ذات الصبغة المحلية، ولتعريفهم 
الموجهة لهم. وُتعقد شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة العادية.

2.7. الدورات العادية: 

تتم كل ثالثة أشهر للتداول في جدول األعمال الذي يحدده المجلس البلدي. وهي علنية، إال استثناء، 
ويقع اإلعالن عنها بكل الوسائل المتاحة.

3.7. الدورات االستثنائية أو المنعقدة حسب الحاجة: 

الناخبين. وتتبع نفس إجراءات  وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضائه أو من عشر 
الدورات العادية باستثناء وجوب انعقاد دورة تمهيدية.
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4.7. اللقاءات العلنية: 

ُتعقد مع المتساكنين بغرض تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين، خاصة قبل اتخاذ 
قرارات في مجاالت محددة، بمبادرة من المجلس البلدي أو من 5 % من المسجلين بالسجل االنتخابي 

يخ إيداع الطلب.  بطلب معلل. وُتعقد في ظرف 30 يوما من تار

لمشاهدة الفيديو:
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رئيس البلدية والمكتب البلدي
(3)

يضطلع رئيس البلدية بمهمة رئاسة المجلس البلدي بعد انتخابه بواسطة 
االقتراع السّري وباألغلبية المطلقة. ويتولى القيام بجملة من المهام 

المعهودة إليه بمساعدة المكتب البلدي وأعضائه لتسيير شؤون البلدية 
خاصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس 

االقتراحات المعروضة عليه واالهتمام بمشاغل المتساكنين

اإلطار القانوني: 
  -256-255-254-253-251-246-245-228-227-203-180-179-175-163-138-40-7 الفصول: 

257-258-269-274-315 من مجلة الجماعات المحلية، 
الفصالن 117 خامسا - 49 خامس عشر من القانون األساسي لالنتخابات واالستفتاء،  
النظام الداخلي النموذجي الصادر بمقتضى األمر عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018,  

األمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 07 سبتمبر 2018 المتعلق بتجديد معايير وضبط مقدار 
المنحة الجملية واالمتيازات العينية المخّولة لرؤساء البلديات.

رئيس البلدية:. 1
رئيس البلدية هو عضو مجلس بلدي، ويكون وجوبا رئيسا لقائمة من القوائم الفائزة في االنتخابات. يتم 
انتخابه كرئيس في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي وذلك بواسطة االقتراع السّري وباألغلبية المطلقة 
ألعضائه، وذلك لكامل المدة النيابية له )5 سنوات(. كما يتم في نفس الجلسة انتخاب مساعديه، على أن 

ال يتجاوز عددهم األربعة )الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية(.
وبذلك يكون رئيس البلدية رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا لإلدارة في ذات الوقت.
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يري ويتكون من شريطين متساويين  يتقلد رؤساء البلديات وشاحا خاصا بهم. يكون الوشاح من قماش حر
ومتالصقين باللونين األحمر واألبيض، ويحمل الوشاح على الكتف اليمنى ويكون اللون األبيض أعاله، ويوثق 

ية.  طرفاه في األسفل وعلى مستوى الخصر األيسر بالصفيحة المعدنية المرسوم عليها شعار الجمهور
ويتقلد رؤساء البلديات ذلك الوشاح عند تنصيبهم على رأس المجالس البلدية وخالل مراسم استقبال رئيس 

ير الداخلية أو رؤساء الدول األجنبية وعند إبرام عقود الزواج. ية أو رئيس الحكومة أو وز الجمهور

1.1. الوضعية القانونية والمالية لرئيس البلدية:

مالحظة:

ال يمكن صـرف هـذه االمتيازات إال بعد عرضها 
على أنظار المجلس البلدي والمصادقة عليها

تضبط حسب عدد السكان أو الميزانيةمنحة شهرية

ياخدمات هاتفية ما بين 50 و100 دينار شهر

تتحمل البلدية حصص الوقود الشهريةسيارة وظيفية

2.1. انتخاب رئيس البلدية: 

يتم انتخاب رئيس البلدية من بين رؤساء القوائم الفائزين في االنتخابات البلدية لمدة 5 سنوات، ويكون 
ذلك في أول جلسة للمجلس البلدي طبقا لإلجراءات التالية:

يترأس أكبر األعضاء سنا من غير المترشحين لمنصب رئيس البلدية جلسة أوِل اجتماِع مجلس بلدي، ويدير 
الجلسة االنتخابية لمنصب رئيس البلدية.

اآلمر بالصرف 
والقبض

الممثل 
القانوني 

للبلدية

المسؤول 
األول على 

مصالح البلدية

ضابط الحالة 
المدنية إلى 

جانب مساعديه

رئيس البلدية
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المترشحان  يتقدم لها  ثانية  تنظم دورة  المطلقة،  األغلبية  في صورة عدم حصول أي مترشح على 
المتحصالن على المرتبة األولى والثانية، ويكون رئيسا المترشح المتحصل على أكثر األصوات. وفي صورة 

التساوي يتم تغليب األصغر سنا.
على إثر انتخاب رئيس المجلس، يتولى رئيس الجلسة تسليم رئاسة الجلسة للرئيس المنتخب.

3.1. صالحيات رئيس البلدية:

يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي القيام بالمهام المعهودة له وتطبيق قراراته ويتمتع 
رئيس البلدية بــــ :

1.3.1. صالحيات أصلية:

هو ضابط للحالة المدنية  §
هو آمر الصرف والقبض للبلدية والمسؤول على مصالحها وممثلها القانوني §
يعّين رؤساء الدوائر  §
ذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة األمالك البلدية والمحافظة عليها – تسليم رخص التصفيف  §

ّ
ينف

وتسمية  وانتداب  واألرشيف  الوثائق  على  والمحافظة  اإلدارة  رئاسة   – المحلية  الطرقات  على 
األعوان في الخطط الوظيفية والسهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح اإلدارية 
وإسداء الخدمات – التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت واتخاذ اإلجراءات التحفظية أو 

ما يوجب إيقاف سقوط الحق – اإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني 
الهدم  § وقرارات  البناء  ورخص  التقسيم  كقرارات  العقاري  باالستعمال  المتعلقة  التراخيص  ُيسند 

وشهائد نهاية األشغال.
يتخذ قرار العمل بالموارد والنفقات اإلجبارية في قسط شهري المرّسمة بالميزانية السابقة في  §

حال عدم المصادقة على الميزانية 
يتخذ قرار تحويل االعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى  §

فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة 
لنفقات  § والمخصصة  األول  بالعنوان  المرّسمة  االعتمادات  باستعمال  االعتمادات  فتح  قرار  يتخذ 

التصرف الطارئة وغير الموزعة 
يترأس جلسات المجلس والمكتب §
يترأس اللجان الفنية واإلدارية §

2.3.1. صالحيات بمقتضى تفويض من المجلس:

يمضي االتفاقيات مع األطراف األجنبية واتفاقيات القروض  §
يطلب فتح الحسابات  §
يبرم عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات  §
وبصفة عامة يمضي القرارات التي تعتبر تجسيما لقرار المجلس.  §
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4.1. حاالت شغور منصب رئيس البلدية:

حلول الوالي محل سحب الثقةاالستقالة
رئيس المجلس البلدي

اإليقاف الوقتي 
ألعمال الرئيس

الفصل 253الفصل 268الفصل 255الفصل 251

إلى  االستقالة  البلدية  رئيس  يوجه 
في  ينعقد  الذي  البلدي  المجلس 
يخ تقديمها للنظر  أجل 15 يوما من تار

إما في:
على 1-  وهنا  االستقالة  رفض 

الرئيس أن يواصل مهامه.
قبول االستقالة أو رفض الرئيس 2- 

التراجع عنها فإنه يتعين:
المال    أمين  أو  الوالي  إعالم 

البلدية  رئيس  وعلى  بذلك  الجهوي 
إما:
تنصيب  § حين  إلى  مهامه  مباشرة 

من يخلفه،
يتعهد  § التأكد  أو  الرفض  حالة  في 

سنا  األكبر  البلدي  المجلس  عضو 
بمساعدة  البلدية  شؤون  بتسيير 

الكاتب العام.

المجلس    يتولى 
الئحة  توجيه  البلدي 
الثقة  لسحب  معللة 

من رئيس البلدية.
عليها    التصويت  يتم 

بأغلبية 3/4 المجلس.
واحدة    مرة  تقدم 

خالل الدورة النيابية.
ال يمكن سحب الثقة   

األولى  أشهر   6 خالل 
األخيرة  السنة  في  وال 

من المدة النيابية.

محل  الوالي  حلول 
أداء  البلدية في  رئيس 
المهام الموكولة إليه 
رئيس  امتناع  حال  في 
إهماله  أو  البلدية 
القيام بعمله أو عجزه 
إتمـــــام  عن  الكلي 
المستوجبة  المهــام 
خطر  وجود  رغــــم 

مؤكد.

المكلف  ير  للوز يمكن 
المحلية  بالجماعات 
معلل  بقرار  وذلك 
مكتب  استشارة  وبعد 
األعلــــى  المجلــس 
المحلية  للجماعات 
البلدية  رئيـــس  إيقاف 
ثالثة  أقصاها  لمدة 
نتيجة  وذلك  أشهر 
أخطاء جسيمة تنطوي 
للقانون  مخالفة  على 
إحداث  في  تسببت 
بالمصلحة  فادح  ضرر 

العامة.

المكتب البلدي:. 2
1.2. أعضاء المكتب البلدي:

يتكون المكتب البلدي من:

الكاتب العامرؤساء الدوائر البلديةرؤساء اللجانالمساعدينالرئيس

رئيس المكتــب:
هو من   

يدعو النعقاده
هو من   

يضبط جدول 
أعمال المكتب 

البلدي

يحـــــــدد المجلس   
الـــبلـــدي عدد 

مساعـــــدي الرئيس، 
على أال يتجاوز عددهم 

األربعة
ينوب الرئيس عند   

غيابه وحسب ترتيبه
يساعد رئيس البلدية   

بتفويض منه في أداء 
بعض مهامه

رئيس اللجنة هو من 
يترأس:

اللجان القارة   
التي ال يجب أن يقل 

عددها عن أربعة
اللجان غير القارة   

)مواضيع وملفات 
معينة(

يمكن تقسيم تراب 
البلدية إلى منطقتين 

يتين فأكثر بقرار من  إدار
المجلــس البلدي بأغلبية 

ثلثي أعضائه:
رئيس الدائرة يترأس   

مجلس الدائرة وُيشرف 
على منطقة جغرافية 

محددة.
ضابط حالة مدنية  

يتــــــــولى إعداد 
الجانب اإلداري 

للـــملفـات 
المطروحــــة 

في المكتب 
البلدي

يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط جدول أعمال 
المالئمة. ويجتمع  القرارات  عليه واقتراح  المعروضة  الشؤون  البلدية ودرس  ميزانية  المجلس وإعداد 

بدعوة من رئيس البلدية كل شهر على األقل وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
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2.2. جلسات المكتب البلدي:

المكتب ليست له سلطة تقديرية ذاتية
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اللجان البلدية
(4)

اللجان البلدية، إحداثها، تركيبتها ومشموالتها 

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
مجلة الجماعات المحلية )الفصول من 113 إلى 125 و )169 - 173 - 177 - 178 - 180 - 194 - 196   

،)258 - 239 - 222 - 215 - 212 - 211 - 210 -
النظام  على  بالمصادقة  والمتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 عدد  الحكومي  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

إحداث اللجان:. 1
أربع لجان، على أن تشمل وجوبا  اللجان القارة ال يقل عددها عن  البلدي عددا مالئما من  يشكل المجلس 

المجاالت التالية:
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف،  
النظافة والصحة والبيئة،  
شؤون المرأة واألسرة،  
األشغال والتهيئة العمرانية،  
الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات،  
الفنون والثقافة والتربية والتعليم،  
ياضة،   الطفولة والشباب والر
الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة،  
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،  
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،  
اإلعالم والتواصل والتقييم،  
التعاون الالمركزي.  

يمكن للجنة أن تختص بأكثر من مجال، كما أنه يمكن تقسيم مجال بين لجنتين أو أكثر، وبذلك يمكن أن يتجاوز 
ل لجانا غير قارة َيعَهد إليها بدراسة مواضيع معّينة.

ّ
عددها االثنتي عشرة لجنة. ويمكن للمجلس أن يشك
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تركيبة اللجان:. 2
على  وذلك  البلدي،  للمجلس  الداخلي  بالنظام  صلبها  المسؤوليات  توزيع  وطريقة  اللجان  تركيبة  ُتضبط 
أساس التمثيل النسبي لمختلف القائمات بالمجلس البلدي. وتراعى تباعا مبادئ التناصف وتمثيلية الشباب 

وارتباط اختصاص األعضاء ومؤهالتهم بمجال عمل اللجنة.
وباستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، ُتسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون االقتصادية 
الرئيس  انتخاب  ضمنها  من  تم  التي  القائمات  غير  من  البلدي  المجلس  أعضاء  أحد  إلى  التصرف  ومتابعة 

ومساعده األول. وينتخب المجلس رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

صالحيات اللجان:. 3
يرية، وهي ليست لها ميزانية، وال يمكنها ممارسة أي صالحية من صالحيات المجلس  ليس للجان سلطة تقر

البلدي ولو بتفويض منه.
وهي تعّد تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي ُيعهد بها إليها من ِقبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
وتعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية، بتشريك أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية 
من ذوي الخبرة، وكذلك المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل األشخاص الذين يمكن أن يفيدوا 

برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
وَتعمل اللجان طبقا للنظام الداخلي الذي يضِبط شروط وإجراءات تنظيم جلسات استماع لرؤساء اللجان، 

ير اللجان. وكذلك إجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقار

أهم مجاالت اختصاصات اللجان:. 4
ية    اإلدار الميزانية والحسابات  إعداد ومتابعة وتقييم  التصرف:  المالية واالقتصادية ومتابعة  الشؤون 

وبرامج التمويل والمساهمات المالية والبرامج الخصوصية وتحويل االعتمادات واالقتراض والهبات والموارد 
الجبائية وغير الجبائية والرقابة على التصرف المالي ومتابعته. وكذلك الشؤون االقتصادية للبلدية.

النظافة والصحة والبيئة: التراتيب الصحية والتنظيف والحد من األوبئة، وكذلك مقاومة التلوث والتصرف   
في المنتزهات والمناطق الخضراء وتعّهد التجهيزات العمرانية وحماية الشريط الساحلي واألودية والسباخ.

العنف    باألسرة ومقاومة  باإلحاطة  المتعلقة  البرامج  وتنفيذ  إعداد ومتابعة  واألسرة:  المرأة  شؤون 
األسري ومحو األّمية ورعاية الطفولة.

يع المتعلقة ببناء الطرقات وتعّهدها    األشغال والتهيئة العمرانية: متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشار
التطهير والحماية من مياه األمطار والمؤسسات والمراكز  البلدية وشبكات  والتنوير العمومي والبناءات 
يع التهيئة العمرانية وحسن التصرف في  ياضية، وكذلك مشار الصحية والمؤسسات التربوية والثقافية والر
ية والرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجوالن والتقسيمات االجتماعية  المدخرات العقار

والسكن االجتماعي.
ية للبلدية والتنظيم الهيكلي    الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات: إعداد برامج التصرف في الموارد البشر

إلدارة البلدية والملك البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية األنهج والساحات.
الفنون والثقافة والتربية والتعليم: إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الثقافية والتربوية ومساعدة   

القطاع الثقافي ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الثقافية.
الطفولة والشباب والرياضة: القيام بالعمليات المتعلقة باإلحصائيات وصياغة وإعداد ومتابعة السياسة   

ياضة. يع البلدية في مجاالت الطفولة والشباب والر البلدية والبرامج والمشار
والتشخيص    اإلحصاء  عمليات  إنجاز  اإلعاقة:  وحاملي  السند  وفاقدي  والشغل  االجتماعية  الشؤون 

بالمتساكنين،  االجتماعي  النهوض  لغاية  البلدية  يع  والمشار البرامج  بصياغة  يسمح  بما  المعطيات  وجمع 
وللرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية والعناية بفاقدي السند وحاملي اإلعاقة.

يع    البلدية والمشار العمل على مالءمة اإلجراءات والخدمات  الجنسين:  بين  الفرص  المساواة وتكافؤ 
لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجنسين وخاصة التمثيلية داخل مختلف الهياكل البلدية واالنتدابات وإسداء الخدمات.

المتعلقة    القانونية  للمقتضيات  البلدية  احترام  حسن  المفتوحة:  والحوكمة  التشاركية  الديمقراطية 
بالشفافية والديمقراطية التشاركية. وخاصة متابعة تفعيل حق النفاذ للمعلومة وترسيم مكونات المجتمع 
يع القرارات البلدية قبل عرضها على التداول واإلشراف   آراء المتساكنين ونشر مشار

ّ
المدني ومسك سجل

على إعداد البرامج التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التشاركية.
المادية    االتصال  للبلدية وضبط وسائل وأدوات  االتصالية  السياسة  وضع  اإلعالم والتواصل والتقييم: 

وغير المادية وتنظيم عمليات إعالم المواطنين والتواصل معهم.
صيغ    حول  والتباحث  الالمركزي  التعاون  مجال  في  المتدخلين  مختلف  بين  التنسيق  الالمركزي:  التعاون 

االتفاقيات المتعلقة بالشراكة والتعاون الالمركزي ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
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تنظيم عمل اللجان:. 5
ثلثي  بطلب من  أو  رؤسائها،  بدعوة من  تشكيلها  يخ  تار أيام من  يتجاوز عشرة  ال  أجل  اللجان في  تجتمع 

أعضائها أو بدعوة من رئيس المجلس. ويضِبط أعضاء اللجنة جدول األعمال ومواعيد االجتماعات.
ويمكن لكل عضو من المجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان ال يكون عضوا فيها، وأن يبدي رأيه 

دون الحق في التصويت.
اللجنة.  المصرح بها من أعضاء  المطلقة لألصوات  باألغلبية  اآلراء واالقتراحات  يرها، وتتخذ  تقار اللجان  وتعّد 

وعند تعادل األصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرّجحا.
ير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي. كما يوجه مختصر منها في أحسن اآلجال  وتوجه تقار
ير اللجان ومحاضر جلساتها على المجلس البلدي عند التداول حول  إلى أعضاء المجلس. وَتعرض وجوبا تقار

الموضوع المتعلق بها.

اللجان غير القارة:. 6
يمكن للمجلس البلدي أن يحدث لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل في دراسة مواضيع محددة 
ذات صبغة بلدية وتحدث اللجنة بطلٍب كتابي ممضى من ِقبل ثلث أعضاء المجلس على األقل وتوافق عليه 

ين، ويعّين المجلس رئيسا ومقررا لهذه اللجنة. األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس الحاضر
وتتكون اللجنة من عدد مالئم من أعضاء المجلس ومن األشخاص ذوي الخبرة في موضوع اللجنة، على 
البلدي ممثلة فيها تمثيال نسبيا. ويحدد المجلس  بالمجلس  القائمات  المنتمون لمختلف  أن يكون األعضاء 
نتيجة  أن تعرض  يخ تكوينها على  تار ثالثة أشهر من  يتجاوز  أن  الذي ال يمكن  اللجنة وأجلها  طبيعة مهمة 

أعمالها للتداول فيها في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند االقتضاء خالل جلسة استثنائية.
وتنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحِدثت. وإذا تعلق األمر بتحقيق أو 

تفقد فإن المهمة تنتهي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس الموضوع.
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اللجنة البلدية للشؤون المالية واالقتصادية 
ومتابعة التصّرف

(5)

أهمية لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف ضمن الهياكل 
البلدية من خالل مهامها وطريقة تسييرها

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، خاصة الفصول   

210   211   212 - 215 منها،
األمر عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس   

البلدية وخاصة الفصول من 66 إلى 82، 
الوثيقة التوضيحية حول تركيز المجالس البلدية المنتخبة جوان 2018.   

مراجع أخرى:
الجذاذة عدد )83( المتعلقة بمبادئ ومراحل إعداد الميزانية البلدية.

تمهيد:
لها المجلس البلدي إثر 

ّ
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف من بين اللجان القارة التي ُيشك

تنصيبه وتراعي في تركيبتها التمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي مع مراعاة 
مبدإ التناصف وتمثيلية الشباب ومالءمة اختصاص ومؤهالت األعضاء لمجال عمل اللجنة.

وُتسَند رئاسة اللجنة إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تّم من ضمنها انتخاب الرئيس 
تعيين  بها  يتّم  التي  الطريقة  بنفس  المالية  اللجنة  البلدي مقّرر  المجلس  ُيعّين  أن  األول، على  ومساعده 

رؤساء اللجان.
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1. مهام اللجنة: 
يــة وال يمكنهــا ممارســة أّي  ير لئــن كانــت اللجنــة الماليــة ال تتمّتــع، علــى غــرار بقيــة اللجــان، بــأّي ســلطة تقر

وظيفــة مــن وظائــف المجلــس البلــدي ولــو بتفويــض منــه، غيــر أّنهــا تختــص بالنظــر فــي المحــاور التاليــة:
1.1. محور المالية المحلية:

1.1.1. إعداد الميزانية وتنفيذها:

البلدية  § محتسب  مع  بالتنسيق  البلدية  اإلدارة  طرف  من  الُمعّد  البلدية  ميزانية  مشروع  دراسة 
وإثراؤه وإحالته على رئيس البلدية لعرضه على أنظار المجلس، 

التشخيص  § إعداد  في  والمساعدة  المحاسبية  والمؤيدات  المالية  والتحاليل  المؤشرات  إعداد 
المالي، 

اقتراح إجراء تحويل االعتمادات بين األجزاء واألصناف بالنسبة إلى الموارد وبين األقسام والفصول  §
رئيس  الحالة، ويبدي  الظروف وتفرضه  تقتضيه  الميزانية حسب ما  تنقيح  أو  النفقات  إلى  بالنسبة 

اللجنة وجوبا رأيه في تحويالت االعتمادات داخل الفصول التي يقّررها رئيس البلدية،
صّحتها  § مدى  من  والتثّبت  البلدية  محتسب  طرف  من  الُمعّدة  المالي  الحساب  وثيقة  دراسة 

على  البلدي  الميزان  ختم  مقترح  وعرض  البلدية،  اإلدارة  بإعانة  السنوي  اإلداري  ير  التقر وإعداد 
المصادقة.

2.1.1. مراجعة المعاليم ومتابعة االستخالصات:

ص للجماعات المحلية في  §
ّ

دراسة مقترحات الترفيع في المعاليم واألداءات المستوجبة والمرخ
استخالصها، وإبداء رأيها في إبرام القروض وشروط االقتراض والهبات والمساعدات الموظفة 
وغير الموظفة بمتابعة تنفيذ الميزانية وتقييمها ومتابعة االستخالصات الحاصلة والنفقات المنجزة 

وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين نسب االستخالص وترشيد النفقات ومتابعة تطهير الديون.
2.1. محور التنمية المحلية والجانب االقتصادي:

· تساعد اللجنة في إعداد برامج التنمية وضبط الخطط التمويلية وتحديد مصادر التمويل وتدرس قدرة  
البلدية على االقتراض،

· التنموية   يع  المشار بإنجاز  المتعلقة  العمومية  الصفقات  مراحل   
ّ

كل في  البلدية  اإلدارة  مرافقة 
 النفقات ومدى احترام اإلجراءات والتراتيب السارية،

ّ
ومتابعة كل

· استغاللها   طريقة  واقتراح  الصناعية  والمناطق  ية  التجار واألحياء  األسواق  وتنظيم  إحداث  دراسة 
ومتابعة البّتات المتعلقة باستلزام المعاليم المستوجبة داخلها أو تسويغها،

· ية والمعارض.   السعي إلى استقطاب وتشجيع مختلف األنشطة االقتصادية والتجار
3.1. محور المتابعة:  

ّيا للهياكل  ية التي يبقى اختصاصها حصر  أّي مهّمة رقابية على المصالح اإلدار
ُ

ال ُيمكن للجنة ممارسة
الرقابية. لكن تتمتع بدور مهّم في متابعة العمل البلدي في حدود اختصاصاتها مثل:

· وتقديم   المنجزة  والنفقات  الحاصلة  االستخالصات  ومتابعة  وتقييمها  الميزانية  تنفيذ  متابعة 
المقترحات الكفيلة بتحسين نسب االستخالص وترشيد النفقات ومتابعة تطهير الديون،

· يز الرقابة الداخلية والمساعدة في تركيز هياكل التدقيق الداخلي   يد تعز اقتراح اإلجراءات الكفيلة بمز
والحوكمة،

· بتالفي   الكفيلة  اإلجراءات  واقتراح  الردود  صياغة  في  اإلدارة  ومساعدة  التفقد  ير  تقار في  النظر 
ير. النقائص المسجلة ومرافقة اإلدارة لالستجابة للتوصيات المضمنة بالتقار

2. تسيير اللجنة: 
يــخ تشــكيلها بدعــوة مــن رئيســها ويضبــط أعضاؤهــا  تجتمــع اللجنــة فــي أجــل ال يتجــاوز عشــرة أيــام مــن تار
مواعيــد جلســاتها وجــداول أعمالهــا، وهــي تعتمــد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية ويمكــن لهــا أن تدعــو 
للمشــاركة فــي أعمالهــا أعــوان الدولــة أو المؤسســات والمنشــآت العموميــة مــن ذوي الخبــرة ولهــا أن 
 األشــخاص الذيــن يمكــن أن يفيــدوا برأيهــم بحكــم 

ّ
تدعــو المتســاكنين أو مكّونــات المجتمــع المدنــي أو كل

نشــاطهم أو خبرتهــم. كمــا ُيمكــن للجنــة أن تعقــد اجتماعهــا بدعــوة مــن رئيســها أو مــن ثلــث أعضائهــا أو 
يــخ جلســة اللجنــة  بدعــوة مــن رئيــس المجلــس البلــدي علــى أن تتــّم الدعــوة باســتدعاء ُيوّجــه ثالثــة أيــام قبــل تار
وُيضّمــن بــه جــدول األعمــال، وعنــد التأكــد ُيمكــن اختصــار األجــل إلــى 24 ســاعة فقــط. وتنعقــد اجتماعاتهــا إذا 
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حضــر أكثــر مــن ثلــث أعضائهــا، وعنــد التعــذر ُيؤّجــل االجتمــاع إلــى يــوم ُيحــّدده رئيــس اللجنــة وتجتمــع فــي هــذه 
الحالــة مهمــا كان عــدد الحضــور.

 عضــو مــن أعضــاء المجلــس البلــدي أن يحضــر اجتماعاتهــا ولــو لــم يكــن عضــوا فيهــا، وُيمكنــه أن يدلــي برأيــه 
ّ

لــكل
 شــخص 

ّ
بعــد اإلذن لــه مــن طــرف رئيســها دون أن يكــون لــه الحــق فــي التصويــت وُيمكنهــا االســتماع إلــى كل

يمكــن أن يفيــد بخبرتــه ورأيــه. 
ُيمكــن تعويــض أّي عضــو مــن أعضائهــا بانتخــاب المجلــس البلــدي لعضــو آخــر بطلــب مــن رئيــس اللجنــة ُيضّمــن 
بالكتابــة العامــة للبلديــة. كمــا ُيمكــن تجديــد أعضــاء اللجنــة بطلــب مــن ثلــث أعضــاء المجلــس أو بمبــادرة مــن 
 مــرة واحــدة طيلــة مــدة 

ّ
رئيــس المجلــس ووفقــا لإلجــراءات التــي تــّم اعتمادهــا ســابقا، وال يمكــن التجديــد إال

باألغلبيــة المطلقــة لألصــوات المصــّرح بهــا مــن أعضائهــا وعنــد تعــادل  النيابــة، وُتؤخــذ اآلراء واالقتراحــات 
األصــوات يكــون صــوت الرئيــس مرّجحــا.
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اللجنة البلدية للشؤون اإلدارية       
وإسداء الخدمات

(6) 

أهمية لجنة الشؤون اإلدارية ومتابعة التصّرف ضمن الهياكل البلدية من 
خالل مهامها وطريقة تسييرها

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، خاصة الفصول   

210   211   212   215 منها،
األمر عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس   

البلدية وخاصة الفصول من 66 إلى 82،
الوثيقة التوضيحية حول تركيز المجالس البلدية المنتخبة جوان 2018.   

تمهيد:
لها المجلــس البلــدي إثــر تنصيبــه، 

ّ
يــة وإســداء الخدمــات مــن بيــن اللجــان القــارة التــي ُيشــك لجنــة الشــؤون اإلدار

وتراعــي فــي تركيبتهــا التمثيــل النســبي لمختلــف القائمــات الفائــزة بمقاعــد بالمجلــس البلــدي مــع مراعــاة مبــدإ 
التناصــف وتمثيليــة الشــباب ومالءمــة اختصــاص ومؤهــالت األعضــاء لمجــال عمــل اللجنــة. 

مهام اللجنة:. 1
يــة وال  ير يــة وإســداء الخدمــات ال تتمّتــع، علــى غــرار بقيــة اللجــان، بــأّي ســلطة تقر لئــن كانــت لجنــة الشــؤون اإلدار
 

ّ
ُيمكنهــا ممارســة أّي وظيفــة مــن وظائــف المجلــس البلــدي ولــو بتفويــض منــه، غيــر أّنهــا تهتــّم عمومــا بــكل

 المهــاّم 
ّ

المواضيــع ذات العالقــة بالجانــب اإلداري وفــي حــدود اختصاصــات البلديــة، كمــا تقــوم اللجنــة بــكل
التــي ُيكلفهــا بهــا المجلــس البلــدي أو رئيــس البلديــة. وتتمثــل أبــرز مهــاّم اللجنــة فــي المحــاور التاليــة: 
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1.1. محور التنظيم اإلداري والموارد البشرية:

1.1.1. التنظيم اإلداري: 

اقتراح تنقيح ومراجعة مجموع األعوان بالبلدية والتنظيم الهيكلي إلدارة البلدية، §
التصرف  § مجال  في  الجديدة  اإلعالمية  المنظومات  على  والتعّرف  التكنولوجي  التطور  مواكبة 

أنظار  على  لها  الالزمة  االعتمادات  وتوفير  اعتمادها  مقترح  اإلدارة وعرض  مع  بالتنسيق  اإلداري 
يع آجال إسدائها وتيسير مراقبتها،  المجلس بما يضمن تحسين الخدمات البلدية وتسر

بها ومتابعة حسن استعمالها  § الدفاتر وحفظها والعناية  البلدية في مسك  اإلدارة  مساعدة 
وخاصة دفاتر الحالة المدنية ودفاتر األمالك.  

2.1.1. الموارد البشرية:

إعداد برنامج االنتدابات والمساعدة في إنجاح االمتحانات المهنية والمناظرات الخاصة باالنتدابات  §
الجديدة والترقيات واالطالع على المسار المهني لألعوان، 

بين  § األعوان  توزيع  ومراجعة  الوظيفي  الوصف  بطاقات  إعداد  في  البلدية  اإلدارة  مساعدة 
المصالح، 

 المسائل التي تهّم شؤون األعوان والتي يعرضها عليها رئيس البلدية،  §
ّ

إبداء الرأي في كل
ُتِعّد أهم المؤشرات واإلحصائيات الخاصة باألعوان والعملة على غرار نسبة التأطير وعدد العملة  §

 مصلحة وعدد األعوان وكيفية توزيعهم على مختلف المصالح...
ّ

بكل
إبداء الرأي في البرنامج السنوي لدعم القدرات من تكوين ومساندة فنية قبل عرضه على أنظار  §

المجلس البلدي للمصادقة.  
2.1. محور الحوكمة:

· المساعدة في إعداد ملف تقييم األداء، ودراسة نتائج تقييم األداء بالنسبة إلى السنوات السابقة  
واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتجاوز النقائص المسجلة، 

· البلدية على منابها من   المستوجبة لحصول  الدنيا  الشروط  إعداد ملف استيفاء  المساعدة في 
المساعدات غير الموظفة.  

3.1. محور النزاعات واألمالك البلدية: 

· جرد مختلف القضايا المرفوعة ضد البلدية أو التي ترفعها البلدية وتحرص على حسن متابعتها مع  
المصلحة المعنية ومع محامي البلدية بما يضمن حقوق البلدية،

· المنقولة   للبلدية واألمالك  الخاصة  العامة واألمالك  المساهمة في إعداد أو تحيين جرد األمالك 
ومتابعة أوجه التصرف فيها وتقديم المقترحات الكفيلة بحمايتها وترشيد استعمالها بما يضمن تنمية 

الموارد المتأتية منها وذلك بالتنسيق مع اللجنة المالية،
· التكفل بملف تسمية األنهج والشوارع والساحات العامة وتشريك المتساكنين في اقتراح التسميات  

مصادقة  على  الموضوع  وعرض  المفتوحة  والحوكمة  التشاركية  الديمقراطية  لجنة  مع  بالتنسيق 
المجلس. 

تسيير اللجنة: . 2
يخ تشكيلها بدعوة من رئيسها ويضبط أعضاء اللجنة    تجتمع اللجنة في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تار

تدعو  أن  للجنة  ويمكن  التشاركية  الديمقراطية  آليات  اللجنة  وتعتمد  أعمالها،  وجداول  جلساتها  مواعيد 
للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية من ذوي الخبرة ولها أن تدعو 
 األشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو 

ّ
المتساكنين أو مكّونات المجتمع المدني أو كل

خبرتهم. كما يمكن للجنة أن تعقد اجتماعها بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها أو بدعوة من رئيس 
المجلس البلدي على أن تتم الدعوة باستدعاء يوّجه ثالثة أيام قبل تاريخ جلسة اللجنة وُيضّمن به جدول 

األعمال، وعند التأكد ُيمكن اختصار األجل إلى 24 ساعة فقط،
تنعقد اجتماعات اللجنة إذا حضر أكثر من ثلث أعضائها، وعند التعذر ُيؤّجل االجتماع إلى يوم يحدده رئيس   

اللجنة وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحضور، 
 عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا فيها ويمكنه أن يدلي   

ّ
لكل

برأيه بعد اإلذن له من طرف رئيس اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت، 
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كما يمكن ألعضاء اللجنة أن يتنقلوا خارج مقّر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك، كما   
 شخص ُيمكن أن يفيد بخبرته ورأيه، 

ّ
يمكن للجنة االستماع إلى كل

يمكن تعويض أّي عضو من أعضاء اللجنة بانتخاب المجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئيس اللجنة ُيضّمن   
بالكتابة العامة للبلدية. كما ُيمكن تجديد أعضاء اللجنة بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس 

 مرة واحدة طيلة مدة النيابة، 
ّ

المجلس ووفقا لإلجراءات التي تّم اعتمادها سابقا وال يمكن التجديد إال
وتؤخذ اآلراء واالقتراحات باألغلبية المطلقة لألصوات المصّرح بها من أعضاء اللجنة، وعند تعادل األصوات   

يكون صوت رئيس اللجنة مرّجحا. 
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الدوائر البلدية
(7)

البلدية ورئيسها ومجلسها في ممارسة ديمقراطية  الدائرة  مهام 
يع  المشار اختيار  المتساكنين في  التشاركية مع  والديمقراطية  القرب 

التي تهم دائرتهم 

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
مجلة الجماعات المحلية )الفصول 222 ومن 226 إلى 233 و265(،  
القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى   

المعلومة،
األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 والمتعلق بالمصادقة على النظام   

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

تعريف الدوائر البلدية:. 1
تجسم الدائرة البلدية بامتياز ديمقراطية القرب. إذ تأخذ الدائرة البلدية شكل بلدية مصغرة هي أقرب ما يكون 
يع التي تهم دائرتهم. على  للمتساكنين، تسدي لهم خدماتها وتنصت إليهم وتشركهم في اختيار المشار
يتين فأكثر، تدعى دوائر بلدية،  أنه ليست للدائرة ميزانية خاصة. ويمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إدار

تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.

رئيس الدائرة البلدية:. 2
يعتبر رئيس الدائرة المسؤول األول بدائرته، وهو يعين من ِقبل رئيس المجلس البلدي، ويتم اختياره من بين أعضاء 
المتساكنين  بمشاغل  دراية  له  تكون  حتى  الدائرة  تلك  من  يكون  أن  على  الحرص  ويقع  البلدي،  المجلس 
الحقوق  بنفس  الدائرة  رئيس  ويتمتع  لديهم.  شخصية  بصفة  معروفا  وليكون  وأولوياتهم  ومشاكلهم 

واالمتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
أن  البلدية  لرئيس  ويمكن  دائرته.  حدود  المدنية في  للحالة  كضابط  البلدية مهامه  الدائرة  رئيس  ويمارس 
يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة. وال يسري التفويض على 
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القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجاالت التي ال يمكن فيها التفويض قانونا. كما أنه يمكن لرئيس البلدية 
أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه لألعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من 

صنفي »أ« و«ب« في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
ويضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات تنظيم جلسات استماٍع لرؤساء الدوائر.

ويقوم رئيس الدائرة بعمل إداري وكذلك ميداني، فهو يتصرف في الموارد الموضوعة على ذمته، سواء 
يع البلدية بدائرته ويراقبها ويسهر على حسن إنجازها. ية أو مادية. وهو يتابع المشار كانت بشر

لمشاكلهم  حلول  إليجاد  ويسعى  للمتساكنين  وينصت  المكان،  عين  على  بدائرته  األوضاع  يعاين  أنه  كما 
ويتابع وضعياتهم عن قرب ويسجل مقترحاتهم ويعرضها على مجلس الدائرة.

مجلس الدائرة:. 3
يرية. وهي تحدث بكل  ية، ليست لها سلطة تقر هو أنموذج مصغر للمجلس البلدي، على أنه هيئة استشار
بعد  البلدية  رئيس  من  بقرار  البلدي  المجلس  أعضاء  بين  من  يعّينون  خمسة،  عن  أعضاؤها  يقل  وال  دائرة 
مداولة المجلس البلدي وتسمى مجلس دائرة. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين أعضاء 

مجلس الدائرة. ويرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
يبدي مجلس الدائرة الرأي أو يقدم مقترحات خاصة في المواضيع التالية:

االجتماعية    والشؤون  ياضة  والر بالثقافة  والمتعلقة  وتهيئتها  القرب  ذات  الجماعية  التجهيزات  تركيز 
واالقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.

التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة   
بعد إعداد جرد لمحتوياتها.

إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.  
مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية األفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.   
البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها.  
وبرامج    الدائرة  يع  باقتراح مشار البلدي  التجهيز  وبرنامج  البلدي  االستثمار  برنامج  إعداد  المساهمة في 

تحسين التجهيزات األساسية والتهذيب العمراني.
ويجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو 
بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. ويترأس رئيس الدائرة جلسات مجلِسها. وعند التعذر يكلف عضوا بنيابته. 
الجلسة.  انعقاد  أيام قبل  البلدية سبعة  رئيس  إلى  األعمال ويوجه نسخة منه  يتولى ضبط جدول  وهو 
وتنطبق األحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي لالنعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدائرة. 
ويسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة. وتدّون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعّد 
ير ومحاضر جلسات مجلس  تقار الدائرة توجيه  رئيس  الدائرة. ويتولى  رئيس  ع وجوبا من طرف 

ّ
خصيصا ويوق

يخ انعقادها. الدائرة لرئيس البلدية خالل ثمانية أيام من تار

احترام مبادئ الحوكمة:. 4
اعتمادا على قربه من المتساكنين، يعتمد مجلس الدائرة قواعد التشاركية ويضع على ذمة المتساكنين 
مع  جلسات  التشاركية  الديمقراطية  إطار  في  الدائرة  وإلكتروني. وتنظم  ورقي  شكل  في  لآلراء  سجال 
ما  وخاصة  دائرتهم،  تخص  التي  البلدية  يع  المشار بخصوص  لمقترحاتهم  فيها  االستماع  يتم  المتساكنين 
األحكام  تنطبق كل  أخرى،  األمطار. ومن جهة  العمومي وتصريف مياه  بالتعبيد والترصيف والتنوير  يتعلق 

المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية. 
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الجزء الثاني 

سير الهياكل البلدية

المحتوى

سيـر الجلسات
محضـر الجلسة

صياغة القرار البلدي
العالقة بين المجلس البلدي واإلدارة البلدية

مساءلة رئيس البلدية
الضبط اإلداري والجهاز التنفيذي

تكوين أعضاء المجالس البلدية



34

الهياكل والحياة البلدية

سيـر الجلسات
(8)

إن المجلس البلدي مدعو إلى عقد أربع جلسات عادية في السنة، كما 
يمكن أن يعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك التخاذ جملة 
من القرارات الهامة التي تساهم في تسيير شؤون المدينة وترسم 
ييسر  الذي  تنظيمها  الجلسات مرتبط بحسن  مستقبلها. ونجاح هذه 

حسن اتخاذ القرار األقرب للصواب

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

 ،2018
   2018 لسنة   744 عدد  الحكومي  األمر  بمقتضى  الصادر  البلدية  للمجالس  النموذجي  الداخلي  النظام 

المؤرخ في 23 أوت 2018. 

تمهيد: 
لعله من النتائج المحتملة العتماد القانون االنتخابي الساري تركيز مجالس بلدية متكونة من فسيفساء 
من األحزاب والمستقلين الذين تختلف آراؤهم باختالف مرتكزاتهم األيديولوجية وأهدافهم ودوافعهم 
الرؤى واألهداف.  اختالف  بقدر  الجلسات عسيرة  تكون  لذلك، قد  االنتخابية. وتبعا  واختالف وعودهم 
في  القرار  اتخاذ  تيسر  التي  القواعد  من  أدنى  بحد  االلتزام  من  بد  ال  العام  المرفق  سيرورة  ولضمان 
وقت معقول وتضمن سير الجلسات بشكل سلس وطبيعي. ولعل المشّرع قد انتبه إلى صعوبة تسيير 
الجلسات من خالل  تنظيم سير  لذلك حرص على  لالتفاق،  لالختالف منهم  أقرب  أعضاء هم  بين  جلسات 

المصادقة عليه واعتماده. إلى  البلديات  البلدية ودعا  للمجالس  النموذجي  الداخلي  النظام  إصدار 

مكان اجتماع المجلس: . 1
بتراب  آخر  بمكان  االجتماعات  تنظيم  أنه يمكن ألسباب موضوعية  البلدية غير  بمقر  البلدي  المجلس  يجتمع 

البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية لالجتماع ومبدإ الحياد.
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الدعوة النعقاد المجلس: . 2
تصدر الدعوة ألعضاء المجلس من رئيس البلدية في الحاالت العادية قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجلسة،  
تصدر الدعوة من الوالي في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس بلدي ،  
أعضاء    أكبر  ِقبل  من  التعذر  وعند  الجدد،  المنتخبين  لألعضاء  واليته  المنتهية  الرئيس  من  الدعوة  تصدر 

المجلس المنتخب سنا، 
الملحوظات    تكون  ما  وبقدر  للتداول،  المعروضة  المسائل  حول  تفسيرية  بملحوظات  الدعوة  ترفق 

التفسيرية دقيقة وواضحة ومقنعة بقدر ما يسُهل اتخاذ القرار بشأنها. 

كيفية تنظيم قاعة الجلسات: . 3
المجلس  عن  ممثل  أيضا  بجانبه  يجلس  كما  الدولة،  ممثل  بجانبه  ويجلس  المجلس  رئيس  الجلسة  يتوسط 
الجهوي بصفة مالحظ، ثم توزع بقية المقاعد بين المساعدين ورؤساء الدوائر ثم بقية أعضاء المجلس 
باالتفاق بينهم أو حسب الترتيب األبجدي كما يخصص مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 

وآخر لإلطارات البلدية.

األعمال التحضيرية للجلسة: . 4
يتم فتح قاعة الجلسات واستقبال أعضاء المجلس البلدي والضيوف والراغبين في الحضور في حدود طاقة 
النطالق  المحدد  التوقيت  عند  الحضور  بطاقة  المجلس إلمضاء  أعضاء  السادة  ويدعى  القاعة.  استيعاب 
النصاب  اكتمال  من  التثبت  للبلدية  العام  الكاتب  أو  المجلس  رئيس  ويتولى  باالستدعاء.  المضّمن  الجلسة 
ين أمضوا بطاقة  ين للتأكد من أن جميع الحاضر بالتثبت من بطاقة الحضور ومن عدد أعضاء المجلس الحاضر
الحضور طبق الفصل 40 من النظام الداخلي. وال تنطلق أشغال الجلسة إال بحضور أغلبية األعضاء، وعلى كل 

عضو التحق بالقاعة بعد افتتاح أشغال الجلسة أن يمضي بطاقة الحضور قبل المشاركة في المداوالت. 
يتم انتظار اكتمال النصاب لمدة نصف ساعة، ويمكن تمديدها بربع ساعة إضافية من طرف الرئيس. وإذا لم 
يكتمل النصاب تتم إعادة الدعوة النعقاد المجلس في أجل ثالثة أيام على األقل. وفي حال اكتمال النصاب 

ين يفتتح رئيس المجلس الجلسة.  والتثبت من ذلك بالمناداة على األعضاء الحاضر

سير الجلسات: . 5
يضبط رئيس المجلس جدول األعمال بالتعاون مع أعضاء مكتب المجلس، كما يمكن ألعضاء المجلس أن   

يقدموا طلبا كتابيا لرئيس المجلس قصد إدراج نقطة بجدول األعمال، على أن يقدم المطلب في أجل شهر 
على األقل قبل انعقاد الجلسة،

ية، ووافق على ذلك ثلثا    جلسات المجلس علنية إال في حال طلب ثلث األعضاء التداول في جلسة سّر
أعضاء المجلس،

يترأس الجلسة رئيس البلدية، وعند التعذر من ينوبه من المساعدين إال بمناسبة مناقشة الحساب المالي   
ينتخب المجلس رئيسا للجلسة أو خالل الجلسة األولى النتخاب الرئيس والتي يترأسها أكبر األعضاء سنا من غير 

المترشحين لمنصب رئيس البلدية، 
النقاط المدرجة به للمناقشة على أن يبدأ    ر بجدول األعمال ويعرض 

ّ
يفتتح رئيس المجلس الجلسة ويذك

وجوبا بالنقطة األولى ضمن العناصر القارة المتعلقة بتلخيص مالحظات وتساؤالت المتساكنين والمجتمع 
المدني الواردة بالسجل المعد للغرض وعرض اإلجراءات المتخذة في شأنها، 

مشروع    تقديم  يتولى  التالي:  التمشي  باعتماد  األعمال  بجدول  المدرجة  العناصر  إلى  التطرق  يتم  ثم 
تقديم  يتولى  األحيان  غالب  وفي  المداولة،  موضوع  بالقطاع  المكلف  البلدية  رئيس  مساعد  المداولة 
مشروع المداولة الرئيس أو الكاتب العام ثم يبدي رئيس اللجنة المعنية بالموضوع أو مقررها رأي اللجنة ثم 
يفتح باب النقاش للراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم بقائمة المتدخلين على أن يتم احترام التوقيت 
المخصص لكل تدخل والمقرر بالنظام الداخلي أو المحدد من طرف الرئيس، وعدم أخذ الكلمة عنوة. كما 
يمكن لكل عضو طلب التدخل في إطار نقطة نظام تتعلق بسير النقاش أو بجدول األعمال أو بلفت االنتباه 

إلى مسألة تتعلق بتطبيق القانون أو النظام الداخلي وبعد إذن الرئيس على أال يتجاوز التدخل دقيقتين،
باألغلبية    القرارات  تؤخذ  أن  المجلس على  المداولة على مصادقة  يعرض مشروع  التدخالت  انتهاء  بعد 

المطلقة لألعضاء الحاضرين دون أن تقل عن ثلث أعضاء المجلس إال في بعض الحاالت التي تتطلب أغلبية 
نسبية محددة بالقانون،

يجري التصويت عالنية وإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس مرّجحا ويجري االقتراع سّرا في حالتين: إذا   
ين، أو إذا ُدِعي المجلس لالنتخاب أو  طالب بذلك ثلث األعضاء الحاضرين وصادق عليه ثلثان من األعضاء الحاضر

البت في تسمية أو تقديم ترشحات،
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عند مناقشة ميزانية البلدية يتم النظر في تقديرات موارد العنوان األول والعنوان الثاني والتصويت عليها   
الثاني والمصادقة عليها  حسب األجزاء واألصناف، ثم النظر في تقديرات نفقات العنوان األول والعنوان 
حسب األقسام والفصول. وتبقى الجلسة المخصصة للميزانية مفتوحة إلى حين المصادقة عليها بأغلبية 

ين على أال يقل عددهم على خمسي أعضاء المجلس، األعضاء الحاضر
رئيس الجلسة هو المسؤول على حفظ النظام بالجلسة وله أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في اإلخالل   

بالنظام في القاعة ويمكنه االستعانة بالقوة العامة لضمان السير العادي للجلسة وحماية األمن بها وإذا 
وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء يمكن للرئيس رفع الجلسة 

مؤقتا على أن تستأنف في نفس اليوم،
ترفع الجلسة عند االنتهاء من النظر في جملة العناصر المدرجة بجدول األعمال، وهو ما يعني أن كل   

دورة يمكن أن تمتد على عدد من الجلسات يحددها النظام الداخلي إلى حين إتمام النظر في كل العناصر،
ضرورة التأكد من توفر النصاب عند كل مغادرة عضو من أعضاء المجلس لقاعة الجلسة.  
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محضـر الجلسة
(9)

تعتبر محاضر جلسات المجلس البلدي المرجع األول لتاريخ المدينة، والمرجع 
القانوني عند كل اختالف، كما أنها السند المرجعي لقرارات المجلس 

يرها تختلف من بلدية إلى أخرى وهو ما يستوجب  البلدي، إال أن طريقة تحر
يرها ضمانا لحجيتها وسهولة فهمها  الحرص على توحيد طريقة تحر

واحتوائها على التنصيصات الالزمة

اإلطار القانوني:
الفصول 03   31   71   107   110   152   173   177   206   218   221   224   246   255 
 2018 لسنة   29 األساسي عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  المحلية  الجماعات    269   276 من مجلة 

المؤرخ في 09 ماي 2018،
الفصول 24   31   35   38   47  53   56   57   60   85   105   106   108 من النظام الداخلي 

النموذجي الصادر بمقتضى األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018. 

تمهيد: 
تكتسي محاضر جلسات الهياكل البلدية وخاصة محضر جلسة المجلس البلدية أهمية بالغة ألسباب عدة، 

أهمها:
يخية التي تحفظ ذاكرة البلدية وتاريخها،   أن محاضر الجلسات تعتبر من أبرز المصادر والمراجع التار
أن محاضر الجلسات تعتبر من أبرز المراجع القانونية التي يحتكم إليها في حاالت االختالف في تأويل قرار،   

وتدرج وجوبا كمرجع من المراجع التي يرتكز عليها القرار البلدي وتكون حجة صادقة عند االختالف، 
أن محاضر الجلسات تعتبر من أبرز مصادر المعلومة للمتساكنين والباحثين والصحفيين ومكونات المجتمع   

المدني، 
أن محضر الجلسة قد يصبح محضرا عدليا يعتمد في التتبع الجزائي في حاالت االعتداء بالعنف أو اإلضرار   

نقل  تفترض صدق وشفافية  المحضر  فإن صياغة  ذلك  وتأسيسا على  الجلسة  أثناء سير  العامة  باألمالك 
المداوالت وشموليتها وحفظ حقوق الجميع وتيسير عمِل فرق التفقد والرقابة وإثراء تاريخ البلدية وتجنب 

ير المحاضر وتوحيدها بين كل الجماعات المحلية وتبسيط المعلومة لمستعمليها.  األخطاء الشائعة في تحر
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ير المحضر: . 1 كيفية تحر
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي، وفي صورة غيابه أو عدم وجود كاتب عام يمكن لرئيس 
المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضاء المجلس ليقوم بالكتابة بمساعدة أحد موظفي البلدية. 
كما يعّد الكاتب العام محضر الجلسة االنتخابية ومحاضر جلسات المكتب ويمسك دفتر المداوالت ودفترا 

ثانيا مرقما لتسجيل الحضور. 
ويتضمن المحضر وجوبا التنصيصات التالية:

عدد الدورة وعنوانها وتاريخها،  
تاريخ وساعة ومكان الجلسة،   
اسم رئيس الجلسة،   
يخ االستدعاء الموجه لألعضاء،   التذكير بعدد تضمين وبتار
عدد األعضاء الحاضرين وأسماءهم،  
عدد األعضاء المتغيبين وأسماءهم،  
جدول أعمال الجلسة والمواضيع المدرجة به،  
عنوان كل مداولة وملخصا لموضوعها ورأي اللجنة المختصة،  
ملخصا تأليفيا للنقاشات والتدخالت لكل موضوع،  
وذكر    والممتنعين،  الموافقة  وعدم  بالموافقة  األصوات  عدد  ذكر  مع  المتخذ  والقرار  التصويت  نتائج 

ّيا فإنه يتم االكتفاء بذكر عدد األصوات  أسماء المعترضين والممتنعين عن التصويت. أما إذا كان االقتراع سر
بالموافقة وعدد األصوات الرافضة وذكر عدد األوراق الملغاة واألوراق البيضاء،

إذا طلب أحد األعضاء شفاهيا وبصورة صريحة إدراج تدخله كامال فإنه يتم إدراج كامل التدخل،  
إذا تقدم عضو أو مجموعة من األعضاء بطلب كتابي إلدراج نقطة ضمن جدول األعمال وتم رفضها فإن   

الرفض يجب أن يكون معلال ويبلغ للمعني باألمر ويحاط المجلس علما في بداية الجلسة ويدّون ذلك وجوبا 
بمحضر الجلسة،

تدّون بالمحضر األسئلة التي يقدمها أعضاء المجلس للرئيس أو ألحد مساعديه أو رؤساء اللجان أو رؤساء   
الدوائر وتدّون األسئلة واألجوبة المقدمة في محضر الجلسة،

يسجل كل إخالل بسير الجلسة من طرف أحد األعضاء بمحضر الجلسة،  
كل عضو من أعضاء المجلس له عالقة أو مصلحة بموضوع مدرج بجدول األعمال عليه أن يعلم بذلك   

المجلس وعليه أن ينسحب من الجلسة ويدّون انسحابه بمحضر الجلسة، 
يضّمن بمحضر الجلسة طلب أعضاء المجلس باالقتراع سّرا،   
تنص المداولة على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية،  
يجب التنصيص صلب محضر الجلسة على التفويض المسند من طرف المجلس إلى رئيس المجلس إلتمام   

إلى كل  بالنسبة  المجلس  بموافقة  التي حظيت  االتفاقية  إمضاء  أو  القرار  المستوجبة وإمضاء  اإلجراءات 
مداولة على حدة،

يتم التنصيص صلب محضر الجلسة على مختلف األسئلة أو المواضيع المطروحة بعد إنهاء التداول في   
العناصر المدرجة بجدول األعمال،

يجب التنصيص صلب محضر الجلسة بكل دقة على ساعة رفع الجلسة.  

في احتساب األغلبية: . 2
أعضاء  ثلث  على  األغلبية  تقل هذه  أال  على  ين  الحاضر لألعضاء  المطلقة  باألغلبية  تتخذ  القرارات  كانت  لئن 
المجلس البلدي طبق مقتضيات الفصل 221 من مجلة الجماعات المحلية إال أن جملة من القرارات تتطلب 
أغلبية نسبية محددة بالقانون. ويجب التثبت من حصول هذه األغلبية المطلوبة والتنصيص على ذلك صلب 

محضر الجلسة. ويمكن حصر هذه المواضيع على النحو التالي:
في حال المصادقة على تغيير حدود البلدية، يتطلب األمر موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبق مقتضيات   

الفصل الثالث من المجلة،
في حال المصادقة على إجراء استفتاء يتطلب القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس،  
في حال التصويت على اإلخراج من الملك العمومي للبلدية يتطلب القرار موافقة ثالثة أخماس أعضاء   

المجلس،
في حال المصادقة على منح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات االقتصادية، يتطلب القرار   

موافقة ثالثة أخماس أعضاء المجلس،
في حال فسخ الدين أو الطرح يتطلب القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس البلدي طبق مقتضيات الفصل   

152 من مجلة الجماعات المحلية،
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تتم المصادقة على الميزان البلدي باألغلبية المطلقة للحاضرين شرط أال تقل هذه األغلبية على خمسي   
أعضاء المجلس طبق مقتضيات الفصل 173 من مجلة الجماعات المحلية. 

في حال المصادقة على إعفاء عضو من المجلس امتنع عن أداء مهامه، يتطلب القرار موافقة ثالثة   
أخماس أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات الفصل 206 من مجلة الجماعات المحلية. 

ية، يتطلب القرار موافقة ثلثي األعضاء الحاضرين طبق مقتضيات    في حال المصادقة على عقد جلسة سّر
الفصل 218 من المجلة.

عند المصادقة على سحب الثقة من الرئيس أو أحد المساعدين، يتطلب القرار موافقة ثالثة أرباع أعضاء   
المجلس طبق الفصل 255 من المجلة.

يتطلب    به،  العموم  الوالي وإعالم  تعليقة وإيداعه لدى  ترتيبي بمجرد  نفاذ قرار  المصادقة على  عند 
موافقة ثالثة أخماس أعضاء المجلس طبق الفصل 276.

اإلجراءات الالزمة: . 3
إدراج محاضر المداوالت بسجل المداوالت وتمضى من أعضاء المجلس، أو التنصيص على األسباب المانعة 

ين بمقر البلدية والدوائر في ظرف ثمانية أيام من عقد الجلسة.  لإلمضاء ويعلق لمدة شهر

األخطاء الشائعة: . 4
ين على إدراج نص االستدعاء الموجه لألعضاء بمحضر الجلسة تطبيقا للفقرة األخيرة من  لقد درج بعض المقرر
الفصل 216 من مجلة الجماعات المحلية. في حين أن هذه الفقرة تنص على تضمين الدعوة بدفتر المداوالت 
وذلك لالحتجاج بها عند االدعاء بعدم توجيه دعوة، ولم تفرض إدراج نص االستدعاء بمحضر الجلسة وذلك 

يعتبر حشوا ال فائدة منه. 
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صياغة القرار البلدي
(10)

يخضع القرار البلدي كغيره من النصوص القانونية إلى بعض التغييرات في 
الوضعيات القانونية من حيث محتواه. ويتأثر المحتوى في بعض األحيان 

بالشكل الذي يصدر به القرار. وعليه، فإن تقنيات صياغة القرار البلدي 
واحترام القواعد المنظمة له تتسم باألهمية

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
2018 المتعلق بمجلة    09 ماي  2018 المؤرخ في  29 لسنة  272 من القانون األساسي عدد  الفصل 

الجماعات المحلية،
األمر عدد 389 لسنة 1973 المؤرخ في 21 أوت 1973 المتعلق بضبط وظائف الكاتب العام للبلدية،   
ير األول عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 27 ماي 2011 حول جودة التشريعات،    منشور الوز
يع    منشور رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بقواعد إعداد مشار

النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها. 

تمهيد:
إذا كان القرار البلدي نتيجة الستشارات ومداوالت تفضي إلى تحديد مضمونه، فإن الصيغ التي يتخذها 
إعداد  مهامه  من  الذي  للبلدية  العام  الكاتب  طرف  من  فردية  بصفة  األحيان  أغلب  في  ضبطها  يتم 

يع القرارات التي تعرض فيما بعد على رئيس المجلس البلدي للموافقة عليها وإمضائها. مشار
في  القواعد  بعض  اتباع  للبلدية  العام  والكاتب  البلدي  المجلس  رئيس  على  فإن  األساس،  هذا  وعلى 

صياغة القرارات البلدية.

القواعد الشكلية المتبعة عند صياغة مشروع القرار البلدي:. 1
1.1. العنوان:

يجب أن يبين عنوان القرار تاريخه وموضوعه. ويكون العنوان مقتضبا وواضحا وال يحتوي مفاهيم خارجة 
عن النص أو غامضة. 
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2.1. اإلطالعات: 

يتم صلب اإلطالعات التنصيص على النصوص القانونية التي يستند إليها القرار المتخذ )األعلى درجة في 
ير  سلم القواعد القانونية( وكذلك جميع اإلجراءات والوثائق األخرى مثل االستشارات العمومية وتقار
العمومية  الهياكل  واستشارات  القرار  اتخاذ  إلى  أدت  التي  البلدي  المجلس  وجلسات  البلدية  اللجان 
الهرمي  التسلسل  وفق  عليها  بالتنصيص  وذلك  ية...  اإلدار المحكمة  أو  العمومية  كالهيئات  األخرى 
للقواعد القانونية والتسلسل الزمني للقواعد القانونية من نفس الدرجة. ومن المهم في هذا اإلطار 
بيان اإلطالعات بشكل واضح من خالل الفصل، على سبيل المثال، بين األسس القانونية للقرار والوثائق 

واإلجراءات التي مكنت من اتخاذه. 
يرية:  3.1. اعتماد الصيغة التقر

بعد  وكذلك  العنوان  بعد  مباشرة  تندرج  التي  التقريرية  الصيغة  بلدي  قرار  كل مشروع  يتضمن  أن  يجب 
اإلطالعات على النحو اآلتي: »إن المجلس البلدي / رئيس البلدية بعد االطالع على )االطالعات( قرر ما يلي...«

4.1. مبررات اتخاذ القرار: 

ير تبعاته  من المحبذ التذكير باألسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار لتسهيل مقبوليته لدى المتساكنين ولتبر
يات الفردية والعامة بالتراب  القانونية، وهي مهمة خاصة بالنسبة إلى القرارات التي يمكن أن تمس الحر
يرات في  البلدي أو تلك التي ترتب مخالفات أو أداءات على جميع المتساكنين أو بعضهم. ويتم ذكر التبر

شكل جمل أو فقرات تحتوي كل منها سببا واحدا التخاذ القرار ومن المحبذ أن تبدأ بعبارة »وحيث...« 
5.1. مضمون القرار: 

يتم تضمين مضمون القرار صلب أحكام مقسمة إلى فصول. وال يجب أن تكون الفصول طويلة جدا أو 
أن يتم استعمال مفردات غير مفهومة أو غامضة. 

6.1. الصيغة التنفيذية للقرار: 

خاصة مع غياب هيكل مختص بتنفيذ القرارات البلدية، من المهم تضمين الصيغة التنفيذية التي توكل 
المهمة التنفيذية إلى جهة أو جهات معينة. مثال: »الكاتب العام للبلدیة ورئیس مركز الشرطة البلدیة 

مرجع النفوذ مكلفان كل فيما یخصه بتنفیذ ھذا القرار«. 
7.1. الختم والنشر: 

يمكن التنصيص في فصل أخير على ضرورة نشر القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية ثم يتم ذكر 
اسم ولقب رئيس البلدية وتضمين إمضائه. 

القواعد الموضوعية المتبعة عند صياغة مشروع القرار البلدي:. 2
خالل  موضوعية  شروط  إلى  االحتكام  يجب  البلدية،  القرارات  صياغة  تحكم  التي  الشكلية  الشروط  بخالف 

الصياغة. هذه الشروط تتعلق بمحتوى القرار وتتمثل أساسا في:
1.2. احترام الترتيب الهرمي للقواعد القانونية: 

يجب عند إعداد مشروع القرار البلدي احترام القواعد القانونية األعلى درجة. وعلى هذا األساس، يجب 
)األساسية  والقوانين  الدولية  والمعاهدات  بالدستور  المضمنة  األحكام  القرار  محتوى  يخالف  أال 
والعادية( والمراسيم واألوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية خاصة. أما فيما يخص القواعد القانونية 
األخرى، فهي ال تعتبر من ناحية التسلسل الهرمي أعلى درجة من القرار البلدي، ويتم االستناد إليها 
ية المختصة ترابيا  حسب موضوع التدخل ومجاله. ويمكن للمجلس البلدي طلب رأي دائرة المحكمة اإلدار

بخصوص هذه المسألة. 
2.2. احترام قواعد االختصاص: 

مجلة  من   237 )الفصل  البلدي  المجلس  من  لكل  الترتيبي  االختصاص  المحلية  الجماعات  مجلة  ضبطت 
يليه(. فال  257 من مجلة الجماعات المحلية وما  البلدية )الفصل  يليه( ولرئيس  الجماعات المحلية وما 

يجب الخلط بينها وإال كان ذلك موجبا إللغاء القرار المتخذ. 
3.2. احترام إجراءات اتخاذ القرار البلدي: 

يجب عند إعداد مشروع القرار اتباع كل اإلجراءات الوجوبية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية، 
ير  خاصة منها اإلجراءات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وإجراءات سير جلسات المجلس البلدي وتحر

محاضر جلساتها وغيرها ومن اإلجراءات المضمنة بمجلة الجماعات المحلية.
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العالقة بين المجلس البلدي          
واإلدارة البلدية

(11)

تتعدد أوجه العالقة والتعامل والتكامل بين المجلس البلدي واإلدارة 
البلدية. سيتم ضمن هذه الجذاذة تقديم مختلف أوجه هذه العالقات

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،  
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

العالقة بين رئيس المجلس البلدي واإلدارة البلدية:. 1
1.1. رئيس المجلس البلدي ورئيس اإلدارة البلدية:

يسّير البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون االنتخابي، وينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له 
رئيسا له يتولى القيام بمهامه وتطبيق قرارات المجلس، وهو مسؤول في نطاق القانون عن مصالح 

البلدية وهو ممثلها القانوني.
أما اإلدارة البلدية فتعمل على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية 
والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة، وعلى حماية مصالح البلدية وأمالكها. كما تلتزم بتطبيق 

القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ورئيس البلدية هو، في ذات الوقت، رئيس للمجلس البلدي ورئيس اإلدارة البلدية.

2.1. رئيس المجلس البلدي والكاتب العام للبلدية:

أن  البلدية  ولرئيس  العمل.  في  رئيسه  وهو  العام  الكاتب  على  رئاسية  سلطة  البلدية  رئيس  يمارس 
يفوض بقرار حق اإلمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلى الكاتب العام للبلدية 
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وإعداد  البلدية،  لميزانية  األولي  المشروع  وإعداد  البلدية،  رئيس  قرارات  كتنفيذ  مجاالت  عدة  في 
األعوان، والعناية  المثبتة، وتسيير  بالدفع والحجج  بالتزود واألذون  بالنفقة واألذون  التعهد  اقتراحات 

بمختلف السجالت والدفاتر البلدية.
كما يسهر رئيس البلدية على حسن سير المصالح اإلدارية وإسداء الخدمات بمساعدة الكاتب العام للبلدية.

العالقة بين المجلس البلدي واإلدارة البلدية:. 2
1.2. العالقة بين المجلس البلدي والكاتب العام للبلدية:

تمتد عالقة المجلس البلدي مع الكاتب العام للبلدية من أول أيام نشاط المجلس إلى آخر مدته النيابية 
في عدة مناسبات، منها المتعلقة بالعمل اليومي ومنها األحداث غير االعتيادية التي يمر بها المجلس 

البلدي كالحل واالنحالل واإليقاف عن العمل.
فإثر اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات، وخالل أول جلسة يعقدها المجلس البلدي، يتم انتخاب رئيس 

ير محضر الجلسة االنتخابية. للبلدية ومساعدين له. خالل هذه الجلسة يتولى الكاتب العام تحر
القانونية  االستشارات  للبلدية  العام  الكاتب  يقدم  البلدية  شؤون  إدارة  في  وخبرته  تجربته  وبحكم 

ية والمالية والفنية للمجلس البلدي وللهياكل المنبثقة عنه. واإلدار
رأيه ويقدم مقترحاته حول  ر أشغاله ويبدي 

ّ
يحض العام  الكاتب  البلدي فإن  المجلس  اجتماع  أما عند 

المواضيع المعروضة، كما يتولى كتابة المجلس.
كما يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداوالت المجلس البلدي والمكتب البلدي.

في صورة استقالة رئيس البلدية وامتناعه عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية أو في حالة التأكد، توكل 
مهمة تسيير شؤون البلدية إلى عضو المجلس البلدي األكبر سنا، ويمارس في هذه الحالة مهامه 

بمساعدة الكاتب العام للبلدية.
ي لنتائج انتخاب المجلس البلدي، أو إحداث بلدية 

ّ
وفي صورة حل المجلس البلدي أو انحالله، أو إلغاء كل

جديدة أو اندماج البلديات، يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير بأمر حكومي تتعهد بتسيير الشؤون العادية 
لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وإلى حين تعيين هذه اللجنة يواصل المجلس البلدي 
المنحل )في صورة الحل أو االنحالل( تسيير شؤون البلدية. وفي صورة رفض المجلس، يتعهد الكاتب 

العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية.
المجلس  يمكن حل  المتساكنين،  لمصالح  بتعطيل واضح  أو  بالقانون  إخالل خطير  أما في صورة حصول 
ف بالجماعات المحلية إيقاف 

ّ
ير المكل البلدي إذا استحال اعتماد حلول أخرى. وفي حالة التأكد، يمكن للوز

العام  الكاتب  يتولى  البلدي  المجلس  إيقاف  النشاط لمدة أقصاها شهران. وطيلة فترة  المجلس عن 
للبلدية تسيير إدارة البلدية.

2.2. العالقة بين المجلس البلدي ومصالح اإلدارة البلدية:

تتولى اإلدارة البلدية تيسير عمل المجلس البلدي وتوفير ما يحتاجه للقيام بمهامه على أكمل وجه. 
من ذلك أنها تتولى:

· تنظيم الجلسات التمهيدية للمجلس البلدي، 
· دعوة متساكني المنطقة البلدية لحضور الجلسات التمهيدية، 
· المطروحة   المسائل  بيان  الدعوات، مع  توجيه  يشمل  بما  البلدي  للمجلس  العادية  الدورات  تنظيم 

بجدول األعمال ضمن الدعوة،
· اإللكتروني   بالموقع  وإدراجها  البلدية  مقر  بمدخل  وتعليقها  المداوالت  بدفتر  الدعوة  تضمين 

المخصص لها، وتوجيهها كتابيا إلى أعضاء المجلس البلدي،
· إعداد ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة وإرفاقها بالدعوات  

على جلسة المجلس البلدي،
· المجلس   جلسة  انعقاد  قبل  المجلس  أعضاء  على  العقود  من  وغيرها  الصفقات  يع  مشار إحالة 

البلدي،
· إطالع كل عضو من أعضاء المجلس البلدي على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية  

التي تكون موضوع تداول.
3.2. العالقة بين مجلس الدائرة واإلدارة البلدية:

يتولى متصرف الدائرة البلدية )راجع الجذاذة: الدوائر البلدية( - الذي يعتبر ممثل اإلدارة البلدية في تلك 
ية والفنية بها،  الدائرة - مساعدة رئيس الدائرة البلدية في تسيير شؤونها وإدارة نشاط المصالح اإلدار
ومن ذلك إعداد الدعوات النعقاد مجلس الدائرة. كما يمكن أن يتولى المتصرف إعداد محاضر جلسات 

مجلس الدائرة.
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العالقة بين اللجان القارة واإلدارة البلدية:. 3
تتعدد أوجه العالقة بين اإلدارة البلدية واللجان البلدية )القارة وغير القارة( بين مساعدة ودعم وتنسيق 

أعمال.
1.3. مساعدة اإلدارة البلدية للجان البلدية:

ير حولها. ويمكن أن يتم  تتولى اللجان البلدية درس المسائل المعروضة على المجلس البلدي بإعداد تقار
تعهد اللجنة بدراسة موضوع معين انطالقا من عدة مصادر كاإلحالة من طرف رئيس البلدية بناء على 
ملف تعّده اإلدارة البلدية إثر قبول عرائض مثال. فرئيس البلدية، بصفته رئيسا لإلدارة البلدية التي تلقت 
ير حوله لعرضه على المجلس البلدي. فتكون بذلك  العريضة، يأذن للجنة بدراسة الموضوع وإعداد تقر

اإلدارة البلدية قد ساعدت اللجان على التعهد بالمواضيع التي تدخل ضمن اختصاصها.
ومن ناحية أخرى، فإن اإلدارة البلدية تتولى توفير الوثائق واإلحصائيات الموجودة لديها والتي تطلبها 

اللجان للقيام بأعمالها على أكمل وجه.
الميزانية  لمشروع  أولية  وثيقة  إعداد  تتولى  البلدية  اإلدارة  فإن  البلدية  ميزانية  بإعداد  يتعلق  وفيما 

وتعرضه على اللجنة المالية قبل غرة سبتمبر.
كما تقوم اإلدارة في كثير من األحيان بتوفير موظف يتولى كتابة اللجنة ودعم مقررها من أجل إعداد 

محاضر جلسات اللجنة وكل األعمال المنوطة بعهدته بصفته مقررا للجنة.
كما يمكن ألعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة، وفي هذه 

الحالة تتولى اإلدارة البلدية تأمين التنظيم اللوجستي لهذه العمليات.
2.3. تنسيق اإلدارة البلدية أعمال اللجان البلدية:

ال يحول تخصص كل لجنة في مجال معين من التعاون والتكامل مع إحدى اللجان األخرى عندما يتطلب 
يدخل ضمن  ما  دراسة موضوع  أخرى  لجنة  اللجان من  إحدى  تطلب  أن  يمكن  األمر ذلك. وألجل ذلك، 

مجاالت اختصاصات هذه اللجنة الثانية.
اللجان وإحالة الملفات ومتابعتها وضمان حسن  البلدية تنسيق وتنظيم أشغال  عندها تتولى اإلدارة 

سيرها، وذلك عبر »مصلحة شؤون المجلس البلدي« والتي قد تتغير تسميتها من بلدية ألخرى.

لمشاهدة الفيديو:
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مساءلة رئيس البلدية
(12)

يحتل رئيس البلدية مكانة هامة في التنظيم البلدي باعتباره رئيس المجلس 
البلدي ورئيس اإلدارة البلدية ويتمتع بصالحيات كبيرة مما يحتم تحمله 

للمسؤولية الناتجة عن تلك الصالحيات 

اإلطار القانوني: 
وخاصة    المحلية،  الجماعات  مجلة  باصدار  المتعلق   2018 ماي   09 المؤرخ   29 عدد  االساسي  القانون 

الفصول 29-47-61 -75 - 253-255-256-257-263-266-268-277-278 منها، 
يل 2019 المتعلق بمحكمة الحسابات وخاصة    القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفر

الفصل 111 منه،
 أمر 9 جويلية 1913 يتعلق بإصدار المجلة الجزائية وخاصة الفصول 87-95-96-99-100-101-101 مكرر      

102-104-105-106-107-112-114 منها، 
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وخاصة الفصل 17   

منه،
الداخلية    لوزارة  الهيكلي  بالتنظيم  المتعلق   1991 يل  أفر غرة  في  مؤرخ   1991 لسنة   543 عدد  األمر 

وخاصة الفصل 8 جديد منه،
األمر عدد 3232 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة   

للمصالح العمومية وبضبط النظام األساسي الخاص أعضائها خاصة الفصل 2 منه،
األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي   

النموذجي للمجالس البلدية.

تمهيد:
* المســؤولية هــي المؤاخــذة القانونيــة عــن األعمــال والقــرارات المتخــذة ومــدى مالءمتهــا مــع الصالحيــات 
المخولــة واحتــرام اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا وتحمــل تبعــات األعمــال والقــرارات المعيبــة وبالتالــي فــإن رئيــس 
يــة ومحكمــة  البلديــة مســؤول عــن أعمالــه وقراراتــه أمــام الســلطة القضائيــة المتمثلــة فــي المحكمــة اإلدار

يــة.  المحاســبات والمحاكــم العدليــة وأمــام الهيئــات الرقابيــة والســلطة المركز
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المنجــرة  المســؤولية  بتحمــل  المتخــذة والتزامــه  لألعمــال والقــرارات  يــره  تبر البلديــة هــي  رئيــس  * مســاءلة 
عنهــا وهــي المحاســبة مــن قبــل المجلــس البلــدي وعمــوم الناخبيــن ومكونــات المجتمــع المدنــي وهــي 
يــرات عــن األعمــال  إحــدى المبــادئ األساســية للحوكمــة المحليــة التــي تفــرض إشــاعة المعلومــة وتقديــم التبر

والقــرارات للشــركاء فــي القــرار.

المسؤولية اإلدارية والمالية:. 1
1.1. المسؤولية تجاه الوالي واالدارة المركزية: 

إذا امتنــع رئيــس البلديــة أو أهمــل القيــام بعمــل مــن األعمــال التــي يســندها لــه القانــون والتراتيــب، يتولــى 
الوالــي التنبيــه عليــه كتابيــا بإتمــام مــا يســتوجبه القانــون والتراتيــب. وفــي صــورة تقاعــس رئيــس البلديــة أو 
عجــزه الجلــي عــن إتمــام المهــام المســتوجبة رغــم وجــود خطــر مؤكــد، للوالــي أن يباشــر تلــك الصالحيــات 

بنفســه أو أن يكلــف مــن ينوبــه للغــرض وذلــك بمقتضــى قــرار معلــل.
يــر المكلــف بالجماعــات المحليــة  كمــا يمكــن إيقــاف رئيــس البلديــة عــن مباشــرة وظائفــه بقــرار معلــل مــن الوز
لمــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر بعــد استشــارة مكتــب المجلــس األعلــى للجماعــات المحليــة، وذلــك بعــد 
ســماعه أو مطالبتــه بــاإلدالء ببيانــات كتابيــة عمــا قــد ينســب إليــه مــن أخطــاء جســيمة تنطــوي علــى 
مخالفــة للقانــون وأحدثــت ضــررا فادحــا بمصلحــة عامــة. كمــا يمكــن ان يــؤدي ذلــك الــى إعفــاء رئيــس 
البلديــة بأمــر حكومــي معلــل بعــد ســماعه واستشــارة مكتــب المجلــس األعلــى للجماعــات المحليــة وذلــك 
متــى ثبتــت مســؤوليته عــن تلــك األعمــال. ويترتــب عــن اإلعفــاء وجوبــا عــدم إمكانيــة انتخابــه لباقــي المــدة 

يــة. إال فــي حالــة إلغــاء أمــر اإلعفــاء مــن طــرف المحكمــة اإلدار
يــة لمصالــح الــوزارة المكلفــة بالجماعــات المحليــة رقابتهــا علــى البلديــات  هــذا وتمــارس التفقديــة المركز
وتعلــم محكمــة المحاســبات بــأي إشــكال يطــال التصــرف المالــي بهــا كذلــك الشــأن بالنســبة للهيئــات 
الرقابيــة التابعــة لرئاســة الحكومــة علــى غــرار هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة وكذلــك الهيئــة 

يــف العموميــة. العامــة لمراقبــة المصار
2.1. المسؤولية أمام القضاء اإلداري: 

يــة ابتدائيــا فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة الراميــة الــى الغــاء القــرارات  تنظــر الدوائــر االبتدائيــة للمحكمــة اإلدار
الصــادرة عــن رئيــس البلديــة والمثــارة أوال مــن قبــل الوالــي الــذي لــه صالحيــة التوجــه مباشــرة للقضــاء 
يــة عامــة أو فرديــة، أو مثــارة ممــن لــه  اإلداري فــي حالــة معاينتــه مباشــرة لقــرار مــن شــأنه أن ينــال مــن حر
ياتهــم مــن خــالل  مصلحــة مــن األشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن الذيــن تــم المــس مــن حقوقهــم أو حر

قــرار فــردي صــادر عــن رئيــس البلديــة. 
3.1. المسؤولية أمام محكمة المحاسبات:

رئيــس البلديــة مســؤول أمــام محكمــة المحاســبات التــي تقــوم بزجــر أخطــاء التصــرف آمــرو قبــض مــوارد 
وصــرف نفقــات الجماعــات المحليــة.

تقيــم محكمــة المحاســبات وتراقــب التصــرف المالــي للمجالــس البلديــة، وتفصــل فــي النزاعــات ذات الطابــع 
. وتكشــف عــن المخالفــات وتــأذن بإصالحهــا مــن جهــة، أو تعــرض 

ّ
المالــي التــي تكــون البلديــة طرفــا فيهــا

اإلصالحــات التــي يمكــن إدخالهــا.
يــق أميــن المــال الجهــوي  ــادرة منــه أو بعــد إعالمــه عــن طر ويلجــأ الوالــي إلــى محكمــة المحاســبات بمب

بســوء تصــرف فــي األمــوال العامــة أو عــدم احتــرام إجــراءات الماليــة العموميــة.
4.1. المسؤولية امام القضاء الجزائي: 

الرقابيــة  الهيــاكل  طــرف  مــن  بالصــرف  أمــرا  باعتبــاره  البلديــة  رئيــس  علــى  تمــارس  التــي  الرقابــة  إن 
المحليــة  بالجماعــات  المكلــف  يــر  الوز مــن  المدنيــة  الدعــوى  رفــع  الــى  تــؤدي  أن  يمكــن  يــة  المركز
أن  أخطــاء مــن شــانها  تبيــن وجــود  إذا  االقتضــاء.  الجزائيــة عنــد  الدعــوى  العموميــة  النيابــة  وتحــّرك 

للبلديــة. المالــي  التــوازن  مــن  تمــس 
طــرف  مــن  أو  الوالــي  أو  البلــدي  المجلــس  أعضــاء  قبــل  مــن  العموميــة  الدعــوى  تثــار  أن  يمكــن  كمــا 
المواطنيــن وبصفــة عامــة مــن طــرف كل متضــرر مــن قــرار بلــدي أو عمــل مــن أعمــال رئيــس البلديــة التــي 

تكتســي صبغــة جزائيــة. 
وحيــث يعتبــر رئيــس البلديــة شــبه موظــف عمومــي فتنســحب عليــه أحــكام المجلــة الجزائيــة بخصــوص 
األفعــال التــي يمكــن ان يقترفهــا مــن قبيــل الرشــوة واختــالس األمــوال العموميــة وتلقــي الهدايــا مقابــل 
منــح امتيــازات للغيــر باعتمــاد صفــة ســلطة محليــة أو التالعــب بالعقــود والرســوم المؤتمــن عليهــا، أو 

يمــة يعاقــب عليهــا القانــون وغيرهــا مــن األفعــال المجرمــة قانونــا. اســتعمال الوظيــف الرتــكاب جر
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المساءلة: . 2
1.2. المساءلة أمام المجلس البلدي:

يتولــى رئيــس البلديــة تحــت رقابــة المجلــس البلــدي وطبقــا للصيــغ والشــروط المنصــوص عليهــا بالقوانيــن 
والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل القيــام بالمهــام وتطبيــق قــرارات المجلــس و يلتــزم بإعالمــه بــكل مــا يمكــن 
البلديــة أو ممارســة  يثيــر شــبهة أو شــكوكا حــول مــا يمكــن أن يمثــل مصالــح متضاربــة عنــد تســيير  أن 
يــر عــن نشــاطه فــي كل دورة عاديــة ألعضــاء المجلــس وإعالمــه  االختصاصــات كمــا يتعيــن عليــه تقديــم تقر
بمــا اتخــذه مــن قــرارات بمقتضــى التفويــض المســند لــه طبــق الفصــل 263 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة و 

بالتالــي فــان للمجلــس البلــدي اليــات رقابيــة علــى رئيــس البلديــة  و هــي كالتالــي:
- يمكــن للمجلــس أن يســحب الثقــة مــن رئيســه بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األعضــاء وذلــك بنــاء علــى الئحــة معللــة 

يمضيهــا نصــف أعضــاء المجلــس البلــدي علــى األقــل،
- يمكــن ألعضــاء المجلــس بصفــة فرديــة أو جماعيــة توجيــه أســئلة شــفاهية او كتابيــة لرئيــس المجلــس 

حــول كل مســألة تهــم صالحيــات المجلــس.
2.2. المساءلة أمام المواطنين ومكونات المجتمع المدني: 

ــر البرامــج المقدمــة خــالل الحملــة االنتخابيــة وعــودا للناخبيــن للفــوز بمقاعــد بالمجلــس وبالتالــي فــإن  تعتب
الرئيــس بصفتــه رئيســا للمجلــس المنتخــب مــن المتســاكنين مدعــو لتجســيد هــذه الوعــود واإلعــالم بالبرامــج 

يــر التخلــي علــى إنجــاز البعــض منهــا.  يــخ إنجازهــا وتبر وتوار
ويخضــع إعــداد وتنفيــذ وتقييــم برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة وجوبــا إلــى آليــات الديمقراطيــة التشــاركية 
التــي تضمــن مشــاركة فعليــة للمتســاكنين ولمكونــات المجتمــع المدنــي. ويســاءل رئيــس البلديــة علــى 
يع  متابعــة ســير المشــاريع خــالل الــدورات التمهيديــة ويعلــم المتســاكنين باإلجــراءات المتخــذة لتنفيذ مشــار

التنميــة وتيســير عمــل ممثلــي المناطــق الذيــن تــم انتخابهــم خــالل الجلســات التشــاركية. 
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الهياكل والحياة البلدية

الضبط اإلداري والجهاز التنفيذي
(13)

مجاالت الضبط اإلداري والجهاز التنفيذي ومهمات الشرطة البلدية       
والشرطة البيئية

اإلطار القانوني: 
مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 25 و26 و27 و28 و30 و45 و46 و257 و266 و267،  
مجلة التهيئة الترابية والتعمير، خاصة الفصول 80 و81 و82 و83 و84 و88،  
يل 2016 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة    القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أفر

العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك،   
األمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية   

وإدماج أعوانه بسلك األمن الوطني،
يخ 02 نوفمبر 2012،    منشور وزارة الداخلية عدد 32 بتار
يل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة    األمر عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفر

بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
يخ 01 مارس 2017 المتعلق بإحداث لجنة اختبارات الختيار    ير الشؤون المحلية والبيئة عدد 365 بتار قرار وز

أعوان الشرطة البيئية،
يخ 10 فيفري 2017 المتعلق بإحداث لجنة قيادة جهاز    ير الشؤون المحلية والبيئة عدد 319 بتار قرار وز

الشرطة البيئية، 
يخ 09 أكتوبر 2017 حول تأطير نشاط الشرطة البيئية ميدانيا.   ير الشؤون المحلية والبيئة بتار منشور وز

الضبط اإلداري والجهاز التنفيذي:. 1
بغية  األفراد  على  العامة  السلطة  تفرضها  التي  واألوامر  والتوجهات  والنواهي  القواعد  مجموعة من 

ياتهم العامة، وذلك بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع.  تنظيم حر
باعتباره  البلدية  المنطقة  داخل حدود  العام  اإلداري  الضبط  بسلطة  البلدية  رئيس  يختص  اإلطار  وفي هذا 

ف بالتراتيب البلدية وسير الشرطة البيئية.
ّ
المكل
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مجاالت الضبط اإلداري لرئيس البلدية:. 2
1.2. المحافظة على األمن العام:

تعّد مهمة حفظ األمن العام من مشموالت الوالي بمقتضى الفصلين 11-12 من القانون عدد 52 
لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 إال أنه لرئيس البلدية بعض الصالحيات والمشموالت الضبطية 

المتعلقة بحفظ األمن بمرجع نظره الترابي على غرار:
· اتخاذ قرار بلدي يتعلق بتحديد السرعة بالطرقات المحلية وتركيز مخفضات السرعة،  
· اتخاذ التدابير الرامية للتوقي من األخطار التي قد تنشأ عن جوالن الحيوانات الضارة أو المفترسة أو  

السائبة وقنصها،
· هدم أو ترميم أو إصالح البناءات المتداعية واآليلة للسقوط، 
· اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية وتسييج حضائر البن. 

2.2. المحافظة على الصحة العامة:

· مستعملي   سالمة  يحفظ  بما  وتسييرها  المرور  حركة  وتنظيم  بالجوالن  المتعلقة  التراتيب  اتخاذ 
الطريق،

· منع عرِض أي شيء بالنوافذ وغيرها من أجزاء العمارات مما ُيخشى من سقوطه، 
· منع وردع إلقاء الفضالت الصلبة والسائلة والغازية وكل ما من شأنه أن يضر بالماّرة، 
· ية   والتجار والمهنية  الصناعية  والمؤسسات  األنشطة  من  المتأتية  التلوث  مظاهر  كل  وزجر  ردع 

المتمركزة بالمنطقة البلدية،
· مراقبة المحالت المفتوحة للعموم، 
· منع تربية الحيوانات داخل المناطق السكنية، 
· نقل األموات والدفن وإخراج الرفات والمحافظة على حرمة المقابر وتعهدها وحمايتها. 

3.2. السكينة العامة:

· ة بالراحة العامة، من ضجيج وإزعاج لألجوار والعموم، 
ّ
اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تجنب األعمال المخل

· مراقبة توقيت فتح المحالت الحرفية وغلقها، 
· يات ليلية لمراقبة احترام التوقيت المرخص فيه بالنسبة إلى الحفالت الخاصة والعامة.  تسيير دور

كما يختص رئيس البلدية بالتراتيب العمرانية التي ترمي إلى ضمان حقوق األجوار من خالل:
· تسليم رخص المقاسمة أو التقسيم أو تعديل تقسيم، 
· تسليم رخص البناء لكل من يروم البناء أو القيام بأشغال ترميم، 
· م، 

ّ
ير المحاضر وإدراجها بسجل مرق اإلذن لألعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحر

· البناء ومعدات الحضيرة ووضع األختام عند االقتضاء ضد من   اتخاذ قرار إيقاف أشغال وحجز مواد 
مة،

ّ
يتعمد مخالفة مقتضيات رخصة البناء المسل

· اتخاذ قرار هدم بشأن البناء بدون رخصة.  
4.2. شروط صحة القرارات الترتيبية:

· يع القرارات الترتيبية بمقر البلدية وبموقعها اإللكتروني وبكل الوسائل المتاحة قبل   ضرورة نشر مشار
عرضها على التداول من طرف المجلس البلدي، وذلك قبل خمسة عشر يوما على األقل من انعقاد 

جلسة التداول،
· ونشرها   البلدية  بمقر  تعليقها  ويتم  العربية،  باللغة  المحلية  للجماعات  الرسمية  بالجريدة  نشرها 

بموقعها اإللكتروني،
· يخ نشرها بالجريدة الرسمية،  تكون القرارات الترتيبية نافذة المفعول بعد خمسة أيام من تار
· ضرورة التثبت من مدى احترام القرارات المتخذة لإلجراءات المستوجبة وخاصة صحة محاضر المعاينة  

وسماعهم  المخالفين  استدعاء  وإجراءات  للغرض  المخولين  الضبط  أعوان  من  عونين  من  وإمضائها 
وإمضاء محاضر السماع،

· الخاص   الضبط  تعاُرِضه مع صالحيات  المتخذ وعدم  باإلجراء  البلدية  رئيس  اختصاص  التثبت من  ضرورة 
لكي ال يكون القرار المتخذ عرضة للطعن بدعوى تجاوز السلطة.
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مجاالت الجهاز التنفيذي:. 3
الشرطة البلدية والشرطة البيئية جهازان تنفيذيان للقرارات والتراتيب البلدية:

ير الشؤون المحلية والبيئة استنادا  تم إحداث جهاز الشرطة البيئية سنة 2016 بمقتضى قرار وزاري اتخذه وز
على الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2016 وتم تكليفه بمعاينة المخالفات التي ضبطها القانون عدد 
59 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة 

بالنظر للجماعات المحلية، وقد تم تنقيحه سنة 2016.
غير أنه وبصدور مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 أصبح لهذا الهيكل وجود قانوني بمقتضى الفصلين 

266 و267 واتسعت مجاالت تدخله ومهامه.
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مهام الشرطة البلدية )الحرس البلدي(مهام الشرطة البيئية

معاينة الجنح طبق الفصل 10 ثالثا من القانون عدد  ·
30 لسنة 2016.

لسنة  ·  433 عدد  باألمر  الواردة  المخالفات  معاينة 
.2017

·  117 عدد  بالقانون  الواردة  المخالفات  معاينة 
لسنة 1992 التي تهم حماية المستهلك.

تطبيق القرارات الصادرة في مجال الصحة والنظافة  ·
العامة.

اقتراح قرارات الغلق. ·
القيام باإلتالف الفوري أو الحجز للسلع الفاسدة أو  ·

منتهية الصلوحية.
كراسات  · مقتضيات  تطبيق  حسن  على  السهر 

يتعلق  فيما  للعموم  المفتوحة  للمحالت  الشروط 
بتراتيب حفظ الصحة.

التصدي لظاهرة االستغالل المفرط للرصيف ومنع  ·
السلع  أو  المواد  حجز  خالل  من  الفوضوي  االنتصاب 

الشاغلة له. 
منع كل ما يضر بالسكينة العامة من ضجيج أو إلقاء  ·

للفضالت مهما كان نوعها. 

الشرطة  · أعوان  قبل  من  المخالفات  رفع  تأمين 
وإحالة  أنظارهم،  مشموالت  حدود  في  البلدية 
المحاضر المحررة إلى رئيس البلدية المعنية التخاذ ما 
يتعين في شأنها من إجراءات قانونية، بما في ذلك 

تتبع المخالفين أمام المحاكم ذات النظر.
ورفع  · الميدانية  المعاينات  إلجراء  التدخل  ضمان 

المخالفات. 
متابعة تنفيذ القرارات البلدية الصادرة في مجاالت  ·

االختصاص البلدي.
احترام  · لمراقبة  منتظمة  بصورة  يات  دور تسيير 

التراتيب البلدية بالتنسيق مع المصالح البلدية.
ير نشاط ألعوان الشرطة البلدية بصورة  · إعداد تقار

يا( وإحالة نسخ منها  ية )يوميا وأسبوعيا وشهر دور
الوطني  لألمن  العامة  اإلدارة  من  كل  إلى  وجوبا 
المعنية  والبلدية  الوطني  للحرس  العامة  واإلدارة 

للمتابعة. 
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تكوين أعضاء المجالس البلدية
(14)

أهمية إفراد أعضاء المجالس البلدية بتكوين في مختلف المحاور التي تهم 
الشأن المحلي لضمان نجاعة العمل والقيام بمهامهم على أحسن وجه

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة   

اإلطارات الجهوية والبلدية كما تم تنقيحه باألمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية،
تأجير األشخاص    المتعلق بضبط   2018 30 نوفمبر  المؤرخ في   2018 1004 لسنة  الحكومي عدد  األمر 

والجماعات  الدولة  أعوان  تكوين  وبمؤسسات  العمومية  باإلدارات  استثنائية  بأعمال  للقيام  المدعوين 
ية، المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار

األمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية   
ية والجهوية بوزارة الداخلية. وإحالة مشموالتها وإلحاق هياكلها المركز

تمهيد:
يــس الحــق فــي التكويــن ســواء  بصــدور مجلــة الجماعــات المحليــة ســنة 2018 تــّم ألول مــرة فــي تونــس تكر
لموظفــي البلديــات أو ألعضــاء مجالســها المنتخبــة تكوينــا يتناســب ومهامهــم. ويكتســي إفــراد أعضــاء 
 بالغــة باعتبــار ممارســتهم فــي أغلــب األحيــان لِمهــن ومهــام 

ً
المجالــس البلديــة بتكويــن خصوصــي أهميــة

يــة ضمــن المجالــس  ير ــل البلديــة، وكذلــك باعتبــار حساســية مهامهــم التقر
ّ

ال تتعلــق بالضــرورة بمجــاالت تدخ
البلديــة.
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مجاالت التكوين:. 1
وتنــوع  مهامهــم  بتعــّدد  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  بهــا  ينتفــع  أن  يمكــن  التــي  التكويــن  مجــاالت  تتعــّدد 
اختصاصاتهــم وكثــرة صالحياتهــم ومجــاالت تدخلهــم فــي الشــؤون المحليــة. وحيــث أكــّدت مجلــة الجماعــات 
المحليــة علــى تشــكيل المجلــس البلــدي إثــر تنصيبــه عــددا مالئمــا مــن اللجــان القــارة لــدرس المســائل المعروضــة 

علــى المجلــس البلــدي، وتشــمل المجــاالت التاليــة:
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  
النظافة والصحة والبيئة  
شؤون المرأة واألسرة  
األشغال والتهيئة العمرانية  
الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات  
الفنون والثقافة والتربية والتعليم  
ياضة   الطفولة والشباب والر
الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة  
المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة  
اإلعالم والتواصل والتقييم  
التعاون الالمركزي  

فضــال عــن تمكيــن المجالــس البلديــة مــن تشــكيل لجــان غيــر قــارة يعهــد إليهــا بدراســة مواضيــع معّينــة أو تكليــف 
ــع أعضــاء المجالــس البلديــة بأنشــطة تكوينيــة  أحــد أعضائهــا بمتابعــة ملفــات محــّددة، وذلــك يقتضــي تمتُّ

ــل البلديــة.
ّ

 المواضيــع التــي لهــا عالقــة بمجــاالت تدخ
ّ

تغطــي المجــاالت المذكــورة وكل
باإلضافــة إلــى هــذه االختصاصــات، ينبغــي أن يتلقــى رؤســاء البلديــات تكوينــا قياديــا إضافيــا مــن أجــل إكســابهم 
 مــن المجلــس البلــدي واإلدارة 

ٍّ
مهــارات القيــادة واإلدارة والتســيير باعتبــار اضطالعهــم بمهــام رئاســة كل

يــة والفنيــة والعملــة بالبلديــة. البلديــة وإشــرافهم علــى إطاراتهــا اإلدار

إعداد برامج التكوين:. 2
تتولــى اللجنــة الوطنيــة لتكويــن أعضــاء المجالــس المحليــة وضــع برامــج التكويــن ومتابعــة تنفيذهــا لفائــدة 
ــب هــذه اللجنــة مــن 6 أعضــاء مــن ذوي االختصــاص، ُيعّينهــم رئيــس المجلــس األعلــى 

ّ
المنتخبيــن المحلييــن. وتترك

للجماعــات المحليــة علــى النحــو التالــي، مــع مراعــاة مبــدأ التناصــف:
رئيس اللجنة  
الن للبلديات  

ّ
عضوان ممث

ل للجهات  
ّ
عضو ممث

ل لألقاليم  
ّ
عضو ممث

فة بالتكوين  
ّ
ل للوزارة المكل

ّ
عضو ممث

 من يرى فائدة في حضوره في أشغالها.
ّ

وُيمكن لرئيس اللجنة دعوة كل
يــة اللجنــة علــى أداء مهامهــا علــى الوجــه األكمــل، وذلــك باحتضــان  وُيســاعد مركــز التكويــن ودعــم الالمركز

أشــغالها وتحّمــِل نفقــات تســييرها والتعّهــد بكتابتهــا وحفــظ وثائقهــا.

تنفيذ برامج التكوين:. 3
ــر للبلديــة مجموعــة مــن 

ّ
ــن مــن تنفيــذ برامــج التكويــن لفائــدة أعضــاء مجالســها المنتخبيــن، يتوف

ّ
حتــى تتمك

ــر هــذه الخدمــات، والتــي مــن أبرزهــا:
ّ

التــي توف الخيــارات إلنجــاز األنشــطة التكوينيــة حســب المؤسســات 
مركز التكوين ودعم الالمركزية  
الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التي أحدثت للغرض أكاديمية التكوين  
مؤسسات التكوين العمومية  
مؤسسات التعليم العالي  
شركات التكوين الخاصة  
منظمات المجتمع المدني  
مؤسسات التعاون الدولي  

كما يمكن للبلدية أن تتولى بنفسها تنظيم أنشطة تكوينية لفائدة أعضاء مجلسها.
 

ّ
ولتمويــل األنشــطة التكوينيــة، ُتخّصــص البلديــة اعتمــادات تتناســب والبرامــج الُمعــّدة للغــرض علــى أن ال تقــل
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عــن 0,5 % مــن ميزانيــة التصــّرف، علمــا أّن هــذه االعتمــادات تغطــي نفقــات تكويــن الموظفيــن ونفقــات تكويــن 
أعضــاء المجالــس البلديــة.

وألجل التنفيذ الميداني لألنشطة التكوينية، ُيمكن للبلدية:
ية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية - اللذْين يوفران    التوّجه مباشرة إلى مركز التكوين ودعم الالمركز

إعداده  تّم  الذي  السنوي  بالبرنامج  المضّمنة  التكوينية  الدورات  إنجاز  وطلب   - مجانية  بصفة  خدماتهما 
لفائدة أعضاء المجلس البلدي،

أو    العالي  التعليم  مؤسسات  أو  العمومية  التكوين  مؤسسات  مع  وشراكة  تعاون  اتفاقيات  عقد 
 طرف 

ّ
منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات التعاون الدولي، حيث تضبط االتفاقية حقوق والتزامات كل

وكيفية إنجاز األنشطة التكوينية وكلفتها إن وجدت،
وفق    الخاصة  التكوين  شركات  مع  الصفقة(  قيمة  )حسب  استشارات  أو  عمومية  بصفقات  القيام 

اإلجراءات القانونية النافذة في مادة الشراء العمومي.
ويختــص المجلــس األعلــى للجماعــات المحليــة - وفــق مجلــة الجماعــات المحليــة - بمتابعــة برامــج التكويــن 

لفائــدة المنتخبيــن المحلييــن وأعــوان الجماعــات المحليــة.

التكوين عن بعد:. 4
باإلضافــة إلــى التكويــن الحضــوري، ُيمكــن ألعضــاء المجالــس البلديــة االنتفــاع بمجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة 
يــب اإللكتروني  يــة عبــر منصتــه االفتراضيــة للتدر اإللكترونيــة عــن بعــد والتــي يوفرهــا مركــز التكويــن ودعــم الالمركز

www.efad.cfad.tn :علــى الرابــط التالــي
وبدورهــا تعمــل الجامعــة الوطنيــة للبلديــات التونســية - عبــر أكاديميــة التكويــن التــي أحدثتهــا - علــى إطــالق 
يــب اإللكترونــي عــن بعــد عبــر موقعهــا علــى اإلنترنــت www.fnct.tn، وهــو مــا يســاهم فــي  منصــة للتدر

ــرة لفائــدة أعضــاء المجالــس البلديــة كّمــا وكيفــا. 
ّ

تدعيــم عــروض التكويــن المتوف
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الجزء الثالث 

المقاربة التشاركية

المحتوى

الديمقراطية التشاركية
الحوكمة المفتوحة

التواصل البلدي
المجالس البلدية لألطفال - تمكين وحماية... تنمية مستدامة

التمويل العمومي للجمعيات المسند من المجلس البلدي
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الديمقراطية التشاركية
(15)

اتخذ مفهوم الديمقراطية التشاركية مكانة محورية في عالقة المجالس 
البلدية بالمواطنين عامة، وبالمجتمع المدني على وجه الخصوص الذي 

يمثل جميع المنظمات غير الحكومية من جمعيات ونقابات وغيرها. ويعتبر 
يا لسالمة ونفاذ عديد التصرفات القانونية التي  هذا المفهوم إجراء ضرور

تتخذها المجالس البلدية. كما يقوم على تمكين مكونات المجتمع المدني 
من المشاركة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العامة المحلية بما 

تتضمنه من برامج ومخططات وميزانيات وقرارات

اإلطار القانوني:
ية التونسية،    دستور الجمهور
بمجلة    المتعلق   2018 09 ماي  المؤرخ في   2018 لسنة   29 األساسي عدد  القانون  29 من  الفصل 

الجماعات المحلية،
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية،
وإجراءات    بضبط شروط  المتعلق   2019 ماي   06 المؤرخ في   2019 لسنة   401 عدد  الحكومي  األمر 

إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،
األمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط   

إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

تمهيد:
أسست مجلة الجماعات المحلية لدور كبير يمكن لمكونات المجتمع المدني أن تلعبه في عالقة بالمجالس 
البلدية المنتخبة في إطار تفعيل أحكام الديمقراطية التشاركية. وعلى هذا األساس، يجب على المجالس 
البلدية تشريك مكونات المجتمع المدني في تصور وإعداد السياسات العامة المحلية، كما يمكنها أيضا 

تشريكها في تنفيذها. 
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آليات تشريك المجتمع المدني في تصور وإعداد السياسات العامة البلدية:. 1
1.1. مسك السجالت المتعلقة بتفعيل أحكام الديمقراطية التشاركية:

المدني ويتضمن قائمة منظمات  المجتمع  أولهما سجل  اثنين:  البلدي مسك سجلين  المجلس  على 
بالتسجيل من أجل المشاركة في أعمال المجلس ومتابعتها. وثانيهما  التي قامت  المجتمع المدني 
اآلراء  تضمين  خالله  من  يتم  الذي  المدني  المجتمع  ومكونات  المتساكنين  وتساؤالت  آراء  سجل 

والمقترحات الواردة عن المتساكنين أو منظمات المجتمع المدني.
2.1. دعوة منظمات المجتمع المدني للحضور بجلسات اللجان: 

وإن  البلدية.  للمجالس  القارة  اللجان  جلسات  بحضور  تقوم  أن  نشاطها  إطار  في  للجمعيات  يمكن 
والحوكمة  التشاركية  »بالديمقراطية  القارة  اللجان  إحدى  تختص  أن  المحلية  الجماعات  مجلة  فرضت 
مشاركة  على  تساعد  التي  اإلجراءات  تنظيم  إلى  أساسا  يهدف  أفقي  مجال  أنه  إال  المفتوحة«، 
المتساكنين بصفتهم تلك أو من خالل جمعيات في أشغال المجلس البلدي بصفة عامة. فللجمعيات 
أن تحضر جلسات جميع اللجان القارة وليس فقط جلسات اللجنة القارة المختصة بتنظيم هذا المجال. 
الديمقراطية  آليات  »تعتمد  أن  المحلية  الجماعات  112 من مجلة  الفصل  اللجان حسب  على  يجب  إذ 
دون  اللجنة  ير  تقر وإقرار  بإعداد  يقوم  أن  ينوبه  من  أو  اللجنة  لرئيس  يمكن  ال  وبالتالي  التشاركية«. 

يك منظمات المجتمع المدني. تشر
كما للجمعيات أيضا أن تساهم في أعمال اللجان غير القارة كما تنص على ذلك مجلة الجماعات المحلية 
التي أتاحت للمواطنين ذلك بالنسبة إلى كل اللجان، مهما كان صنفها ومجال نشاطها، وهو ما يؤكده 
الفصل 84 من النظام الداخلي النموذجي الذي تم إقراره بعدد كبير من األنظمة الداخلية للمجالس البلدية. 

3.1. دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور جلسات المجلس البلدي: 

للجمعيات أيضا دور مهم في المشاركة في تصور البرامج البلدية من خالل حضورها بجلسات المجلس 
البلدي. وتصنف هذه الجلسات، حسب مجلة الجماعات المحلية، إلى جلسات تمهيدية وجلسات عادية. 
فبالنسبة إلى الجلسات العادية فإنها تنعقد وجوبا كل ثالثة أشهر حسب الفصل 216 من المجلة، كما 
تنعقد بالتناوب بين الدوائر البلدية إن وجدت، تسبقها وجوبا جلسات تمهيدية تتم دعوة المتساكنين 

ومنظمات المجتمع المدني إليها وجوبا. 

المجاالت التي يجب على المجلس البلدي تشريك منظمات المجتمع المدني فيها: . 2
1.2. المشاركة في إعداد مشروع مثال التهيئة الترابية البلدي:

أكدت مجلة الجماعات المحلية صلب فصليها 29 و119 على ضرورة تشريك المتساكنين بصفة فاعلة 
في تصور هذا المثال وتطويره. إذ ينص هذا األخير على أن تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في 
تشريك  آليات  من  المنتخبة  مجالسها  تضبطه  ولما  القانون  ألحكام  طبقا  أمثلتها  مشاريع  إعداد 
وتحديد  التصورات  للمساهمة في وضع  فعليا ودعوتهم  المدني  المجتمع  المتساكنين ومنظمات 

االختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية إلعداد أمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها.
2.2. المشاركة في إعداد مشاريع برنامج التنمية البلدي:

ية يتم خاللها تنظيم لقاء مع منظمات المجتمع المدني  تخضع برامج التنمية البلدية إلى مرحلة تحضير
فعلي  تشريك  من  ن 

ّ
تمك آلية  حول  معها  والتوافق  البرنامج  إعداد  مراحل  بمختلف  إعالمها  أجل  من 

للمواطنين.
3.2. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية السنوية:

يمكن للجمعيات أيضا المشاركة بجلسات المجلس البلدي المخصصة للتباحث في الميزانية السنوية للبلديات. 
ويكون تشريك المجتمع المدني سواء في إطار اللجنة المكلفة بالمالية التي يعهد إليها دراسة المشروع 

األولي للميزانية ثم يمكن لها متابعة وإبداء الرأي أيضا عند الجلسة التمهيدية المخصصة لذلك.

إمكانية تشريك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ السياسات العامة البلدية:. 3
1.3. تمويل المجالس البلدية لنشاط منظمات المجتمع المدني:

يمكن للمجالس البلدية إسناد مساعدات مالية لفائدة منظمات المجتمع المدني، والتي ال تقوم على 
اتفاقيات شراكة بل تنخرط في إطار القيام بنشاط يهدف لتحقيق مصلحة عامة، حسب الفصل 111 من 
المحمول  العبء  تقليص  إلى  المساعدات من جهة  تقديم هذه  المحلية. ويهدف  الجماعات  مجلة 
الذي تقوم به  المهم  الدور  تثمين  ثانية،  المجاالت ومن جهة  البلدية بخصوص عديد  المجالس  على 
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الجمعيات في عديد المجاالت والتي تحققها من خالل قربها من المتساكنين وكذلك من ناحية تخصصها 
ومعرفتها بالمجال الذي تنشط فيه.

2.3. التعاون بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني على أساس »عقد برنامج«:

يقدرها مجلسها على أساس »عقد  أهمية  أنشطة ذات  لتمويل  إسناد منح  البلدي  للمجلس  يمكن 
الجماعة سلطة في  فلمجلس  األساس،  والجمعيات. وعلى هذا  المحلية  الجماعة  بين  يبرم  برنامج« 

تقدير األنشطة التي سيتم إسناد التمويل بخصوصها.
3.3. التشاركية:

1.3.3. مشاركة المواطن في وضع برامج التنمية والتهيئة الترابية والتعمير:

يخضع إعداد هذه البرامج وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ويضمن المجلس البلدي لكافة 
البرامج ومتابعة  إعداد هذه  المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل  المتساكنين وللمجتمع 

تنفيذها وتقييمها.
ويعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي إطارا مرجعيا لضبط برنامج 

وتدخالت البلدية في المجال التنموي الشامل.
القانون ولما  أمثلته طبقا ألحكام  إعداد مشاريع  التشاركية في  البلدي وجوبا  المجلس  ويعتمد 

يضبطه المجلس من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا.
استيفاء  بعد  البلدي  المجلس  مصادقة  على  الترابية  والتهيئة  التنمية  برامج  يع  مشار وتعرض 
اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية. ويرفض المجلس كل برنامج تنموي ال يحترم 
هذه األحكام. وكل قرار يتخذه المجلس خالفا لهذه األحكام يكون قابال للطعن عن طريق دعوى 

تجاوز السلطة.
2.3.3. مشاركة المواطن في أعمال المجلس البلدي:

يمسك المجلس البلدي سجال يتضمن مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على  §
طلبها. كما أنه يمسك وجوبا سجال خاصا بآراء وتساؤالت المتساكنين ومكونات المجتمع المدني 

واإلجابات عنها. ويقدم في مفتتح كل جلسة للمجلس البلدي ملخص للمالحظات ومآلها.
المنطقة  § إليها متساِكنو  ُيدعى  تمهيدية  للمجلس وجوبا جلسة  العادية  الدورة  انعقاد  تسبق 

البلدية لسماع مداخالتهم وتعريفهم بالبرامج البلدية. ويتم درس المقترحات خالل الجلسة التمهيدية 
وُتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

ويمكن للمجلس البلدي أن: §
يعقد اجتماعات استثنائية أو حسب الحاجة بطلب من ُعشر الناخبين المسجلين بالسجل االنتخابي   

للبلدية.
يقرر بأغلبية أعضائه تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خاللها تقديم إيضاحات من المجلس   

تنظيم  يمكن  كما  القرارات في مجاالت محددة.  اتخاذ  قبل  خاصة  المتساكنين  ومقترحات من 
الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5 % من المسجلين بالسجل االنتخابي للبلدية على األقل.

يحدث لجنة خاصة، بناء على طلب من مكونات المجتمع المدني تشمل، إلى جانب أعضاء من   
المجلس ومن اإلدارة، ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون 

ير للمجلس البلدي. التدخل في تسييرها. وترفع هذه اللجنة تقار
فيه    التصرف  وطرق  المرفق  سير  حول  المحلية  العامة  المرافق  أحد  مستعملي  يستبين 

الشفافية  مقتضيات  مراعاة  نتائجها،  دراسة  وفي  صياغتها  في  تتم،  استمارة  بواسطة 
والموضوعية واالستقاللية. وتنشر نتائج االستبيان بكل الوسائل المتاحة.

االستفتاء المحلي:. 4
يمكن للمجلس البلدي، بناء على مبادرة من رئيسه أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر استفتاء المتساكنين 
حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية. كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالبلدية المبادرة باقتراح تنظيم 

استفتاء. وعندها، يمكن إجراء االستفتاء في صورة موافقة المجلس البلدي في أجل ال يتجاوز شهرين.
وال يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خالل المدة النيابية. كما أنه ال يمكن إجراء استفتاء خالل السنة األولى 
وخالل السنة األخيرة من المدة النيابية.  وتكون نتائج االستفتاء ملزمة، شرط أن ال تقل نسبة المشاركة عن 

ثلث الناخبين المسجلين.



59

ية
رك

شا
 الت

بة
قار

لم
: ا

ث
لثال

ء ا
لجز

ا

الحوكمة المفتوحة
(16)

تتولى البلدية التصرف في الشؤون البلدية وإسداء الخدمات لمنظوريها 
واإلصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي، وذلك 
باعتماد مبدإ التشاركية. وترِجم هذا المبدأ في مبادئ ثالثة أساسية، وهي 

الشفافية والحوكمة المفتوحة، التشاركية واالستفتاء المحلي
اإلطار القانوني:

ية التونسية،   دستور الجمهور
مجلة الجماعات المحلية )الفصول من 29 إلى 37 ومن 75 إلى 80 و105 و119 و124 و126 ومن 140   

إلى 142 و156 و165 و171 و176 و197 و200 و216 و230 و233 و258 و276(، 
القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى   

المعلومة،
القانون األساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،  
والمصالح    بالمكاسب  يح  بالتصر والمتعلق   2018 أوت  غرة  في  المؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  القانون 

ومكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
األمر الحكومي عــدد 401 لسنة 2019 المؤرخ في 06 ماي 2019 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات   

إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،
األمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أوت 2018 والمتعلق بالمصادقة على النظام   

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

الشفافية والحوكمة المفتوحة:. 1
يعتبر واجب النشر واإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة أهم أوجه الشفافية والحوكمة المفتوحة. وعلى 

هذا األساس:
يلتزم المجلس البلدي بــ :

ضمان شفافية التصرف والتسيير، ويتخذ كل اإلجراءات والوسائل التي تسمح باالطالع على المعلومات   
يع القرارات الترتيبية للبلدية والتسيير المالي والتصرف في األمالك والعقود المبرمة  المتعلقة خاصة بمشار

من طرف البلدية واألشغال واالستثمارات الُمزمع إنجازها من قبل البلدية،
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اعتماد التدقيق الداخلي للتصرف واإلعالم بنتائجه،  
يع    تركيز قاعدة بيانات قصد استغاللها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية مع مراعاة التشر

المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

نشر مشاريع القرارات:. 2
عرضها  قبل  الترتيبية  القرارات  يع  مشار المتاحة  الوسائل  وبكل  اإللكتروني  بموقعه  البلدي  المجلس  ينشر 

للتداول على المجلس، وذلك قبل خمسة عشر يوما على األقل من انعقاد الجلسة.
المنصوص عليها  القرارات واإلعالنات والبالغات واآلراء  المحلية  للجماعات  بالبوابة المخصصة  ُيدرج  أنه  كما 

بمجلة الجماعات المحلية.
وهو يضمن النفاذ إلى المعلومة ويلتزم بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة.

وبعد أن يضبط المجلس البلدي المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخّول 
للبلديات، يتولى نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعالم المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة.

ير دورية عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع اإللكتروني للمجلس. ويعّد تقار
ير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية  كما أن المجلس البلدي يتولى إعداد تقر
المستدامة وينشره بكل الوسائل المتاحة. وهو يتولى خالل السنة األخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو 
خبراء، عند االقتضاء، لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة االقتصادية وإسناد التصرف فيها. وينشر 

ير التقييم بموقعه اإللكتروني بعد عرضه علنا في آخر جلسة للمجلس البلدي. تقر
1.2. في مجال المالية المحلية:

يمكن للمتساكنين ولمكونات المجتمع المدني وكل من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس 
المجلس البلدي حول موارد ونفقات معينة. وفي صورة عدم تلقي جواب في أجل أقصاه شهر من 
ترابيا. وتأذن المحكمة عند االقتضاء  ية المختصة  يخ إيداع مطلبهم، يمكنهم التوجه للمحكمة اإلدار تار

بالحصول على الوثائق المطلوبة.
ويتعين إشهار كل وثائق مشروع الميزانية.

وُتدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع اإللكتروني المخصص للبلدية، وتوضع نسخة منها على ذمة 
العموم.

ويمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى 
هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من قبل المطالبين بالضرائب المحلية بالبلدية المعنية.

2.2. اإلعالم بنشاط الهياكل البلدية:

ومن ذلك:
· إعالن مواعيد الدورات العادية،  
· الحقا   نشره  مع  ودوائرها،  البلدية  بمقرات  الترتيبية  القرارات  من  ونسخة  للمداوالت  ملخص  تعليق 

بالموقع اإللكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الموقع  على  الفنية  اللجنة  برأي  مصحوبة  والهدم  البناء  وُرخص  التقسيم  قرارات  نشر  كذلك  ويتم 

اإللكتروني للبلدية.

لمشاهدة الفيديو:
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التواصل البلدي
(17)

في إطار الالمركزية، تنص مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها بتاريخ 09 
ماي 2018 على جملة من االلتزامات القانونية الواجب اعتمادها إثر وضع 
نماذج اإلعالم والتواصل البلدي مع المواطنين والمجتمع المدني. وتعيد 

المجلة ضبط هذا النظام من خالل إدراج قواعد جديدة من جهة، واستكمال 
اإلطار القانوني المتعلق بالحق في المعلومة من جهة أخرى

اإلطار القانوني:
الفصول 15و31 و32 من الدستور التونسي المؤرخ في 27 جانفي 2014،   
إلى    النفاذ  في  بالحق  يتعلق   2016 مارس   24 في  المؤرخ   2016 لسنة   22 عدد  األساسي  القانون 

المعلومة،
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
األمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر   

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

تمهيد:
يعتبر التواصل المؤسساتي واإلعالم والتقييم من مشموالت إحدى اللجان البلدية القارة الواجب إحداثها. 
وهو ما يتطلب بعث خدمات داخلية مخصصة لهذا الغرض ووجود مهنيين وإطارات مختصة في التواصل 

واإلعالم والتكنولوجيات الجديدة لتحديد آليات وخطط التواصل البلدي.

ركيزتا التواصل البلدي:. 1
1.1. التواصل الداخلي: 

يهدف التواصل الداخلي إلى نشر المعلومة داخل البلدية بين اإلدارة ومستشاري البلدية من جهة، وبين 
يز الشفافية وضمان  مختلف هياكل اإلدارة البلدية من جهة أخرى. التواصل الداخلي البلدي هو أداة لتعز
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حسن سير العمل. كما أنه يعكس قدرات تنظيمية جيدة وفق قواعد وإجراءات منصوص عليها في الدليل.
ن الحقا من التواصل الخارجي.

ّ
ستسهل هذه اإلجراءات جمع المعلومات التي ستمك

1.1.1. أنواع الرسائل الداخلية:

رسائل إلكترونية داخلية تتعلق باألداء اإلداري والمالي للخدمات البلدية، الروزنامة المؤسساتية،  §
المناشير والمذكرات الداخلية الصادرة عن الكتابة العامة للبلدية.

المذكرات الداخلية لرئيس البلدية، معلومات حول اللجان البلدية، المعلومات الداخلية في المجلس  §
البلدي.

2.1.1. وسائل التواصل الداخلي:

والوظيفة  § البلدية  )تحديد  اإللكتروني  يد  البر توقيع  مع  ...@بلدية...  مؤسساتية:  بريد  عنوانا 
والمهمة وتفاصيل االتصال بالمرسل...(.

البلدية  § رئيس  مع  األخيرة  هذه  واجتماعات  بينها،  فيما  ية  اإلدار للهياكل  المنتظمة  االجتماعات 
واجتماعات التوفيق والميزانية وكل أشكال وأدوات التواصل المحددة بالنظام الداخلي.

2.1. التواصل الخارجي:

والمجتمع  المواطنين  بين  للبلدية  جيدة  سمعة  وبناء  اإلعالم والبروز  إلي  الخارجي  التواصل  يهدف 
وإجراءات  بقواعد  البلدية  تلتزم  وبالتالي  اإلعالم.  والشركاء ووسائل  الوطنية  والمؤسسات  المدني 
جمع المعلومات وتزود نفسها باإلمكانيات ووسائل التواصل لتعميم المعلومة طبقا ألحكام القانون 

وتماشيا مع انتظارات المواطنين. يسمح التواصل الخارجي أيضا بتقييم األداء البلدي.
تندرج وسائل التواصل البلدي ومدى نفاذ المواطنين للمعلومة ومشاركتهم ضمن مؤشرات الشفافية 

والحوكمة المعتمدة في التقييم السنوي ألداء الجماعات المحلية.
1.2.1. محتوى التواصل البلدي:

تسهر اللجنة المكلفة بالتواصل واإلعالم والتقييم على وضع السياسات االتصالية المؤسساتية 
من   210 الفصل  مقتضيات  وحسب  االنتخابية  العهدة  طيلة  منها  والخارجية  الداخلية  االستباقية 

مجلة الجماعات المحلية. كما أنها تقوم بجمع المعلومات والسهر على نشرها للعموم.
2.2.1. أساسيات التواصل مع العموم حسب مجلة الجماعات العمومية: 

ية  § تفسير بملحوظات  مرفوقة  األعمال  بجدول  المطروحة  والمسائل  العادية  الدورات  مواعيد 
يع القرارات الترتيبية المعروضة  )الفصالن 216 و217(. النظام الداخلي للمجلس )الفصل 215(. مشار

على المجلس، 
القرارات الترتيبية المصادق عليها من طرف المجلس )الفصل 28(، §
محاضر جلسات المجالس البلدية )الفصل 224(، §
ير حول أعمال اللجان )الفصل 212(، § تقار
الشراكات  § المؤسسات،  )الجمعيات،  الغير  مع  المحلية  الجماعة  طرف  من  المبرمة  العقود 

واالتفاقيات في إطار التعاون الالمركزي الوطني واألجنبي( )الفصل 34(،
ير التدقيق الداخلي )34(، مشروع الميزانية  § واجبات التواصل حول التصرف المالي )الفصل 140(، تقار

اإللكتروني وإحالة  بالموقع  المصادق عليها  الميزانية  إدراج   .)171 )الفصل  به  المتعلقة  والوثائق 
نسخ من الوثائق المرقمنة لألرشيف )الفصل 176(،

مسك سجل خاص بآراء وتساؤالت المتساكنين ومكونات المجتمع المدني واإلجابات عنها وعرض  §
ملخص للمالحظات ومآلها عند افتتاح كل جلسات المجالس البلدية )الفصل 30(،

التواصل فيما يخص إجراء استفتاء سكاني واإلعالم بجميع أطواره )الفصالن 31 و33(،  §
التواصل حول التصرف في الشؤون المحلية وتسييرها )الفصل 34(، §
تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خاللها تقديم مقترحاتهم والتشاور حولها لعرضها على  §

المجلس )الفصل 35(،
التواصل والتشارك مع المتساكنين في إعداد أمثلة التهيئة العمرانية )الفصل 119(، §
الشفافية في تسيير المرافق العامة )الفصل 76(، §
التمويل العمومي لفائدة الجمعيات )الفصل 171(، §
اإلعالم بكل القرارات المتخذة طبقا آلليات الديمقراطية التشاركية )الباب 5(، §
واآلراء  § والبالغات  واإلعالنات  القرارات  المحلية  للجماعات  المخصصة  بالبوابة  »تدرج  عامة  بصفة 

المنصوص عليها بهذا القانون« )الفصل 36(.
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أين توجد المعلومة؟ . 2
القرارات المعلقة في مقر الجماعة المحلية والدوائر البلدية،  
على الموقع اإللكتروني للجماعة المحلية،  
المتساكنين    لتساؤالت  لالستماع  المخصصة  العلنية  والجلسات  التمهيدية  البلدية  المجالس  جلسات  إثر 

وجلسات اللجان المفتوحة للعموم وجلسات مجالس الدوائر واللقاءات التشاركية،
صفحات الفايسبوك الرسمية للبلديات خاصة في غياب الموقع اإللكتروني،  
ير، فيديوهات رئيس البلدية، االجتماعات العامة...(،   عبر وسائل التواصل البلدي )الالفتات، التقار
الجريدة،   
الرسمية للجماعات المحلية.   

أدوات التواصل:. 3
يجيا حسب اإلمكانيات المتوفرة لدى البلدية ومدى  أدوات التواصل البلدي متنوعة، ويمكن تطويرها تدر
الواجب  المقابل هنالك أدوات تواصل أساسية من  الحرفية. في  إلى مستوى  بالتواصل  لالرتقاء  سعيها 

توفيرها:
التواصل    أدوات  بقية  تصميم  في  للبلدية واتباعه  الجرافيكي  الميثاق  الهوية...(،  )البروز،  البلدية  شعار 

الرسمي للبلدية )الترويسة، بطاقات الدعوة، إعالنات األحداث(،
منصة الويب ومحتواها وقناة اليوتيوب،   
صفحة الفايسبوك الرسمية للبلدية والمحتوى الموجود على بقية وسائل التواصل االجتماعي،   
الصور المخّزنة لدى البلدية،  
الالفتات الداخلية للبلدية والتي تحدد مقراتها وممتلكاتها،  
الملصقات والالفتات والكتيبات واألدلة وكافة وسائل اإلعالم التي تحمل شعار البلدية،   
التصريحات والمقاالت الصحفية،  
الجريدة البلدية،  
الراديو البلدي.   

ماذا يمكن أن يفعل المواطنون إذا لم يتمكنوا من العثور على المعلومة؟. 4
اللجوء إلى الحق في النفاذ إلى المعلومة )اطلع على الجذاذة: التعاون الالمركزي(،  
المطالبة بتنظيم لقاء علني حسب مقتضيات الفصل 35 )اطلع على الجذاذة: الديمقراطية التشاركية(،  
المطالبة بإحداث لجنة خاصة لمتابعة سير المرافق العامة والمشاركة فيها حسب الفصل 78.   

لمشاهدة الفيديو:
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المجالس البلدية لألطفال
تمكين وحماية... تنمية مستدامة

(18)

مسار انتخاب أعضاء المجالس البلـدية لألطفال وإحداثها وقواعد تسييرها 
وضمان مشاركتها الفاعلة في العمل المحلي للمساهمة في إرساء 

نظام ديمقراطي عادل وشـامل ُيعبـّر عـن انتظـارات جميـع شـرائح المجتمع 
ومشاغلهم

اإلطار القانوني: 
ية التونسية،   دستور الجمهور
الفصـل 12 من االتفاقية الدوليـة لحقـوق الطفـل المعتمدة فـي 10 نوفمبـر 1989، والمصادق عليهـا   

بالقانـون عـدد 92 لسـنة 1991 المؤرخ فـي 20 نوفمبـر 1991،
الفصـالن األول و10 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في   

09 نوفمبر 1995،
الفصـل 29 مـن مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ   

في 9 ماي 2018.
مراجع أخرى:

والتكوين    اإلعالم  مرصد  قبل  من  المنشور  لألطفال  البلدية  المجالس  إلحداث  اإلجرائي  المرجعي  الدليل 
والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل – 2019 :

https://observatoire-enfance.tn/documents/guide_pour_les_conseils_municipaux_
pour_les_enfants.pdf

بين    بالشراكة  الُمعّد  لألطفال  البلدية  المجالس  ألعضاء  االنتخابي  للمسار  البصري  السمعي  العرض 
مرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل والمركز الدولي للتنمية المحلية 

https://youtu.be/rhYYP0fKtm4 : والحكم الرشيد
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تمهيد:
يــة التونســية منــذ 1991 إلــى  ُتشــير االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهور
إليــه فــي المواضيــــع ذات الّصلــة بحقوقــه. ويعتبــر إنشـــاء   الطفــل فــي المشــاركة وفــي االســـتماع 

ّ
حــق

ــي المشــاركة تماشــيا مــع أحــكام  ــل فـ ــق الطفـ ــوض بحـ ــادرات القّيمــة للنهـ ــس بلديــة لألطفــال مــن المب مجالـ
مجلــة الجماعــات المحليــة التــي تنــص علــى وجوبيــة اعتمــاد آليـــات الديمقراطيـــة التشـــاركية لجميــع المتســاكنين 
البلديـــة  متســـاكني   

ُ
وثلــث هامـــة،  اجتماعيـــة  شـــريحة  األطفــال  يمثــل  حيــث  التنمويـــة  البرامــج  إعــداد  عنــد 

يتعيــن إســـهامهم فـــي الشـــأن المحلــي وفـــي مـــا يتعلـــق بجميـــع المشــاريع والتدابيـــر والقـــرارات ذات الصلـــة 
بأوضاعهـــم تراعـــي مصلحتهـــم الفضلــى.

ــن هــذه الفضــاءات مــن إعــداد األطفــال لحيــاة حــرة مســؤولة فــي مجتمــع مدنــي متضامــن قائــم 
ّ
كمــا ُتمك

يبهــم علــى ممارســة الديمقراطيــة  علــى التــالزم بيــن الوعــي بالحقــوق وااللتــزام بالواجبــات، عــالوة علــى تدر
والتحلــي بقيــم المواطنــة.

التعريف بالمجلس البلدي لألطفال: . 1
المجلس البلدي لألطفال هو مجلـــس استشـــاري قائـــم علـــى قواعـــد وأســـس ديمقراطيـــة ومقاربـة تشـاركية 
ــن األطفــال مــن التعبيـــر عــن آرائهــــم فــي المواضيــــع ذات الّصلــة بحقوقهــم، 

ّ
فـــي تســـيير الشـــأن المحلــي يمك

ر فيهــم الحــّس المـــدني ونشــــر ثقافــة حقــوق الطفــل، كمــا يــدّرب 
ّ

ويعّودهــم عـــلى روح المسؤولّيــــة ويجــذ
األطفــال علــى العمــل الجماعــي وطــرق الحــوار ويشــجعهم علــى التميــز واالبتــكار.

إحداث المجالس البلدية لألطفال: . 2
لئــن لــم تتضّمــن مجلــة الجماعــات المحليــة بنــودا تتعلــق بتنظيــم أو هيكلــة أو كيفيــة تســيير المجالــس البلديــة 
لألطفــال علــى غــرار مــا أقــّره القانــون األساســي للبلديــات لســنة 1975 فقــد أتــاح الفرصــة للبلديــات إلحداثهــا 
بالرجــوع لمشــموالتها وصالحياتهــا الواســعة وباالســتناد أيضــا للفصــل 29. وقــد وضــع مرصــد حقــوق الطفــل 

دليــال إجرائيــا يعتمــد مســارا انتخابيــا ديمقراطيــا يضمــن تكافــؤ الفــرص والمســاواة وعــدم التمييــز.

شروط الترشح:. 3
يشترط للترشح لعضوية المجلس البلدي لألطفال: 

أن يكون الطفل تونسي الجنسية،   
علـى    االنتخابات  يـخ  تار عند  أقصـى  كحـد  سـنة  و15  أدنـى  كحـد  سـنوات   10 بيـن  الطفـل  سـن  يكـون  أن 

مسـتوى البلديـة، 
أن يقطن ويدرس الطفل بالمنطقة البلدية المعنية،   

يتـــّم انتخـــاب أعضـــاء المجلــس البلـــدي لألطفــال مـــن بيـــن أطفـــال المؤسســات التعليميـــة العموميـــة والخاصـــة 
والمؤسســات التكوينيـــة واالجتماعيــة وتلـــك التـــي ُتعنـــى بـــذوي اإلعاقـــة.

المسار االنتخابي:. 4
لــة فــي مجــال الطفولــة بإعــداد مشــروع مداولــة فــي إحــداث مجلـــس بلـــدي 

ّ
تقــوم اللجــان البلديــة المتدخ

لألطفــال ُيعــرض علــى مصادقــة المجلــس البلــدي.
ُتعهـــد الكتابـــة القـــارة للمجلـــس البلـــدي لألطفال إلـــى اللجنـــة البلديـــة المكلفة بالطفولـــة بالتنســـيق مـــع اللجنـــة 
البلديـة المكلفة بالتربيـة والكتابـة العامـة للبلديـة، ويتولـى إطـار مـن بين اإلطـارات البلديـة، ُيعّينـه رئيـس المجلس 

البلـــدي بقـــرار، تسيير المجلس البلـــدي لألطفال.
تتولـــى الكتابـــة القـــارة للمجلـــس البلـــدي لألطفال إعـــداد العمليـــة االنتخابية وتنظيمها بالتنســـيق مـــع الهيـــاكل 
المســتقلة  العليـــا  الهيئـــة  مـــع  وبالتعـــاون  التربيــة(  ووزارة  بالطفولــة  المعنيــة  الــوزارة  )ممثلــي  المتدخلــة 
لالنتخابــات، ويتــّم إحــداث لجنــة انتخابــات فــي الغــرض تحــرص علــى مراعـــاة مبـــدأ عـــدم التمييـــز وضمـــان التناصـــف 

بيـــن الجنســـين. 
ُتجرى االنتخابات على ثالث مراحل: 

 قسـم،  
ّ

على مستوى األقسام: يتـّم انتخـاب ممثـل واحـد عـن كل
المكلفة    اللجنـة  طـرف  مـن  يحـدد  األطفال  مـن  عـدد  أو  أحـد  انتخاب  يتّم  المؤسسات:  مستوى  على 

باالنتخابات،
على مستوى المنطقة البلدية: يتـّم انتخـاب أعضاء المجلس البلـدي لألطفال مـن بين قائمـة المرشحين مـن   

مختلـف المؤسسات بالمنطقة البلديـة.
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 طفـل مـرسم بإحدى المؤسسات التابعة ترابيا للمنطقة البلدية.
ّ

يعتـبر ناخبـا كل

تركيبة المجلس البلدي لألطفال:. 5
ين، ويتكـــّون مـــن  يتركــب المجلــس البلــدي لألطفــال مــن الرئيــس والمســاعد األول والمســاعدين والمستشــار

نفـــس عـــدد األعضــاء بالمجلــس البلـــدي.
ل المجلس البلدي لألطفال خالل أسبوع من انتخابه أربع لجان قارة:

ّ
ُيشك
النظافة والعناية بالبيئة،  
ياضة والترفيه،    التربية والثقافة والر
العمل التطوعي،  
االتصال والعالقات مع المجتمع المدني والمجالس المماثلة.  

ــد  ــل موعـ ــا قبـ ــر يومـ ــة عشـ ــنة، وذلـــك خمسـ ــا أربـــع دورات فـــي السـ ــد المجلــس البلـــدي لألطفــال وجوبـ يعقـ
ــة. ــام الدراسـ ــع أيـ ــن مـ  تتزامـ

ّ
الـــدورات األربــع للمجلـــس البلـــدي علـــى أال

 طفل عضويته لفترة نيابية واحدة مدتها ثالث سنوات.
ّ

ُيباشر كل

تسيير المجلس البلدي لألطفال:. 6
تقــوم الكتابـــة القـــارة للمجلـــس البلـــدي لألطفــال بإعــداد وتنظيــم العمليــة االنتخابيــة لعضويــة المجلــس البلــدي 
لألطفــال واإلشــراف عليهــا وذلــك قــي بدايــة الجلســة التنصيبيــة. كمــا تقــوم بإعــداد مشــروع النظــام الداخلــي 

لعرضــه علــى المصادقــة خــالل الجلســة االفتتاحيــة والســهر علــى حســن تطبيقــه. 
تتولـــى الكتابـــة القـــارة للمجلـــس البلـــدي لألطفــال اإلعــداد لجلســات المجلــس البلــدي لألطفــال والدعــوة إليهــا 
بالتنســيق بيــن مختلــف الهيــاكل. وتوّجــه نســـخة مـــن مــداوالت المجلــس البلـــدي لألطفــال إلـــى رئيـــس المجلــس 
البلـــدي خـــالل الثمانيـــة أيـــام المواليــة النعقــاد الـــدورة. وتعـــرض اقتراحـــات المجلــس البلـــدي لألطفــال مـــن قبـــل 

رئيســـه أو مـــن ينوبـــه مـــن األعضاء خالل الـــدورة العاديـــة الموالية للمجلـــس البلـــدي للبـــت فيهـــا. 
 عـدد المدعوين 

ّ
 يقـل

ّ
يحضـر أعضـاء المجلس البلـدي لألطفال بالتنـاوب بينهـم دورات المجلس البلـدي علـى أال

للحضـور عـن األربـعة وذلك بالتنسـيق مـع كتابتـه القـارة.

ضمان المشاركة الفاعلة لألطفال في الشأن المحلي:. 7
إّن إنشـــاء المجالـــس البلديـــة لألطفــال وتســييرها ُيمثــل ضمانــة لترســيخ حــق الطفــل فــي المشــاركة فـــي الشـــأن 
ــي تهمــه وضمــان مشــاركة فعليــة مــن قبــل األطفــال فــي  ــع المســائل التـ ــي جميـ ــرأي فـ المحلــي وإبــداء ال

ياضيــة أو تعليميــة.  يــف الشــأن المحلــي أو فــي القيــام بأنشــطة ترفيهيــة أو ر تصر
لكن يجب احترام الشروط التالية:

ضرورة إبالغ األطفال بحقهم في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بشـأن مسـألة معينـة وإعالمهم بمـكان   
الجلسات المعنية وتاريخها واالستماع إليهـم،

عمليـة    جديـة  مـن  التأكـد  لألطفال  يتسـنى  حتـى  للدرس  المعروضة  بالمسائل  الـالزم  االهتمام  إيالء 
استشـارتهم واالستماع إليهـم،

مراعـاة آراء األطفـال التـي يتّم اّتخاذهـا بشـكل مسـتقل باعتبارهـا مهمـة فـي تسـوية المسائل المعروضة   
للدرس،

إعالم األطفال بمـآل المسائل موضوع النقاش والقـرارات المتخذة رسـميا، وكيـفية مراعـاة آرائهم،  
تمكين األطفال من التوّجـه للـرأي العـام المحلي ولقاعدتهـم االنتخابية مـن خـالل تنظيـم وعقد اجتماعات   

في الغرض. 
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التمويل العمومي للجمعيات المسند    
من المجلس البلدي

(19)

يقوم المجلس البلدي بدعم األعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة 
ياضّية والبيئّية بالبلدّية عن طريق المصالح البلدّية  االجتماعية والثقافّية والّر
والجمعّيات التي تعمل في المجاالت المعنية. ومن أشكال الدعم التي 

يقّدمها المجلس التمويل العمومي للجمعيات

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
يل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،   القانـون األساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفر
المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،  
األمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط   

إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تّم تنقيحه باألمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 
2014 وإتمامه باألمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016.

تمهيد:
تعمــل الجماعــات المحليــة علــى دعــم الجمعيــات المحدثــة طبقــا للقانــون مــن خــالل تمكينهــا مــن اســتغالل 
ــن 

ّ
مختلــف الفضــاءات والتجهيــزات فــي أنشــطة ذات نفــع عــام، كمــا لهــا أن تمنــح مســاعدات ماليــة حتــى تتمك

ياضيــة والبيئيــة مــع ضــرورة احتــرام الشــروط  هــذه الجمعيــات مــن دعــم أنشــطتها االجتماعيــة والثقافيــة والر
القانونيــة واإلجرائيــة.
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تعريف التمويل العمومي للجمعيات:. 1
هــي المبالــغ الماليــة المخصصــة لدعــم الجمعيــات ومســاعدتها علــى إنجــاز المشــاريع وعلــى تطويــر نشــاطها 

علــى أســاس الكفــاءة وجــدوى المشــاريع والنشــاطات، والمدرجــة ضمــن ميزانيــة:
الدولة  
أو الجماعات المحلية  
أو المؤسسات ذات الصبغة اإلدارية  
أو المؤسسات والمنشآت العمومية  
أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 34 % من رأس مالها  
أو المنشآت ذات األغلبية العمومية.  

الفضــاءات والتجهيــزات فــي  الجمعيــات مــن اســتغالل مختلــف  البلديــة  كمــا يعتبــر تمويــال عموميــا تمكيــُن 
البلديــة. لبرامــج وشــروط ُتصــادق عليهــا  أنشــطة ذات نفــع عــام وفقــا 

ويتّم منح التمويل العمومي للجمعيات وفق إحدى الصيغ التالية:
الطلبات المباشرة،  
المشاركة في إعالن الدعوة للترشح،  
يع.   اتفاقية شراكة إلنجاز مشار

شروط انتفاع الجمعيات بالتمويل من البلدية:. 2
1.2. شروط متعلقة بالجمعية:

ُيشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي:
· أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات، 
· أن تكون وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق االجتماعية، 
· أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها اإلداري والمالي. 

2.2. شروط متعلقة بالنشاط موضوع التمويل:

ُيسند التمويل العمومي للجمعيات:
· لدعم أنشطتها وتطوير وسائل عملها، 
· يع تندرج في مجال نشاط البلدية تهدف لتحقيق النفع العام.  أو لتنفيذ مشار

وُيمكــن للبلديــة أن تســند منحــا لتمويــل أنشــطة ذات أهميــة تقّدرهــا مجالســها علــى أســاس »عقــد - 
ــن الجمعيــات المذكــورة مــن اســتغالل 

ّ
برنامــج« ُيبــرم بيــن البلديــة والجمعيــات. كمــا ُيمكــن للبلديــات أن ُتمك

مختلــف الفضــاءات والتجهيــزات فــي أنشــطة ذات نفــع عــام وفقــا لبرامــج وشــروط ُتصــادق عليهــا البلديــة.

إجراءات إسناد التمويل للجمعيات:. 3
1.3. مداولة المجلس البلدي:

يضبط المجلس البلدي:
·   

ّ
كل القارة  البلدية  اللجان  وتتولى  المباشرة،  الطلبات  إطار  في  المسند  العمومي  التمويل  سقف 
حسب اختصاصها دراسة مطالب التمويل واقتراح التوصيات التي تراها للمجلس البلدي، كما يمكن لرئيس 
الفنية  اللجنة  البلدي قبل عرضها على  المجلس  أنظار  التمويل مباشرة على  يعرض مطالب  أن  البلدية 

المختصة، 
· المشاريع موضوع الدعوة للترشح، 
· شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعالن النتائج. 

2.3. إحداث لجنة فنية:

تحــدث البلديــة لجنــة فنيــة تتولــى النظــر فــي مطالــب الحصــول علــى التمويــل وتقييمهــا والبــت فيهــا 
وتحديــد المبلــغ الــذي ُيمكــن إســناده وفــق ضوابــط الشــفافية وتكافــؤ الفــرص والمنافســة، باســتثناء 
ياضيــة التــي تخضــع لنــص خــاص وعــدد مــن الجمعيــات التــي ُتضبــط ســنويا بمقتضــى قــرار صــادر  الجمعيــات الر
عــن رئيــس الحكومــة علــى غــرار االتحــاد الوطنــي للتضامــن االجتماعــي واالتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية 

ــب هــذه اللجنــة مــن:
ّ
واالتحــاد الوطنــي للمكفوفيــن... وتترك

· رئيس: رئيس البلدية أو من ينوبه، 
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· أعضاء: - ممثلين عن اإلدارات المعنية بالبلدية 
  - ممثل عن سلطة اإلشراف

  - مراقب المصاريف العمومية
يعين رئيس البلدية أعضاء اللجنة بمقرر.

3.3. اإلعالن عن الترشح للتمويل العمومي:

· م مباشرة إلى البلدية،  الطلبات المباشرة: تقدَّ
· اإلعالن عن الدعوة للترشح: تطلقه البلدية وتقوم بنشر اإلعالن بوسائل اإلعالم المكتوبة وبموقعها  

اإللكتروني،
· اتفاقية الشراكة إلنجاز مشاريع: تكون بمبادرة من الجمعية. 

4.3. قبول ملف الترشح:

1.4.3. الوثائق األساسية:

يتعّيــن علــى الجمعيــة الراغبــة فــي الحصــول علــى تمويــل عمومــي فــي إطــار طلبــات مباشــرة أو فــي 
يع، إرفــاق  إطــار المشــاركة فــي إعــالن الدعــوة للترشــح أو فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة إلنجــاز مشــار
مطلبهــا بالوثائــق المبينــة بالفصــل 7 مــن األمــر عــدد 5183 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 

2013 المتعلــق بضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات.
2.4.3. الوثائق اإلضافية:

الراغبة في  إليه أعاله، تتولى الجمعية  الوثائق المذكورة في الفصل السابع المشار  يادة على  ز
الحصول على تمويل من البلدية تقديم الوثائق/المعطيات التالية حسب طبيعة الطلب:

ير مفّصل حول موارد الجمعية وتدقيق أوجه استعمال التمويل المطلوب. 1- الطلب المباشر: تقر
2- الدعوة للترشح أو اتفاقية شراكة: 

دراسة اقتصادية للمشروع، §
روزنامة تنفيذه، §
هيكلة تمويله، §
ي المقترح إلنجازه، §

ّ
التمش

السير الذاتية للفريق الذي سيشرف على تنفيذه. §

تقييم الترشحات:. 4
1.4. الطلبات المباشرة:

يتّم االختيار حسب أهمية النشاط والبرامج والتدخالت المنجزة سابقا والمزمع إنجازها مستقبال.
2.4. الدعوة للترشح أو اتفاقية شراكة:

يتّم االختيار حسب:
· التمشي المقترح إلنجاز المشروع، 
· النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من إنجازه، 
· عدد فروع الجمعية ومنخرطيها وأجرائها، 
· الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على التنفيذ، 
· مشاركة الجمعية في األنشطة التكوينية، 

يع التي ُتقّدم في إطار شبكة جمعيات. وُتعطى األولوية للمشار

اختيار الملفات:. 5
بالنسبة إلى مطالب التمويل في إطار الدعوة للترشح، تُبّت اللجنة الفنية فيها مع:

ير الفرز على أساس المعايير المذكورة،   النظر في تقر
تحديد مبلغ التمويل المخصص للمشروع وكيفية توزيعه على الجمعيات وروزنامة صرفه.  

وتتولــى البلديــة تعليــق نتائــج أعمــال اللجنــة بمقرهــا وبدوائرهــا ودعــوة الجمعيــة التــي تــّم اختيارهــا إلتمــام 
إجــراءات التعاقــد معهــا.

وبالنســبة إلــى المطالــب المقّدمــة فــي إطــار اتفاقيــات شــراكة، تتولــى اللجنــة دراســتها والبــّت فيهــا وتحديــد 
مبلــغ التمويــل الممكــن إســناده.
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وُيمكــن للمجلــس البلــدي أن يقــّرر تنظيــم لقــاء مــع المتســاكنين لتقديــم إيضاحــات واالســتماع لمقترحاتهــم قبــل 
اّتخــاذ القــرار بالتمويل.

يــر يتضّمــن قائمــة الجمعيــات المنتفعــة بالدعــم   ســنة نشــر تقر
ّ

ويتعيــن علــى البلديــة قبــل 15 نوفمبــر مــن كل
ــص ألنشــطتها.

ّ
بعنــوان تلــك الســنة، وملخ

لمشاهدة الفيديو:
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الجزء الرابع 

التنمية االقتصادية 
المحلية

المحتوى

التعاون بين البلديات
التعاون الالمركزي

التسويق الترابي
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التعاون بين البلديات
(20)

يعتبر التعاون بين الجماعات المحلية مجاال لتنظيم السلطة المحلية حيث 
ن البلديات من االلتقاء بشركاء وتجميع الموارد بغاية القيام بأنشطة 

ّ
يمك

معينة أو تقديم خدمات عامة أو تنفيذ بعض المشاريع التي تعزز من 
قدراتها لخلق التنمية المحلية المستدامة. وتوضح هذه الجذاذة مجاالت 

وصيغ التعاون بين البلديات 

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفرى 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،  
األمر الحكومي عدد 367 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بضبط نسب الفائدة وآجال   

استرجاع القروض المسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

تعريف التعاون بين البلديات:. 1
يتمثل التعاون بين البلديات في إقامة عالقة رسمية بين بلديتين أو أكثر بهدف إنجاز مشاريع مشتركة أو 

إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة، وذلك من أجل:
يات شراء    تحقيق اقتصاد في الكلفة والجدوى خاصة في المشاريع االقتصادية أو البيئية كإحداث مركز

للوقود أو قطع الغيار مثال،
بلدية    آلياتها لفائدة  بلدية معينة  الفنية كتوفير  إنجاز األعمال  البلديات في  بين  التضامن األفقي  تفعيل 

محدودة اإلمكانيات في صيانة شبكة التنوير العمومي مثال،
تبادل الخبرات والمعارف خاصة في المجاالت التقنية كتوفير مختصين من بلدية أخرى لمساعدتها على   

إنجاز أشغال معينة،
تكون    والتي  البلديات  بين  التعاون  مؤسسات  بإحداث  المرافق  في  التصرف  طرق  على  مرونة  إضفاء 

خاضعة للمحاسبة الخاصة.
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ويمكن لهذه البلديات أن تجسم هذه العالقة عبر إبرام اتفاقية بينها أو تكوين هياكل ومؤسسات بمختلف 
األشكال لنفس الغرض. كما يمكن إقامة عالقة تعاون بين البلديات من جهة وغيرها من الجماعات المحلية 

)الجهات واألقاليم( من جهة أخرى.
ويتعين قبل عقد أية عالقِة تعاوٍن إنجاز دراسات تبين الجدوى المالية المنتظرة من هذا التعاون وبيان التراتيب 

ية. التي تحكم إدارة مواردها وخاصة الموارد البشر

أشكال التعاون بين البلديات:. 2
يمكن لجماعة محلية أن تقرر ممارسة جانب من صالحياتها الذاتية بصفة مشتركة مع جماعة محلية أخرى، 

ويكون هذا التعاون من أجل هدفين مختلفين:
إنشاء    أو  المحلية،  العامة  الخدمات  لبعض  المشتركة  اإلدارة  هو  منه  الهدف  التصرف:  في  التعاون 

يع الموارد بشكل أفضل والتقليص من التكاليف. في هذه الحالة، تبحث البلديات  تجهيزات محلية، من أجل توز
عن شكل مرن نسبيا أو »تجميعي« للتعاون بين البلديات،

يع    التعاون في المشاريع: تختار البلديات شكال أكثر تكامال أو اتحادا للتعاون من أجل اإلدارة الجماعية لمشار
التنمية المحلية.

صيغ التعاون بين البلديات:. 3
بينها  للتعاون  برنامج  إعداد  تتولى  للتعاون  مشتركة  لجنة  إحداث  الجهة  لنفس  المنتمية  للبلديات  يمكن 
يع التعاون المشتركة في مختلف المجاالت الراجعة لها بالنظر، وتعتبر  واقتراح إحداث مؤسسات أو مشار
أعمال هذه اللجنة بمثابة التحضير لتحديد شكل التعاون بين البلديات المعنية األكثر مالءمة ألهداف التعاون.

1.3. استغالل المرافق العمومية:

ذات  البلديات  من  لمجموعة  اقتصادية  صبغة  ذات  عمومية  مرافق  استغالل  واحدة  بلدية  تتولى 
المصلحة المشتركة. وتقوم البلدية المستغلة مقام صاحب اللزمة بالنسبة إلى البلديات األخرى، ويتم 
ذلك في إطار اتفاقية تبرم بين البلديات المعنية ويتم بمقتضاها تكليف إحدى البلديات بالقيام مقام 
ير في الغرض لبقية  البقية من حيث التعاقد والمتابعة وغيرها. وتلتزم البلدية المستغلة بتقديم تقار

البلديات.
2.3. مؤسسات التعاون بين البلديات:

1.2.3. إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات وإدارتها:

يمكن لبلديتين أو أكثر إحداث مؤسسة للتعاون بينها بمقتضى قرار مشترك بين مجالسها البلدية 
في مدة متفق عليها، ويكون رئيس هذه المؤسسة ممثلها القانوني. وتنطبق على مؤسسات 
على  الالحقة  بالرقابة  والمتعلقة  البلدي  المجلس  بتسيير  المتعلقة  األحكام  البلديات  بين  التعاون 

ية لرقابة القاضي اإلداري. البلديات، وتخضع أعمالها اإلدار
المتعلق  للقانون  له طبقا  الراجعة  الصالحيات  البلديات  بين  التعاون  إدارة مؤسسة  يمارس مجلس 
بالمنشآت العمومية وللنظام األساسي للمؤسسة. كما يتولى مجلس المؤسسة إعداد نظام 
داخلي له. وال يحق ألعضاء المجالس المحلية تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها 

بصفة أجير.
يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون بين البلديات طبقا لملحق تعديلي التفاقية تأسيس هذه 
المؤسسة، ويمكن إلحدى البلديات األعضاء – بعد مداولة مجلسها – أن تنسحب من مؤسسة 
اتفاق  ويبرم  االنسحاب.  بقرار  ترابيا  المختصين  الجهوي  المال  وأمين  الوالي  إعالم  ويتم  التعاون، 
لتسوية اآلثار المترتبة عن االنسحاب وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالنظام األساسي لمؤسسة 
التعاون. في صورة حصول نزاعات حول االنسحاب وآثاره ُتعرض هذه النزاعات على القضاء اإلداري.

2.2.3. أشكال مؤسسات التعاون بين البلديات:

يمكن لبلديتين أو أكثر:
إحداث منشأة عمومية وتنظيمها: من أجل استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة  §

اقتصادية وذات مصلحة مشتركة.
إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير: ويكون ذلك باالتفاق مع جهة أو أكثر ويتم على مستوى الجهة  §

العمرانية  والفضاءات  والعمليات  المخططات  تناسق  لضمان  الجهات  من  عدد  على مستوى  أو 
التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز األشغال. 
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بعث مجامع خدمات: وذلك بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر وفقا لنظام أساسي نموذجي  §
يضبط بأمر حكومي.

نفس  § إلى  المنتمية  البلديات  بين  للتعاون  برنامج  إعداد  تتولى  للتعاون:  مشتركة  لجنة  إحداث 
يع التعاون المشتركة في مختلف المجاالت الراجعة لها  الجهة واقتراح إحداث مؤسسات أو مشار

بالنظر،
إبرام اتفاقية: يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون بإبرام اتفاقية بينها قصد استغالل مرافق عمومية  §

اللزمة  صاحب  مقام  تقوم  واحدة  بلدية  قبل  من  مشتركة،  مصلحة  ذات  اقتصادية،  صبغة  لها 
بالنسبة إلى البلديات األخرى،

للبلديات األعضاء أن  التعاون، يمكن  حدثت من أجلها مؤسسة 
ُ
أ التي  يادة على المهام األصلية  ز

تبقى مؤسسات  التصرف،  إضفاء مرونة في  إلى  إضافية. ومع كونها تسعى  بمهام  تكلفها 
التعاون بين البلديات خاضعة للتراتيب المنظمة لعمل المؤسسات العمومية وخاصة منها المتعلقة 

بالشراءات العمومية.
3.2.3. موارد مؤسسات التعاون بين البلديات:

تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:
مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان، §
مداخيل أمالك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات، §
المداخيل من مختلف اإلدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم، §
االعتمادات المخصصة لها من الدولة، §
يع الجاري به العمل. § الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشر
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تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات:. 4
المحليين تسيير مؤسسات  للمنتخبين  القانوني وال يحق  البلديات هو ممثلها  بين  التعاون  رئيس مؤسسة 
التعاون بين البلديات أو العمل لديها كأجراء. ويمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصالحيات 

الراجعة له بالنظر، طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت العمومية وللنظام األساسي للمؤسسة.

دعم الدولة للتعاون بين البلديات:. 5
1.5. التخفيض في نسبة الفائدة:

يع التي تنجزها البلديات في إطار الشراكة بينها بالتخفيض في نسبة الفائدة التي  تتمتع بعض المشار
يع  يوظفها عليها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. ويوضح الجدول التالي نوعية المشار

التي تتمتع بالتخفيض ومقداره.

نسبة الفائدة في صورة إنجاز نسبة الفائدة العاديةنوعية المشاريع
المشروع بالتعاون بين البلديات

6,5 % 7 %البنية األساسية
6,5 % 7 %التهيئة وتجميل المدن
7,5 % 8 %المشاريع االقتصادية

5,5 % 6 %اقتناء المعدات
6,5 % 7 %الدراسات

الجدول )المعمول به حاليا(: التخفيض في نسبة الفائدة التي يستخلصها صندوق القروض ومساعدة الجماعات 
يع التي ُتنَجز بالتعاون بين البلديات. لفائدة مجموعة من المشار

2.5. االمتيازات الجبائية والمالية:

ينص القانون األساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية على أن تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين 
البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية ُتضبط بقانون.

التعاون بين الجماعات المحلية والجهة والسلطة المركزية:. 6
ية إلنجاز مشاريع وبرامج تنموية  يمكن للجهة إبرام اتفاقات مع الجماعات المحلية األخرى أو السلطة المركز

اقتصادية واجتماعية.
ويمكن للمجلس الجهوي طلب مساعدة من المصالح الخارجية للدولة من اجل إنجاز مهام من اختصاصه. 
ويتم ذلك في إطار اتفاقيات بين الطرفين. كما يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات – سواء الكائنة بدائرتها 

ية. ية بعث وكاالت جهوية أو وطنية مكلفة بالخدمات الحضر أو بقية البلديات – أو مع السلطة المركز

لمشاهدة الفيديو:



76

الهياكل والحياة البلدية

التعاون الالمركزي
(21)

التعاون الدولي الالمركزي وعالقات الشراكة والتعاون بين البلديات 
التونسية ونظيراتها األجنبية والمنظمات الدولية

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 744 لسنة  الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

التعاون الالمركزي:. 1
يتمثل التعاون الالمركزي في إقامة عالقة رسمية بين جماعة محلية تونسية وطرف أجنبي خارجي وفق 
السيادة  مقومات  احترام  مع  يضبطها  التي  واإلجراءات  الشروط  وباحترام  التونسي  القانون  مقتضيات 

ية التونسية. الوطنية والحفاظ على سمعة الجمهور
ويتم إضفاء الطابع الرسمي لهذه العالقة عبر إمضاء اتفاقية تعاون المركزي بين أطرافها.

أطراف التعاون الالمركزي:. 2
يتم إنشاء التعاون الالمركزي بين جماعة محلية تونسية وطرف أجنبي يكون إما:

تربطها    التي  الدول  من  دولة  إلى  منتمية  تكون  أن  ُيشترط  الحالة  هذه  وفي  أجنبية:  محلية  جماعة 
ية التونسية عالقات ديبلوماسية، بالجمهور

أو منظمة حكومية أو غير حكومية: ُتعنى بتطوير الالمركزية ودفع التنمية المحلية.  

أشكال التعاون الالمركزي:. 3
يمكن أن يأخذ التعاون الالمركزي أحد األشكال التالية:
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1.3. التوأمة:

هي اتفاق بين جماعتين محليتين من دولتين مختلفتين على توطيد أواصر التعاون بينهما وإعطاء مكانة 
متميزة لكل منهما لدى األخرى على المدى البعيد، وإقامة عالقات ومبادالت في مختلف المجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والفنية.
2.3. الشراكة والتعاون الثنائي:

تهدف بالخصوص إلى تهيئة أرضية صلبة لتبادل الخبرات المكتسبة والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة 
وتنفيذ مشاريع اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية... ذات فائدة واهتمام مشترك بين جماعتين محليتين من 

دولتين مختلفتين.
3.3. التعاون متعدد األطراف: 

أو دولية وشبكات  إقليمية  االنخراط ضمن منظمات وجمعيات  إطار  أطراف في  بين عدة  تعاون  هو 
وبرامج تضم مجموعة من الجماعات المحلية من دول مختلفة.

إجراءات إبرام اتفاقيات التعاون الالمركزي:. 4
1.4. التشخيص:

بتشخيص ذاتي من أجل معرفة نقاط قوتها )لكي تستغلها( وإدراك نقاط  أن تقوم  للبلدية  ينبغي 
المتاحة  الفرص  بمختلف  علم  على  تكون  حتى  اليقظة  وتفعيل وظيفة  تجاوزها(  يد  تر )التي  ضعفها 

إلبرام اتفاقيات التعاون الالمركزي. 
2.4. االستكشاف:

يمكن أن تبادر البلدية التونسية – من تلقاء نفسها – بتحديد الجماعة المحلية األجنبية التي ترغب في 
عقد اتفاقية معها بناء على مخرجات وظيفة اليقظة التي قامت بتفعيلها. 

كما يمكن االستفادة من عالقة البلدية التونسية بمواطنيها بالخارج الذين قد يساعدون في ربط الصلة 
بين البلدية التونسية ونظيرتها األجنبية، كما يمكن البحث على شبكة الويب ومواقع إنترنت الجماعات 

المحلية األجنبية.
كما يمكن أن تنطلق المراحل األولى لعالقة التعاون الالمركزي بمبادرة من جماعة محلية أجنبية، وذلك 
بالشؤون  المكلفة  للوزارة  بتقديم مقترحها  أو  التونسية بصفة مباشرة  البلدية  بعرض مبادرتها على 

المحلية من أجل اقتراح شريك محلي.
3.4. التعهد بالموضوع:

الالمركزي  التعاون  مقترح  بدراسة  التعهد  الالمركزي  بالتعاون  المكلفة  القارة  البلدية  اللجنة  تتولى 
وتتولى للغرض التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعاون الالمركزي والتباحث حول صيغ إعداد 

االتفاقية وتنفيذها.
ويمكن في هذا اإلطار أن تتولى التنسيق مع اللجنة القارة المعنية بمجال التعاون الالمركزي كالشؤون 

االقتصادية أو البيئة...
ير حول مسار المفاوضات  وفي كل األحوال، فإن اللجنة المكلفة بالتعاون الالمركزي مطالبة بإعداد تقر

ومخرجات النقاشات لعرضها على المجلس البلدي في مرحلة الحقة.
4.4. ربط الصلة مع الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية:

بالشؤون  المكلفة  الوزارة  إعالم  المركزي  تعاون  عالقة  إقامة  في  الراغبة  التونسية  البلدية  تتولى 
المحلية بالموضوع وطلب رأيها بشأنه مما يساهم في تيسير إنجاز إجراءات التعاون. مع أن هذا اإلجراء 
لم يتم التنصيص عليه صراحة صلب مجلة الجماعات المحلية لكن ينبغي القيام به من أجل ضمان سالمة 
اإلجراءات وجدوى العالقات مع األطراف األجنبية. كما يمكن دعوة أحد ممثلي الوزارة لحضور أشغال 

لجنة التعاون الالمركزي واالستماع إلى مقترحاته وتوصياته.
5.4. ربط الصلة مع وزارة الشؤون الخارجية:

تلتزم البلدية أثناء التفاوض مع األطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية 
قبل إمضاء اتفاقيات التعاون الالمركزي، وذلك بمراسلتها للتشاور معها وطلب رأيها بصفة رسمية، 
بالتعاون  المكلفة  اللجنة  أشغال  لحضور  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  ممثليها  أحد  دعوة  وكذلك 
ن من إعداد اتفاقية ذات قيمة وتجنب األخطاء 

ّ
الالمركزي واالستفادة من مقترحاته وتوصياته، ما يمك

التي قد تؤثر على مسار إمضائها.
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6.4. إعداد برنامج العمل: 

بعد ربط الصلة مع الجماعة المحلية األجنبية يفضل أن تتولى الجماعة المحلية التونسية إعداد برنامج 
يع األدوار بينها وبين  عمل أولي يتضمن عناصر، منها األنشطة المراد تحقيقها من خالل االتفاقية وتوز
الطرف األجنبي وروزنامة اإلنجاز )إذا تعلق األمر بمشروع محدد في الزمن( وبذلك تكون االتفاقية ذات 
جدوى وفاعلية وتحقق نتائج ملموسة. وإال قد تتوقف العالقة بين الطرفين بمجرد إمضاء االتفاقية 
 اآلخر من أجل المبادرة بتقديم مقترح لتفعيل بنود االتفاقية. فاالتفاقية ليست 

َ
وانتظار كل طرف الطرف

االتفاقية  أهداف  تحديد  ينبغي  لذلك  معينة،  غاية  لتحقيق  وسيلة  هي  إنما  ذاتها،  حد  في  غاية 
وإعداد برنامج عمل واضح يتضمن كيفية تفعيل مختلف بنودها، وذلك خالل مرحلة النقاش مع الطرف 

األجنبي.
7.4. إحالة مشروع االتفاقية على وزارة الشؤون الخارجية:

فة 
ّ
التعاون الالمركزي، تتولى الجماعة المحلية إحالتها على الوزارة المكل بعد إعداد مشروع اتفاقية 

بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على األقل.
1.7.4. الحالة األولى: في صورة عدم رفض وزارة الشؤون الخارجية مشروع االتفاقية:

تتولى الجماعة المحلية عرض االتفاقية على المجلس البلدي للمصادقة عليها، §
تقوم بنشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، §
عندئذ تدخل االتفاقية حيز النفاذ، §
تتولى الجماعة المحلية كذلك نشر االتفاقية على موقعها اإللكتروني. §

خالل تنفيذ مختلف بنود االتفاقية تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع األطراف األجنبية، 
ية التونسية وعدم القيام بأي تصرفات من شأنها  وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهور

ية التونسية وكرامتها. النيل من سمعة الجمهور
2.7.4. الحالة الثانية: في صورة رفض وزارة الشؤون الخارجية مشروع االتفاقية:

تبليغها وثائق االتفاقية رفض مشروع  § يخ  تار بداية من  الخارجية  بالشؤون  فة 
ّ
المكل للوزارة  يمكن 

الحالة،  العام. في هذه  النظام  أو  للدولة  الخارجية  بالسياسة  تتعلق  االتفاقية ألسباب سيادية 
ية االستئنافية بتونس، يمكن للجماعة المحلية الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة اإلدار

عندئذ، تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات، §
يخ تعهدها، § ية االستئنافية بتونس قرارها في أجل شهر من تار ُتصدر المحكمة اإلدار
ية العليا، § يمكن استئناف قرار هذه المحكمة ويكون ذلك أمام المحكمة اإلدار
يخ تعهدها ويكون قرارها باتا. § ية العليا في الموضوع في أجل شهرين من تار تبت المحكمة اإلدار
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التسويق الترابي
(22)

التسويق الترابي من أدوات التنمية االقتصادية التي تعمل البلدية على 
تحقيقها في مجالها الترابي

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  

البلدية والتنمية االقتصادية:. 1
القانونية وباالستقاللية  بالشخصية  تتمتع  البلدية جماعة محلية  المحلية على كون  الجماعات  نصت مجلة 
واجتماعيا  اقتصاديا  المنطقة  تنمية  على  وتعمل  البلدية  الشؤون  في  التصرف  تتولى  والمالية،  ية  اإلدار
يا. وألجل ذلك تم إدراج مجال التنمية االقتصادية ضمن مهام اللجنة المكلفة بمجال  وثقافيا وبيئيا وحضر
الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف. وتهتم هذه اللجنة من جملة مهامها بالشؤون االقتصادية 
األنشطة  مناطق  وإحداث  والتجارية  االقتصادية  واألنشطة  البلدي  التنمية  برنامج  ذلك  في  بما  للبلدية 
حدود  وفي  العالقة  ذات  بالمواضيع  يتعلق  ما  وكل  االقتصادية،  والتظاهرات  والمعارض  االقتصادية 

اختصاصاتها.

التسويق الترابي:. 2
له  والترويج  تجارية«  »عالمة  جعله  الترابي يمكن  المجال  أن  فكرة  على  الترابي  التسويق  مفهوم  يقوم 
ية للمدن  التنمية االقتصادية والثقافية والحضر ية، بغاية تحقيق  التجار باستعمال تقنيات تسويق العالمات 
والمناطق والبلدان. ويرتبط التسويق الترابي بفكرِة تنافِس المناطِق فيما بينها الستقطاب رؤوس األموال 
وإنجاز االستثمارات بها وجذب األشخاص والموارد واألعمال لالنتصاب بها وذلك باالستغالل األمثل للخصائص 

ية للبلدية. يخية والجغرافية والطبيعية والبشر التار
فالتسويق الترابي هو مجموع األنشطة التي تقوم بها البلدية بهدف تسويق صورة جيدة عنها من أجل 
تحسين جاذبية مجالها الترابي لألنشطة االقتصادية بمختلف أصنافها، بما يشمل الصناعة والتجارة والفالحة 

والسياحة والخدمات.
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قرارات  في  بالتالي  والتأثير  الترابي  للمجال  االقتصادية  التنافسية  من  الرفع  من  الترابي  التسويق  ن 
ّ
ويمك

ين وإقناعهم بتوجيه أنشطتهم واستثماراتهم ورؤوس أموالهم  الفاعلين االقتصاديين كالسياح والمستثمر
والترويج  المباشرة،  االستثمارات  وتركيز  والثقافية،  ياضية  الر األحداث  كاستضافة  المنشودة،  البلدية  نحو 
الترابي من خالل استغالل  البلدية صورة جيدة حول مجالها  السياحي، وهو ما يؤكد على أهمية إعطاء 
خصوصياتها الثقافية والجغرافية والمؤهالت البشرية واالقتصادية التي تجعل منها قطبا سياحيا أو فالحيا 

أو صناعيا.

عوامل رفع الجاذبية االقتصادية للمجال الترابي:. 3
الخدمات    الصناعي،  المحيط  جودة  السوق،  حجم  ويشمل  والمالي:  التقني  االقتصادي  المحيط 

المقدمة لفائدة المؤسسات االقتصادية، محيط البحث والتطوير، الثقة في السلطة والتزامها بالعقود 
السابقة.

ية كافية من حيث العدد والمؤهالت العلمية أو الفنية،    الموارد البشرية: ويضمن ذلك وجود موارد بشر
يادة على إنتاجيتها وفرص التكوين والتطوير المتوفرة لها. ز

البنية األساسية: أي توفر الطرقات وخدمات النقل والشبكات )كهرباء، ماء، اتصاالت، إنترنت...( والمناطق   
الصناعية...

العمومية وسالمة األفراد    الخدمات  الطبيعي وتوفر  أو  الحضري  المحيط  الحياة: ويشمل ذلك  جودة 
والمؤسسات. 

صورة البلدية: هي النظرة التي يحملها جملة الفاعلين االقتصاديين حول البلدية عموما من حيث سمعة   
المؤسسات المنتصبة بمجالها الترابي والقطاعات المنتشرة بها، والثقة فيها عند التعامل معها.

القوانين  غرار  على  الترابي  لمجالها  االقتصادية  الجاذبية  رفع  عوامل  كل  في  تتحكم  ال  البلدية  أن  صحيح 
ية المؤهلة. ألجل ذلك فهي مطالبة في  المنظمة لممارسة األنشطة االقتصادية أو توفير الموارد البشر
مرحلة أولى باستغالل العوامل المتوفرة وتطويرها على غرار البنية التحتية أو الخصائص الطبيعية والبيئية أو 
الموقع الجغرافي أو غيرها، والسعي في مرحلة ثانية إلى تطوير بقية العوامل كالقوانين مثال بتوظيف 

العالقة مع ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب على سبيل المثال.

منهجية إعداد مخطط تسويق ترابي:. 4
فيما يلي يتم عرض منهجية عملية إعداد وتنفيذ خطة بلدية للتسويق الترابي في خمس خطوات:

1.4. اإلعداد للخطة:

وتتضمن هذه المرحلة:
· التزام المجلس البلدي: بإعداد وتنفيذ خطة تسويق ترابي على المدى البعيد، 
· حشد األطراف المؤثرة: على غرار مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات األعراف والنقابات المهنية  

ومنظمات المجتمع المدني والمتساكنين الخبراء...
· إدارة المشروع: بإحداث فريق عمل يتولى إدارة مختلف عمليات إعداد وتنفيذ خطة التسويق الترابي  

الذي ال بد أن يضم خبراء في التسويق الترابي وإدارة المشاريع، ويتولى متابعة أشغاله أعضاء اللجنة 
المكلفة بالشؤون االقتصادية،

· ية التي سيتم توظيفها إلنجاح خطة التسويق الترابي،  توفير الموارد: المادية والبشر
· الترويج: لفكرة التسويق الترابي التي تعتزم البلدية تطبيقها. 

2.4. تشخيص واقع الجاذبية االقتصادية البلدية:

 PESTEL ويتمثل في القيام بتحليل الواقع التنافسي للبلدية. ويمكن إنجاز هذا التحليل باعتماد نموذج
لتحليل العوامل المؤثرة وهي:

· العوامل السياسية، 
· العوامل االقتصادية، 
· العوامل االجتماعية، 
· العوامل التكنولوجية، 
· العوامل البيئية، 
· العوامل القانونية. 

المؤسسات  العمومية،  المؤسسات  التشخيص:  في  التالية  العناصر  إدراج  يمكن  اإلطار  هذا  في 
األجانب،  الطلبة  المدني،  المجتمع  منظمات  والقانونية،  ية  اإلدار اإلجراءات  الصادرات،  االقتصادية، 
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البنية  االستهالكية،  العادات  السياح،  المعارض،  ياضية...(،  والر والثقافية  )المهنية  العامة  التظاهرات 
التحتية، الطبيعة، المناخ...

3.4. صياغة أهداف الخطة:

وتتضمن هذه المرحلة:
· التسويق   آلية  تطبيق  عبر  لتحقيقه  البلدية  تسعى  الذي  المدى  بعيد  الواقع  وهو  الرؤية:  تحديد 

الترابي
· األفراد   مجموعات  أو  الثقافية  أو  االقتصادية  المؤسسات  مجموعة  وهي  المستهدفين:  ضبط 

)رجال أعمال، سياح، زوار ثقافيون، نشطاء بيئيون...( الذين ترغب البلدية في استقطابهم
· ضبط األهداف: هي النتائج المرجوة التي يتم العمل على تحقيقها بتنفيذ مخطط التسويق الترابي،  

مثل عدد الزوار والسياح، قيمة االستثمارات، عدد التظاهرات، عدد الطلبة...
4.4. برنامج العمل:

ويمثل إعداد وتنفيذ العمليات التالية:
· تحديد اإلجراءات العملية الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة 
· توزيع األدوار بين مختلف المتدخلين في تنفيذ الخطة 
· ضبط اإلطار الزمني لمختلف التدخالت واألنشطة 
· ية لكل متدخل مكلف بجزء من الخطة  يع الموارد المالية والبشر توز
· المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين. 

5.4. متابعة التنفيذ:
وهي عملية منظمة ومستمرة لمتابعة سير األنشطة واإلجراءات حسب البرمجة والتخطيط، وللتدخل 

إما لتعديل عناصر برنامج العمل أو مراجعة بعض عناصر الخطة عند االقتضاء.



المحور الثاني

الشؤون اإلدارية

المحتوى

الجزء األول: التصرف في الموارد البشرية

الجزء الثاني: الحالة المدنية

الجزء الثالث: التصرف في المرافق العامة المحلية

الجزء الرابع: التصرف في العقارات والمنقوالت

الجزء الخامس: التنظيم اإلداري

الجزء السادس: دور الجماعات المحلية في الملكية 
المشتركة

الجزء السابع: الرقابة الالحقة على الجماعات المحلية 
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الشؤون اإلدارية

المحتوى

الجزء األول: التصرف في الموارد البشرية

الجزء الثاني: الحالة المدنية

الجزء الثالث: التصرف في المرافق العامة المحلية

الجزء الرابع: التصرف في العقارات والمنقوالت

الجزء الخامس: التنظيم اإلداري

الجزء السادس: دور الجماعات المحلية في الملكية 
المشتركة

الجزء السابع: الرقابة الالحقة على الجماعات المحلية

الجزء األول 

التصرف في الموارد 
البشرية

المحتوى

المخطط التقديري لالنتدابات
انتداب الموظفين

انتـداب الَعملـة
الترسيم والترقية

التسمية في الخطط الوظيفية
حاالت الموظف العمومي - حالتا المباشرة وعدم المباشرة

حاالت الموظف العمومي - اإللحاق، تحت السالح والوضع على الذمة 
المنح والمكافآت والتأجير

العطل المسندة ألسباب صحية
العطل الظرفية

تأديب أعوان الجماعات المحلية
التصرف في حوادث الشغل واألمراض المهنية والوقاية الصحية

اللجان اإلدارية المتناصفة بالجماعات المحلية 
المخطط التقديري للمهن والكفاءات

الحراك الوظيفي
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المخطط التقديري لالنتدابات
(23)

وضع مخطط يضبط بكل دقة الحاجيات الحقيقية للجماعة المحلية من 
االنتدابات مع األخذ بعين االعتبار التوازنات المالية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

النصوص  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع  الدولة والجماعات  ألعوان 
التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

األمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك   
شروط تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر كما تم تنقيحه باألمر عدد 2139 

لسنة 2009 المؤرخ في 08 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
األمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة   

الشهادات والعناوين،
األمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 06 مارس 2007 المتعلق بضبط اإلطار العام للمناظرات الخارجية   

باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها اإلدارات العمومية،
أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية   

والترسيم بالبلديات،
أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان العموميين   

لفائدة الجماعات المحلية.

تشخيص الوضعية العامة للموارد البشرية بالنظر إلى التنظيم الهيكلي:. 1
ية بلدية على أساس الكفاءات، يجب توفير كل الظروف الالزمة لتشخيص  قصد تأسيس نظام إدارة موارد بشر

ية المتوفرة بالبلدية حيث تتولى مصلحة األعوان تحليل: الموارد البشر
التنظيم الهيكلي المصادق عليه،  
التنظيم الهيكلي الفعلي،  
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مهام المكلفين بخطط وظيفية،  
عدد األعوان ومهامهم وتطور أعدادهم حسب الصنف والرتبة وعدد اإلطارات )أ2 فما فوق(.  

المختصونالتقنيوناإلداريون

   

يع الموظفين والعملة بكل مصلحة حسب التنظيم الهيكلي للبلدية،   توز
جدول لألعوان المزمع إحالتهم على التقاعد،   
يع الجغرافي لألعوان حسب الدوائر البلدية،   التوز
ية،    توزيع األعوان حسب الشرائح العمر
توزيع األعوان حسب االختصاص داخل المصالح.  

20212022202320242025المغادرون

     الموظفون

     العملة

ية المتوفرة،   أداء البلدية في ظل الموارد البشر
نقاط القوة ونقاط الضعف للتنظيم الهيكلي المعتمد.  

المؤشرات:

استنتاجاتقيمة المؤشرطريقة االحتسابالمؤشر

عدد الخطط الشاغرة/عدد الخطط الخطط الشاغرة
...%بالتنظيم الهيكلي

بالنسبة  الشاغرة  الخطط 
واإلدارات  اإلدارات  إلى 

الفرعية والمصالح

عدد الخطط الشاغرة/عدد الخطط 
باإلدارات )بالنسبة إلى اإلدارات الفرعية 

ورؤساء المصالح(
%...

...%صنف أ1+أ2/العدد الجملي لألعواننسبة التأطير

عدد أيام الغيابات/عدد أيام العمل نسبة التغيب بكل مصلحة
...%المنجزة

تشخيص الوضعية المالية:. 2
الموارد المالية المتاحة والمتوقعة،   
تطور كتلة األجور.   

20212022202320242025السنة

...%...%...%...%...%كتلة األجور/ميزانية البلدية
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ضبط مخطط تقديري لالنتدابات:. 3
ية بالتنسيق مع مصلحة األعوان المخطط التقديري لالنتدابات: تدرس لجنة الشؤون اإلدار

1.3. حوصلة االستنتاجات وتحديد اإلشكاليات المطروحة:

الحلول  واقتراح  المطروحة  اإلشكاليات  حوصلة  تتم  واالستنتاجات،  والتحليل  المعمق  التشخيص  بعد 
الالزمة ورسم إستراتيجية لالنتدابات استنادا إلى األهداف المرسومة من قبل المجلس البلدي.

2.3. ضبط الحاجيات الحقيقية:

ية ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  يتم في إطار جلسة مشتركة بين لجنة الشؤون اإلدار
يع المتوقعة واالعتمادات المتوفرة  التصرف، تحديد الحاجيات على ضوء الشغورات الموجودة والمشار
والمرسومة بالميزانية مع ضرورة التقيد بأحكام الفصل 9 من القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 

المؤرخ في 09 ماي 2018.
3.3. ترتيب األولويات:

يتم ترتيب األولويات على ثالثة مستويات:
· على مستوى تنظيم العمل، 
· على مستوى االنتدابات والنقل،  
· الممكن   الحل  الفردية وفرضيات  البلدي واالحتياجات  المستوى  التكوين على  األولويات في مجال 

اعتماده لكل أولوية.

طرق سد الشغورات:. 4
يتم سد الشغورات الحقيقية بالبلدية وفق اإلستراتيجية المرسومة باختيار األعوان المناسبين والذين تتوفر 
تتماشى مع إمكانيات  التي  اآللية األنسب  باعتماد  المرجوة  الالزمة قصد تحقيق اإلضافة  الكفاءة  فيهم 

البلدية المادية:

تحديد الحاجيات

ترتيب األولويات

حوصلة االستنتاجات 
وتحديد االشكاليات 

المطروحة

فرضيات الحل الممكن 
اعتماده لكل أولوية
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1.4. اعتماد آلية الحراك: 

2.4. آلية اإلدماج:

يتم إدماج بعض األعوان الذين يتميزون بالكفاءة الالزمة وفقا ألحكام األمر عدد 1216 لسنة 1985 
المؤرخ في 05 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين.

يتم اإلدماج بالنسبة إلى الموظفين طبقا ألحكام األمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 
1993 المتعلق بضبط شروط اإلدماج إثر نهاية اإللحاق.

3.4. االنتداب: 

· عن طريق المناظرة، 
· عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدارس التكوين المصادق عليها لهذا الغرض، 
· يات خاصة ولمدة محدودة.  عن طريق التعاقد وذلك للقيام بمأمور
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انتداب الموظفين
(24)

البد من ضبط شروط وإجراءات النتداب الموظفين في الوظيفة العمومية 
وأهم الوثائق الواجب توفرها للترشح

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه 
وإتمامه،

القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83   
لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم،

األمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة   
في مناظرات االنتداب الخارجية،

األمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 06 مارس 2007 المتعلق بضبط اإلطار العام للمناظرات الخارجية   
باالختبارات لالنتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها اإلدارات العمومية،

األمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية   
والترسيم بالبلديات.

الشروط العامة لالنتداب:. 1
اإلحراز على الجنسية التونسية، مع مراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية،  
التمتع بالحقوق المدنية،   
أن تكون سيرته حسنة،  
أن يكون السن 18 سنة على األقل، مع المالحظ أن القانون ال يحدد السن القصوى التي غالبا ما تحددها   

األنظمة الخاصة.
يمكن لبعض المترشحين الذين تجاوزت سنهم الحد األقصى المشترط تقديم ترشحهم في بعض الحاالت: 

ية،   التمتع بالمؤهالت البدنية والذهنية لممارسة المهام في كامل تراب الجمهور
االستجابة لشرط المستوى المطلوب للرتبة الذي يتقدم لها المترشح.  
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إجراءات االنتداب: . 2
1.2. الطريقة العادية للدخول إلى الوظيفة العمومية:

الطريقة العادية للدخول إلى الوظيفة العمومية هي المناظرة. أهم االستثناءات لهذا المبدأ تتلخص 
فيما يلي:

· صادقت   التي  أو  اإلدارة  أحدثتها  التي  التكوين  مدارس  من  المتخرجين  للتالمذة  المباشرة  التسمية 
عليها،

· انتداب األعوان الوقتيين، 
· انتداب األعوان المتعاقدين إلنجاز مهمة معينة محدودة في الزمن، 
· إدماج العون الملحق في اإلطار الذي هو ملحق فيه أو بالنسبة إلى إطار العملة، عن طريق امتحان  

مهني إلدماجهم في إطار الموظفين.
2.2. المبادئ العامة للمناظرات:

· المساواة وتكافؤ الفرص، 
· الحياد والموضوعية، 
· مصلحة العمل. 

ضبط الحاجيات:. 3
الحقيقية  حاجياتها  دقة حسب  بكل  االنتدابات  من  حاجياتها  ضبط  كل سنة  بداية  البلدية في  على  يتعين 
والمتأكدة والتقيد بما تم برمجته على مستوى الميزانية مع األخذ بعين االعتبار أحكام الفصل التاسع من 

مجلة الجماعات المحلية. 
الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لفائدة  باألولوية  تسند  السنوية  االنتدابات  من   % 2 نسبة  تخصيص  يجب 

يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون ولهم المؤهالت الالزمة للقيام بالمهام المطلوبة.

فتـح المناظـرة:. 4
فتح  قرار  يتضمن  أن  ويجب  بالميزانية،  المبرمجة  الخطط  حدود  البلدية في  رئيس  من  بقرار  المناظرات  تفتح 

المناظرة خاصة البيانات التالية:
نوع المناظرة )خارجية أو داخلية(،  
عدد الخطط موضوع المناظرة،  
تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين المسموح لهم باجتياز المناظرة،  
يخ إجراء المناظرة،   مكان وتار

ويجب:
يخ إجراء االختبارات،   ضبط تاريخ غلق قائمة التسجيل في أجل شهر على األقل قبل تار
أن تنشر قرارات فتح المناظرات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وموقع البوابة الوطنية الخاصة   

،www.concours.gov.tn :بمناظرات االنتداب الخارجي بالقطاع العمومي
أن ينشر اإلعالن عن المناظرة في إحدى الصحف اليومية على األقل وكذلك التعليق بمقر البلدية واإلدارات   

العمومية بالمنطقة البلدية وبجميع الوسائل األخرى.
1.4. الوثائق المطلوبة لتقديم الترشحات:

1.1.4. عند الترشح:

العمومية:  § المناظرات  لبوابة  اإللكتروني  الموقع  من  وسحبها  تعميرها  )يتم  ترشح  استمارة 
،)www.concours.gov.tn

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، §
نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد األجنبية بشهادة معادلة، §
يد يحمالن اسم المترشح وعنواه، § ظرفان خالصا معلوم البر
شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة إلى  §

المترشح الذي تجاوز السن القانونية. 
2.1.4. عند النجاح في المناظرة:

مضمون من سجل السوابق العدلية،  §
يخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر، § مضمون والدة لم يمض على تار
فيه  § تتوفر  المترشح  أن  تثبت  أشهر  ثالثة  من  أكثر  تسليمها  تاريخ  على  يمض  لم  طبية  شهادة 
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مة من قبل مؤسسة 
ّ
الجمهورية مسل تراب  بكامل  ليمارس وظيفته  البدنية والذهنية  المؤهالت 

عمومية للصحة.
2.4. تركيبة اللجان:

ف بالشؤون المحلية وذلك باقتراح 
ّ
ير المكل تضبط لجان المناظرات الخارجية لالنتداب بمقتضى قرار من الوز

من رئيس البلدية المعنية، وتتركب هذه اللجان من:

رئيس اللجنةرئيس البلدية أو من ينوبه 

بصفة عضوالكاتب العام أو المكلف بالكتابة العامة 

بصفة عضورئيس دائرة الشؤون البلدية أو من ينوبه بالوالية 

ية والمالية  بصفة عضوالمكلف بالشؤون اإلدار

ذوي  من  اللجنة  أعمال  حضور  في  فائدة  يرى  من  كل  دعوة  االقتضاء،  عند  البلدية،  لرئيس  ويمكن 
االختصاص المطلوب أو الخبرة في تلك المناظرات من اإلدارة البلدية أو اإلدارات الجهوية للمشاركة في 

أعمال هذه اللجان. 
3.4. مشموالت لجنة المناظرة:

تتولى لجنة المناظرة:
· فرز ملفات الترشح وذكر أسباب الرفض بالنسبة إلى الترشحات المرفوضة، 
· يح بقبول الترشحات بمقتضى محاضر في الغرض،  التصر
· اقتراح مواضيع االختبارات وفقا لبرنامج المناظرات، 
· اإلشراف على حسن سير المناظرات، 
· إصالح مواد المناظرات وإجراء االختبارات الشفاهية عند االقتضاء وفقا لبرنامج المناظرة، 
· يح بنتائج القبول النهائي ضمن محاضر جلسات في الغرض،  التصر
· وفتح   بتنظيم  تتعلق  نموذجية  قرارات  المحلية  بالشؤون  المكلف  ير  الوز من  قرار  بمقتضى  تضبط 

المناظرات الخاصة بالموظفين. 
4.4. نتائج المناظرة:

موضوعية  مقاييس  باعتماد  جدارتهم  حسب  نهائيا  الناجحين  المترشحين  ترتيب  المناظرة  لجنة  تتولى 
وعادلة، ثم تقترح على السلطة المختصة تسمية الناجحين في حدود عدد الخطط المرخص فيها بقرار 

فتح المناظرة، كما يمكن لها اقتراح تسمية عدد أقل أو عدم تسمية أي مترشح.
بعد المصادقة على القائمة المذكورة، يتم استدعاء المسجلين بها لاللتحاق بمراكز عملهم في أجل 
يح بالنتائج. وفي صورة عدم التحاقهم، تتم دعوتهم لالتصال  يخ التصر شهر على أقصى تقدير من تار
بالتسليم  اإلشعار  الوصول مع  رسالة مضمونة  بواسطة  عليهم  والتنبيه  يوما   15 أجل  بالبلدية في 
بالقائمة  المسجلين  المترشحين  دعوة  ثم  التحاقهم  عدم  صورة  في  الناجحين  قائمة  من  بحذفهم 

التكميلية حسب الترتيب التفاضلي المعتمد.

انتداب األعوان الوقتيين والمتعاقدين:. 5
طبقا ألحكام الفصل 8 من األمر عدد 291 لسنة 2019 يمكن لرئيس البلدية انتداب أعوان وقتيين أو متعاقدين 

طبقا ألحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 وفقا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة.
لـذا، يتعين: 

الشهادة    على  الحصول  )سنة  لالنتداب  وشفافة  موضوعية  مقاييس  ضبط  تتولى  فنية  لجنة  تكوين 
العلمية، سنوات التسجيل بمكتب التشغيل بصفة طالب شغل، التربصات...(،

عرض االنتداب المذكور على مصادقة المجلس البلدي،  
مبادئ    تكريس  إطار  المتاحة في  الوسائل  بجميع  ونشره  الغرض  بالغ في  إصدار  البلدية  اإلدارة  تتولى 

الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
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انتـداب الَعملـة
(25)

ضبط إجراءات وآليات انتداب الَعملة للعمل بالجماعات المحلية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه 
وإتمامه،

القانون عدد 41 لسنة 216 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة   
2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم،

الخاص    األساسي  النظام  بضبط  المتعلق   1998 أكتوبر   02 المؤرخ في   1998 لسنة   1936 عدد  األمر 
ية، باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار

األمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص   
ية، بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار

السن    لتحديد  أحكام خاصة  بضبط  المتعلق   2006 يل  أفر  13 المؤرخ في   2006 1031 لسنة  األمر عدد 
القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهائد العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو 

مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي،
األمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية   

والترسيم بالبلديات.

شروط االنتداب:. 1
يجب أن تتوفر في المترشحين، للحصول على خطة عامل بالبلدية، الشروط التالية:

اإلحراز على الجنسية التونسية،  
التمتع بالحقوق المدنية،  
حسن السيرة والسلوك،  
التمتع بالمؤهالت البدنية والذهنية لممارسة المهام التي يتقدم لها المترشح وذلك في كامل تراب   

ية، الجمهور
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يخ الترشحات،    أن ال يتجاوز سنهم األربعين )40( سنة على األكثر عند تار
ير الداخلية المؤرخ    أن تتوفر لديهم الشروط الخاصة المضبوطة بالمدونة المهنية الصادرة بمقتضى قرار وز

في 24 فيفري 2014. 

إجراءات االنتداب:. 2
للمناظرات في  العامة  للمبادئ  تكريسا  البلدية، وذلك  إلى  للدخول  مبدأ  المهنية  واالمتحانات  االختبارات 

الوظيفة العمومية وهي المساواة وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية.
يتم إدراج الحاجيات البلدية من العملة ضمن القرار المتعلق بضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها، 
مع ضرورة مراعاة سقف 50 % من الموارد االعتيادية المحققة من ميزانية البلدية. مع تخصيص نسبة 2 % 
من االنتدابات السنوية تسند باألولوية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص 

عليها بالقانون ولهم المؤهالت الالزمة للقيام بالمهام المطلوبة.
يتم انتداب العملة بعد اجتياز بنجاح:

اختبار مهني بالنسبة إلى األصناف 1 و2 و3،  
امتحان مهني بالنسبة إلى األصناف 4 و5 و6 و7.  

يخ ختم الترشحات وتاريخ ومكان إجراء االختبارات أو االمتحانات المهنية وعدد الخطط المعروضة  تار يضبط 
يخ الفتح. يتم نشر المقرر  يخ ختم الترشحات وتار للتناظر بقرار من رئيس البلدية، ويتعين احترام أجل شهر بين تار
اإلعالم  وسائل  ببقية  االقتضاء  وعند  للبلدية  اإللكتروني  وبالموقع  المحلية  للجماعات  الرسمية  بالجريدة 

السمعية والبصرية وعن طريق المعلقات والمناشير الداخلية...
تتركب لجنة االختبارات أو االمتحانات المهنية النتداب عملة البلدية من:

رئيس اللجنةرئيس البلدية أو من ينوبه

بصفة عضوالكاتب العام أو المكلف بالكتابة العامة

بصفة عضوالمكلف بالتصرف في الموارد البشرية

بصفة عضوإطار تقني مختص أو عامل ذو كفاءة

البلدية عند االقتضاء االستعانة بأشخاص تعتبر مشاركتهم مفيدة لسير االختبار أو االمتحان  ويمكن لرئيس 
المهني.

تتولى اللجنة اإلشراف على االختبارات أو االمتحانات المهنية:
دراسة ملفات الترشحات،  
ختم قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في االختبارات أو االمتحانات المهنية،  
تحديد مدة ومحتوى االختبارات،  
وإسناد    وتقسيمها  المطلوبة  االختصاصات  في  المهنية  االمتحانات  أو  االختبارات  إجراء  على  اإلشراف 

األعداد الخاصة بها
ترتيب المترشحين المقبولين نهائيا،  
يح بالنتائج.   التصر

يمكن أن تتفرع عن لجان االختبارات أو االمتحانات المهنية لجنة أو عدة لجان فرعية تتولى اإلشراف على إجراء 
االختبارات أو االمتحانات المذكورة.

كما يمكن تكليف مؤسسة تكوينية أو مصالح أخرى مؤهلة بمهمة تنظيم االختبار أو االمتحان المهني.
يخضع المترشحون لالنتداب إلى اختبارات تطبيقية بالنسبة إلى األصناف 1 و2 و3 واختبارات تطبيقية مع اختبار 

شفاهي بالنسبة إلى األصناف 4 و5 و6.
ين )20(. تسند اللجنة المكلفة بإجراء االختبار أو االمتحان عددا إلى كل مترشح من صفر )0( إلى عشر

بالنسبة إلى األصناف 1 و2 و3 يكون االختبار التطبيقي ضارب )1(. 
بالنسبة إلى األصناف 4 و5 و6 يكون االختبار التطبيقي ضارب )2( واالمتحان الشفاهي ضارب )1(.

إذا تحصل عدد من المترشحين على نفس العدد تكون أولوية االنتداب ألكبرهم سنا.
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24 فيفري . 3 المؤرخ في  الداخلية  ير  5 من قرار وز )الفصل  الترشحات  لتقديم  المطلوبة  الوثائق 
 :)2014

1.3. عند الترشح:

· مطلب ترشح على ورق عادي، 
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلثبات الجنسية التونسية، 
· نسخة مشهود بمطابقتها لألصل من الشهادة المهنية مصحوبة، بالنسبة إلى الشهائد األجنبية،  

بشهادة معادلة.
2.3. النجاح في االختبار أو االمتحان:

·  السوابق العدلية تمنحه المصالح المختصة بوزارة الداخلية )إلثبات التمتع بالحقوق  
ّ

مضمون من سجل
المدنية(،

· إنجاز   تثبت  شهادة  االقتضاء  عند  أو  السن(  شرط  توفر  )إلثبات  والدة  بطاقة  أو  والدة  مضمون 
خدمات مدنية فعلية إلضافة مدة هذه الخدمة إلى السن القانونية القصوى بالنسبة إلى المترشح 

الذي تجاوز هذه السن،
· العمل   شغل  من  تمكنه  وبدنية  عقلية  أهلية  للمترشح  أن  تثبت  ف 

ّ
محل طبيب  من  طبية  شهادة 

المطلوب في كامل تراب الجمهورية.

نتائج االختبار أو االمتحان المهني:. 4
الناجحين نهائيا حسب جدارتهم  ترتيب المترشحين  اللجنة المشرفة على االختبار أو االمتحان المهني  تتولى 
باعتماد مقاييس موضوعية وعادلة ثم تقترح على رئيس البلدية تسمية الناجحين في حدود عدد الخطط 
المرخص فيها بقرار فتح االختبار أو االمتحان المهني كما يمكن لها اقتراح تسمية عدد أقل أو عدم تسمية 

أي مترشح.
بعد المصادقة على القائمة المذكورة، يتم استدعاء المسجلين بها لاللتحاق بمراكز عملهم في أجل شهر 
يح بالنتائج، وفي صورة عدم التحاقهم، يتم دعوتهم لالتصال بالبلدية في  يخ التصر على أقصى تقدير من تار
أجل 15 يوما والتنبيه عليهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتسليم وبحذفهم من قائمة 
الترتيب  حسب  التكميلية  بالقائمة  المسجلين  المترشحين  دعوة  ثم  التحاقهم،  عدم  صورة  في  الناجحين 

التفاضلي المعتمد.

انتداب العملة الوقتيين والمتعاقدين:. 5
طبقا ألحكام الفصل 8 من األمر عدد 291 لسنة 2019 يمكن لرئيس البلدية انتداب أعوان وقتيين أو متعاقدين 

طبقا ألحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 ووفقا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة.
لـذا، يتعين:

تكوين لجنة فنية تتولى ضبط مقاييس موضوعية وشفافة لالنتداب،  
عرض االنتداب المذكور على مصادقة المجلس البلدي،  
مبادئ    تكريس  إطار  المتاحة في  الوسائل  بجميع  ونشره  الغرض  بالغ في  إصدار  البلدية  اإلدارة  تتولى 

الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
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الترسيم والترقية
(26)

ضبط اإلطار العام لنظام الترسيم والترقية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
األساسي    النظام  بضبط  المتعلق   1983 ديسمبر   12 في  المؤرخ   1983 لسنة   112 عدد  القانون 

ية، وعلى جميع  العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
23 سبتمبر 2011، النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 

األمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة في إطار   
الموظفين،

الخاص    األساسي  النظام  بضبط  المتعلق   1998 أكتوبر   02 المؤرخ في   1998 لسنة   1936 عدد  األمر 
باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم إتمامه 

وتنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 04 مارس 2008،
وآليات    صيغ  بضبط  المتعلق   2019 مارس   22 في  المؤرخ   2019 لسنة   291 عدد  الحكومي  األمر 

االنتداب والترقية والترسيم.

الترسيم:. 1
تتولى مصلحة األعوان إعداد ملف ترسيم األعوان المعينين بخطط دائمة بعد اجتياز فترة تأهيلية، وهي 

فترة التربص، بنجاح.
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الترّبص:. 2

المالحظاتالعنوان

تكوينه ودعم   أهداف التربص التي سيمارسها واستكمال  المهنة  تقنيات  العون على  تدريب 
مؤهالته

إجراء التربص

تنفيذها    على  ويسهر  يعّدها  برامج  على  باالعتماد  المتربص  العون  تأطير  يتم 
موظفون يعينون للغرض

ير نهائية حول مؤهالت    ية وتقار ير دور ين تقديم تقار يجب على الموظفين المؤطر
األعوان المتربصين 

مالحظاته    فيه  يبدي  ير  تقر تقديم  تربصه  ختم  عند  المتربص  العون  على  يتعين 
التربص  العون خالل فترة  إلزام  لإلدارة  التربص كما يمكن  وآراءه حول جميع مراحل 
بمتابعة مرحلة تكوين إضافية، كما ال يمكن لإلدارة حرمانه من المشاركة في مرحلة 

التكوين 

مدة التربص
حددت مدة التربص مبدئيا بسنتين ويمكن الحط من هذه المدة إلى سنة واحدة   

بالنسبة إلى األعوان الذين تمت تسميتهم مباشرة بعد تخرجهم من مدرسة تكوين 
مصادق عليها للغرض

وضعية العون 
المتربص

يعتبر العون خالل فترة التربص في وضعية قانونية وترتيبية شأنه في ذلك شأن   
األعوان المترسمين

المنصوص    القانونية  الضمانات  جميع  من  المتربص  العون  تمكين  اإلدارة  تتولى 
عليها لفائدة األعوان المترسمين

دون    المتربصين  األعوان  ضد  الثانية  الدرجة  من  عقوبة  إصدار  لإلدارة  يمكن  ال 
إحالتهم على مجلس التأديب

يمكن لإلدارة أن تضع حدا للتربص عند نهاية فترته القانونية أو خاللها  نهاية التربص

ترسيم األعوان القارين:. 3
يتم ضبط اإلجراءات الخاصة بترسيم األعوان ضمن أحكام األنظمة األساسية الخاصة بهم.

المالحظاتالعنوان

ير التربص  من تقر المتربص  أبداه  ما  حول  ير  تقر إعداد  التربص  نهاية  عند  المباشر  الرئيس  يتولى 
استعداد لشغل الوظيفة وحول سلوكه خالل فترة التربص

استشارة اللجنة 
اإلدارية المتناصفة

ية المتناصفة وجوبا قبل اتخاذ قرار الترسيم وتنظر في  تتم استشارة اللجنة اإلدار
يكون  الذي  للتربص  النهائي  ير  التقر ضوء  على  المتربص  العون  ترسيم  إمكانية 

ير ختم التربص المعد من قبل العون المعني مرفوقا بتقر

قرار الترسيم

يحا أو ضمنيا:   يكون الترسيم صر
في  § صريح  قرار  اتخاذ  الحالة  هذه  في  اإلدارة  رئيس  يتولى  الصريح:  الترسيم 

الترسيم بعد استكمال كل اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في المجال 
الترسيم الضمني: في صورة عدم تولي اإلدارة القيام باإلجراءات الالزمة في  §

اعتبار  يتم  الترسيم  إصدار قرارات  ترددت في  إذا ما  أو  اإلبان  األعوان في  ترسيم 
العون مترسما وجوبا بمقتضى القانون بعد قضاء أربع سنوات في التربص

رفض ترسيم 
األعوان المتربصين

يمكن لإلدارة أن ترفض ترسيم األعوان عند انتهاء فترة التربص وذلك إما باالعتماد 
على قصورهم المهني أو ألسباب تأديبية
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ترسيم األعوان والعملة الوقتيين:. 4
يمكن ترسيم األعوان الوقتيين وفقا لألساليب التالية:  

يمكن ترسيم العملة الوقتيين وفقا لألساليب التالية:  

الترقية:. 5
الرتبة أو الصنف المواليين  تتمثل الترقية قانونا في ارتقاء الموظف أو العامل من رتبته أو من صنفه إلى 

مباشرة.
1.5. مختلف صيغ الترقية:

ية بحرية مطلقة إلسناد الترقيات بل إن الترقية تتم حسب صيغ ضبطها القانون  ال تتمتع السلطة اإلدار
تتمثل فيما يلي:
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2.5. آثار الترقية:
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التسمية في الخطط الوظيفية
(27)

ضبط اإلطار العام لنظام إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها بالبلديات

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، وعلى جميع النصوص  ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا   
ألحكام الفصل 92 من الدستور.

األمــر عــدد 526 لســنة 1980 المــؤرخ فــي 08 مــاي 1980 المتعلــق بالنظــام المنطبــق علــى المكلفــین   
ية، یــة فـي الـدواوین الوزار بمأمور

األمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها   
بالبلديات، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 912 لسنة 2000 المؤرخ في 02 ماي 2000 واألمر عدد 

1886 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
األمر عدد 573 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المخّولة   

لألعوان المكلفين بخطط وظيفية بلدية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 40 
لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010،

يل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية    األمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفر
باإلدارة المركزية واإلعفاء منها،

الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات:. 1
يمكن إحداث الخطط الوظيفية التالیة في البلديات:
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1.1. خطة كاتب عام بلدية:

2.1. الخطط الوظيفية األخرى بالبلديات:
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شروط إسناد الخطط الوظيفية بالبلديات: . 2
1.2. الشروط العامة:

شروط التكليف بالخطة الوظيفيةالخطط الوظيفية

كاتب عام 
من الدرجة 
السادسة

متصـرف عـام أو مهنـدس عـام أو رتبـة خاصـة مماثلـة، لـه أقدمیة سنتین في   
هذه الرتبة

كاتب عام من الدرجة الخامسة باشر مهامه مدة سـنتین بصفة رسمیة  

كاتب عام من 
الدرجة الخامسة 

ومدير عام
مدیر باشر مهامه مدة سنتین بصفة رسمیة  
كاتـب عـام مـن الدرجـة الرابعـة باشـر مهامـه مـدة سـنتین بصفة رسمیة  

كاتب عام من 
الدرجة الرابعة 

ومدير

متصرف رئیس أو مهندس رئیس أو رتبة خاصة مماثلة، له أقدمیة ثالث سنوات   
في هذه الرتبة

كاتب عام من الدرجة الثالثة أو كاهیة مدیر باشـر مهامـه مدة ثالث سنوات بصفة   
رسمیة

كاتب عام من 
الدرجة الثالثـة 
وكاهية مدير

متصرف مستشار أو مهندس أول أو رتبة خاصة مماثلة، له أقدمیة أربع سنوات   
في هذه الرتبة

كاتــب عـــام مـــن الدرجـــة الثانیـــة أو رئـــیس مصـــلحة باشـــر مهامه مدة أربع سنوات   
بصفة رسمیة

كاتب عام من 
الدرجة الثانیـة 
ورئيس مصلحة

متصـرف أو مهنـدس األشـغال أو رتبـة خاصـة مماثلـة، لـه أقدمیة خمس سنوات   
في هذه الرتبة

كاتب عام من 
متصرف أو مهندس األشغال أو رتبة خاصة مماثلة  الدرجة األولـى

متصرف دائرة 
برتبة امتياز 

ورئیس مصلحة
متصـــرف أو مهنـــدس األشـــغال أو رتبـــة خاصـــة مماثلـــة، لـــه أقدمیة خمس   

سنوات في هذه الرتبة

ملحق إدارة أو مهندس مسـاعد أو رتبـة خاصـة مماثلـة، لـه أقدمیة ثالث سنوات   متصرف دائرة
في هذه الرتبة

رئیس قسم 
الحالة المدنیة·

كاتب تصرف له أقدمیة أربع سنوات في هذه الرتبة  
ملحق إدارة له أقدمیة سنتین في هذه الرتبة  

2.2. الدرجة االستثنائية:

الثالثة وكاهية مدير الذين باشروا هذه  يمكن إسناد الدرجة االستثنائية لخطتي كاتب عام من الدرجة 
المهام لمدة ال تقل عن 5 سنوات.
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طرق التكليف بالخطط الوظيفية بالبلديات: . 3

إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية بالبلديات: . 4
إلى حين صدور األمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات 
واإلعفاء منها طبقا ألحكام الفصل 275 من مجلة الجماعات المحلية يتم إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية 

بالبلديات واإلعفاء منها على النحو التالي:

1.4. بالنسبة إلى الكّتاب العامين للبلديات:

كاتب عام من الدرجة الرابعة

>=
ف بالشؤون 

ّ
ير المكل بمقتضى قرار صادر عن الوز

المحلية باقتراح من رئيس البلدية المعنية وينشر 
ية التونسية بالرائد الرسمي للجمهور

كاتب عام من الدرجة الثالثـة

كاتب عام من الدرجة الثانية

كاتب عام من الدرجة األولـى

كاتب عام من الدرجة السادسة

>=
ف 

ّ
ير المكل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوز

بالشؤون المحلية والبيئة ومن رئيس البلدية المعنّية 
ية التونسية وُينشر بالرائد الرسمي للجمهور كاتب عام من الدرجة الخامسة
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2.4. بالنسبة إلى الخطط الوظيفية األخرى بالبلديات: 

مدير

>=
ير الشؤون المحلية والبيئة باقتراح من  بمقتضى قرار صادر عن وز
ية التونسية رئيس البلدية المعنية وينشر بالرائد الرسمي للجمهور

كاهية مدير

رئيس مصلحة

متصرف دائرة

بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية المعنية =<رئيس قسم الحالة المدنية

=<مدير عام
ف بالشؤون 

ّ
ير المكل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوز

المحلية والبيئة ومن رئيس البلدية المعنية وينشر بالرائد الرسمي 
ية التونسية للجمهور
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حاالت الموظف العمومي
حالتا المباشرة وعدم المباشرة

(28)

الموظف العمومي في حالتي المباشرة وعدم المباشرة

اإلطار القانوني:
بالنظام األساسي    1983 المتعلق  12 ديسمبر  1983 المؤرخ في  112 لسنة  القانون األساسي عدد 

العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية،
لضم    موحد  نظام  بإحداث  المتعلق   1995 ديسمبر   14 في  المؤرخ   1995 لسنة   105 عدد  القانون 

الخدمات،
األمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرّتبات أعوان   

ية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق الوطني  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجار
للتقاعد والحيطة االجتماعية.

حالـة المباشـرة:. 1
الموظف  العمومية، هي »حالة  الوظيفة  العام ألعوان  النظام األساسي  60 من  الفصل  طبقا ألحكام 

الذي هو مرّسم برتبة بصفة قانونية ويباشر فعال وظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته«:
هي الحالة العادية للعون العمومي طالما لم يتخذ قرار بوضعه في إحدى الحاالت القانونية األخرى،  
ال يتعين بالضرورة قيام العون بنشاط مهني بصفة فعلية إذ أنه يكون في حالة مباشرة حتى عند حصوله   

على عطلة مهما كان نوعها وانتفاعه بنظام نصف الوقت أو عند إيقافه عن العمل أو رفته مؤقتا.
كما تتدرج في إطار حالة المباشرة حالة وضع العون على ذمة منظمة وطنية أو مصلحة عمومية أخرى 

أو مؤسسة أو منشأة عمومية أو خاصة.
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حالة عدم المباشرة:. 2
هي حالة العون الذي يوضع خارج إطار اإلدارة لفترة زمنية محددة وألسباب محددة ضبطها القانون، وهي 

نوعان:
1.2. عدم المباشرة العادية:

طبقا ألحكام الفصل 68 من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية، يمكن وضع العون 
في حالة عدم المباشرة بطلب منه أو بصفة وجوبية.

1.1.2. عدم المباشرة العادية بطلب من العون:

تخضع للشروط التالية:
األربعة  § األسباب  بأحد  معلال  ضرورة  ويكون  باألمر  المعني  من طرف  كتابي  تقديم طلب  ضرورة 

التالية:
ين أو أحد األصول أو الفروع إلى حادث أو إصابته بمرض خطير ويصدر قرار اإلحالة لمدة  · تعرض القر

سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالث  · لمدة  اإلحالة  قرار  ويصدر  العامة،  المصلحة  صبغة  تكتسي  دراسات  أو  بأبحاث  القيام 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تربية طفل أو أطفال سنهم دون السادسة أو تمت إصابتهم بإعاقة تتطلب عناية مستمرة،  ·

للتجديد مرتين علما أن هذا اإلجراء مسموح به لإلناث  ويصدر قرار اإلحالة لمدة سنتين قابلتين 
فقط.

زمنية معينة مثل حالة وفاة  · العمل لمدة  االنقطاع عن  العون  تفرض على  ظروف استثنائية 
ين، ويصدر قرار اإلحالة لفترة أقصاها 5 سنوات. علما أنه يمكن إحالة نفس العون على عدم  القر
المباشرة ألسباب مختلفة ولعدة مرات، كما يمكن تقسيم المدة القصوى المذكورة بالنسبة 

إلى كل سبب على حدة.
توفر شرط سنتي عمل فعلي دون أن يكون العون مترسما في رتبته بالضرورة. §
يصدرقرار عدم المباشرة عن رئيس اإلدارة ما عدى اإلحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية  §

والذي يصدر بقرار من رئيس الحكومة.
يفقد العون في هذه الحالة حقه في التدرج والترقية والتقاعد واألجر والمشاركة في انتخابات  §

المهني  السر  وكتمان  التحفظ  لواجب  خاضعا  ويبقى  المتناصفة  ية  اإلدار باللجان  األعوان  ممثلي 
وواجب النزاهة وخاصة واجب عدم تعاطي نشاط خاص بمقابل طبقا ألحكام الفصل 82 من النظام 
المستمر  التكوين  بدورات  االنتفاع  يمكنه  ال  كما  العمومية.  الوظيفة  ألعوان  العام  األساسي 

المنظمة للترقية.
يتعين على العون تقديم طلب إرجاعه إلى العمل عن طريق مكتوب مضمون الوصول في أجل ال  §

يقل عن شهرين من تاريخ انتهاء فترة عدم المباشرة، في خالف ذلك يمكن لإلدارة شطب اسمه.
2.1.2. اإلحالة الوجوبية:

يجوز لإلدارة إصدار قرار في إحالة العون وجوبيا على عدم المباشرة بعد استيفائه كامل حقوقه 
من عطل المرض وثبوت عدم إمكانية رجوعه إلى العمل. ويكون ذلك ضرورة بعد استشارة اللجنة 
ية المتناصفة المعنية والتي يكون رأيها غير ملزم لإلدارة ويصدر القرار لمدة سنة قابلة للتجديد  اإلدار

مرتين.
كأقدمية  الفترة  هذه  وتحتسب  االجتماعية  الحماية  في  بحقه  الحالة  هذه  في  العون  يحتفظ 

للتقاعد.
عند نهاية الفترة، تتولى اإلدارة بطلب من العون إرجاعه إلى إدارته األصلية بعد اإلدالء بشهادة 
طبية تسمح له باستئناف العمل أو إحالته على التقاعد، ويتم إرجاع العون وجوبا حتى في صورة 

عدم وجود شغور بمجموع األعوان.
2.2. عدم المباشرة الخاصة:

تمنح ألحد السببين التاليين:
· ين الذي له صفة موظف أو عامل والذي تمت نقلته إلى العمل ألسباب مهنية داخل   االلتحاق بالقر

ية أو تمت دعوته إلى العمل بالخارج: الجمهور
يصدر القرار بناء على طلب كتابي معلل من طرف المعني باألمر وذلك في صورة عدم وجود خطة   

شاغرة تسمح بتقريب الزوجين.
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للتجديد    قابلة  لمدة سنة  المعنية وذلك  اإلدارة  رئيس  باقتراح من  الحكومة  رئيس  القرار عن  يصدر 
لنفس المدة وحسب نفس اإلجراءات.

يحتفظ العون بحقه في التدرج والترقية والتقاعد ويفقد حقه في األجر والمشاركة في انتخابات   
هو  ما  باستثناء  المهنية  واجباته  إلى  خاضعا  ويبقى  المتناصفة  ية  اإلدار باللجان  األعوان  ممثلي 

متعلق بإنجاز العمل.
ين قبل نهاية    يتعين على العون تقديم طلب في تجديد اإلحالة أو إرجاعه إلى العمل في أجل شهر

الفترة.
· النتخاب العون بمجلس النواب: 
يتم وضع العون في حالة عدم مباشرة خاصة كامل المدة النيابية ودون الحاجة إلى تقديم طلب   

كتابي في الغرض، ويكون ذلك بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
ينتفع العون بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد ويفقد الحق في األجر.  
بالمنح    وينتفع  األصلي  صنفه  أو  رتبته  في  العون  إدماج  إعادة  يتم  النيابية،  المدة  انتهاء  عند 

المتعلقة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها قبل وضعه في حالة عدم المباشرة الخاصة إلى أن 
تتم تسميته في نفس الخطة أو خطة معادلة.
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حاالت الموظف العمومي
اإللحاق، تحت السالح والوضع على الذمة 

(29)

الوضعية القانونية للموظف العمومي في حاالت اإللحاق تحت السالح   
والوضع على الذمة

اإلطار القانوني:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام األساسي العام ألعوان   

الدولة والجماعات العمومية المحلية،
القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،  
األمر عدد 1232 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتراتيب إلحاق المدعوين ألداء الخدمة   

الوطنية خارج نطاق وحدات القوات المسلحة وشروط صرف جراياتهم،
األمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإدماج األعوان إثر التحاقهم،  
األمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان   

العموميين لفائدة الجماعات المحلية.

حالـة اإللحـاق:. 1
تتولى  أو منشآت عمومية  أو منظمات وطنية  إدارات  يوضع مؤقتا على ذمة  الذي  العون  حالة  هي 

تأجيره، ويمكن أن يتم بطلب من العون أو يكتسي صبغة وجوبية.

1.1. اإللحاق الوجوبي:

يكتسي اإللحاق صبغة وجوبية عند إعادة هيكلة المصالح التي يعمل بها العون وتحويلها إلى إدارات 
أو مؤسسات مستقلة أو إلحاقها بإدارات أخرى.
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2.1. اإللحاق بطلب من العون: 

يخضع لعدة شروط:
· أقدمية سنتي عمل فعليا على األقل دون أن يعني ذلك بالضرورة أن يكون العون مترسما في رتبته  

ويستثنى من ذلك العمل في نطاق التعاون الفني،
· تقديم مطلب كتابي يحظى بموافقة اإلدارة األصلية للعون واإلدارة أو المؤسسة المزمع إلحاقه بها، 
· توفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المزمع إسنادها إليه، 
· اإللحاق لدى إدارة أو مؤسسة مستقلة عن اإلدارة األصلية، 
· اإللحاق لدى إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة وطنية أو شركة ذات  

رأس مال مشترك أو منظمة وطنية أو الوكالة التونسية للتعاون الفني أو عند تعيينه عضوا للحكومة 
أو خطة انتخابية عمومية ما عدا خطة نائب بمجلس النواب،

· يصدر قرار اإللحاق عن رئيس اإلدارة األصلية للعون بعد موافقة رئيس اإلدارة المزمع إلحاقه لديها،  
وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد علما أن اإللحاق قابل لإللغاء بطلب من العون أو إدارته 
األصلية أو إدارة اإللحاق قبل نهاية فترة اإللحاق أو بعدها. كما ال يمكن لرئيس اإلدارة األصلية طلب إرجاع 

العون في صورة إدماجه في اإلدارة الملحق بها.
أما قرارات اإللحاق الوجوبي فتصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من رئيس اإلدارة المعنية:

· يحافظ العون الملحق على كامل حقوقه وتفرض عليه كل الواجبات كما لو أنه واصل عمله بإدارته  
األصلية ما عدا ما كان مرتبطا بالممارسة الفعلية لوظائفه في إدارته األصلية،

· تتولى إدارة اإللحاق صرف مرتبات العون الملحق لديها، كما تتحمل مساهمة المشغل في نظام  
الحماية االجتماعية المنطبق على العون الملحق لديها.

تأجيرهم من طرف  يتواصل  أعوان عموميين  البلديات  الدولة على ذمة  إلى حالة وضع  اإلشارة  تجدر 
إدارتهم األصلية طبقا ألحكام الفصل 273 من مجلة الجماعات المحلية.

بالنسبة إلى األعوان الملحقين في نطاق التعاون الفني، تحمل مساهمة المشغل على ميزانية الدولة 
إذا كان المرتب الذي سيتقاضاه العون الملحق ال يتعدى ضعف ما كان يتقاضاه قبل إلحاقه، ويتكفل بها 

العون إذا كان مرّتبه عند اإللحاق يساوي أو يفوق هذا الحد.
التي  الرتبة  الراجعة له بعنوان  المرتبات والمنح  الملحق لدى إدارة عمومية أخرى بكامل  العون  ينتفع 
ينتمي إليها بإدارته األصلية باستثناء ما كان مرتبطا منها بالممارسة الفعلية للوظيفة، وتصرف له إلى 

جانب ذلك المنح واالمتيازات الخاصة بالخطة المزمع تكليفه بها.
له  الراجعة  والمنح  بالمرتبات  االنتفاع  بين  العون  يختار  عمومية،  منشأة  لدى  اإللحاق  صورة  في  أما 
بعنوان الرتبة التي ينتمي إليها بإدارته األصلية أو االنتفاع بالمرتبات والمنح الراجعة لألعوان الذين هم 

في نفس المستوى الوظيفي بالمنشآت العمومية التي يتم إلحاقهم بها.
3.1. الوضع تحت السالح:

طبقا ألحكام الفصل 75 من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية، هي حالة الموظف 
المتعلق  القانون  عليها  نص  كما  المباشرة  خدمته  بمدة  للقيام  ية  عسكر بتشكيلة  يله  تنز يقع  الذي 

بالتجنيد، يوضع في حالة خاصة تدعى »تحت السالح«:
· تخص هذه الحالة الموظفين والعملة. في حين قد يضطر األعوان الوقتيون المتعاقدون إلى فقدان  

وظائفهم وإن كانت اإلدارة تحرص على إرجاعهم بعد قيامهم بالخدمة الوطنية.
· أنه وخالفا   إال  والتقاعد،  والترقية  التدرج  بكامل حقوقه في  السالح  تحت  الموضوع  العون  ينتفع 

مالية  مساهمة  يدفع  أن  على  مرتبه  بكامل  االنتفاع  يواصل  العمومية  للوظيفة  األساسي  للنظام 
ية تنزل بحساب الخدمة الوطنية طبقا ألحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2004. شهر

4.1. الوضع على الذمة: 

والمؤسسات  ية  المركز اإلدارات  بمقتضاها  تتولى  التي  الصيغة  في  الذمة  على  الوضع  يتمثل 
خمس  أقصاها  لمدة  محلية  جماعة  لدى  منه،  بطلب  عمومي،  عون  وضع  العمومية  والمنشآت 

سنوات مع مواصلة انتمائه لسلكه األصلي وذلك لسد الشغور في بعض الخطط.
الجماعة  تتحملها  لألجر  تكملة  بعنوان  إضافية  تأجيره ويتم صرف منحة  للعون  األصلية  اإلدارة  وتواصل 

المحلية المعنية وتسمى بمنحة الوضع على الذمة.
ويلحق أعوان المؤسسات والمنشآت لدى وزارة اإلشراف المعنية قبل وضعهم على الذمة. ويتم 
ية للعون  ير المعني وتبرم للغرض اتفاقية بين اإلدارة المركز الوضع على الذمة بمقتضى قرار من الوز
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الوضع على  إنهاء  العمومي. ويمكن  العون  بناء على طلب من  المعنية، وذلك  المحلية  والجماعة 
الذمة قبل انتهاء المدة بطلب معلل من أحد األطراف.

انتهاء  بإدارته األصلية بعد  وفي صورة عدم إمكانية إعادة تعيين العون في نفس الخطة السابقة 
وضعه على الذمة، يواصل العون االنتفاع بجميع حقوقه التي كان يتمتع بها في إدارته األصلية بما 

في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها إلى حين تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
ويتم تجميع الحاجيات لسد الشغورات عن طريق الوضع على الذمة من قبل وزارة الشؤون المحلية 
التي تتولى منح األولوية للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة 

تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.
ير الشؤون  ير المالية ووز ويتم ضبط العدد السنوي للخطط المراد سد شغورها بقرار مشترك من وز

المحلية.
الوضع على  العمومي على ذمتها، نسبة منحة  العون  التي وضع  المحلية  الجماعة  يضبط مجلس 
الذمة طبقا ألحكام الفصل 10 من األمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 

يتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية.
تبرم بين اإلدارة األصلية للعون الموضوع على الذمة والجماعة المحلية المعنية اتفاقية طبقا ألنموذج 
ير المكلف بالشؤون المحلية وتتضمن النسبة المعتمدة ومبلغ منحة الوضع  اتفاقية يصدر بقرار من الوز

على الذمة.
يتم تحيين مبلغ منحة الوضع على الذمة بطلب من العون المعني حسب تطور المرتب األساسي.

تكون األولوية في اعتماد صيغة الوضع على الذمة، لسد الشغورات في بعض الخطط والوظائف 
الموضوعون على ذمة  العموميون  األعوان  يتمتع  الذمة،  الوضع على  الهامة: عالوة على منحة 
جماعة محلية، بكامل عناصر تأجيرهم في إداراتهم األصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية، 

ويتمتعون باإلضافة إلى ذلك بمنحة أعباء تغيير مقر اإلقامة وبحوافز المسار المهني.
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المنح والمكافآت والتأجير
(30)

ضبط منظومة المنح والمكافآت والتأجير بالنسبة إلى أعوان                  
الجماعات المحلية

اإلطار القانوني:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، وعلى جميع النصوص  ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

يبة على دخل    القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضر
يبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون  األشخاص الطبيعيين والضر

عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
لمرّتب    القارة  العناصر  المتعلق بضبط قائمة   1985 11 أوت  المؤرخ في   1985 980 لسنة  األمر عدد 

يقع  التي  ية  اإلدار الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات  المحلية  العمومية  والجماعات  الدولة  أعوان 
تممته  أو  نقحته  التي  النصوص  التقاعد وعلى جميع  جراية  لتكوين  المساهمات  احتساب  على أساسها 

وخاصة األمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
الخاص    األساسي  النظام  بضبط  المتعلق   1998 أكتوبر   02 المؤرخ في   1998 لسنة   1936 األمر عدد 

ية وعلى جميع  باألعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 04 مارس 2008.

المنح:. 1
يفوق عدد المنح في الوظيفة العمومية المائة منحة، ويمكن أن تفوق القيمة الجملية للمنح 60 % من 

جملة األجر الذي يتقاضاه العون.
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أصناف المنح:

المالحظاتالعنوان

منح ذات صبغة 
منح عائلية ومنحة الدخل الوحيد والمساهمة في نفقات رعاية األطفال  عائلية

منحة اإلنتاج

تحتسب هذه المنحة باالعتماد على أعداد خاصة تسند إلى األعوان العموميين باإلضافة   
إلى األعداد المهنية

المنجز    العمل  كمية  على  باالعتماد  أشهر، وذلك  اإلنتاج كل ستة  منحة  أعداد  وتسند 
وكيفية إنجازها ومدى انضباط العون خالل السداسية المعنية )األولى من غرة ديسمبر 

إلى 31 ماي، والثانية من غرة جوان إلى 30 نوفمبر(

المنح المسندة 
بعنوان استرجاع 

مصاريف

األعوان  إلى  المسندة  المنحة   – التربص  منحة   – التنقل  منحة   – ية  الكيلومتر المنحة 
الموفدين في مهمة بالخارج – منحة السكن

منح التكاليف 
تسند إلى كل سلك من أسالك أعوان الوظيفة العمومية منحة تكاليف خاصة  الخاصة

نذكر على سبيل المثال المنحة الوظيفية المسندة إلى المكلفين بالخطط الوظيفية  منح المسؤولية

المنح الخصوصية
ين بالجماعات المحلية  منحة األوساخ المخّولة إلى عملة التطهير ورفع الفضالت المباشر
– منحة العمل بالليل – المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المخّولة لبعض 

األصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية

المنح المسندة 
مقابل األعمال 

االستثنائية

المنح المسندة مقابل القيام بساعات إضافية – المنح مقابل المشاركة في لجان إصالح   
وتأطير ومناقشة مذكرات مشاريع وختم التربص ورسائل البحث بمؤسسات تكوين األعوان 

العموميين
المنح المسندة مقابل إعداد أدوات بيداغوجية وتحيينها أو المشاركة في تنظيم ندوة   

أو ملتقى أو دورة تطوير الكفاءات...

منح الحضور إلى 
المتصرفين

تسند إلى المتصرفين ممثلي الدولة لدى مجالس إدارة المنشآت العمومية وأعضاء   
مجالس المؤسسات العمومية

المنح التعويضية
ية  تسند إلى الموظفين على أساس حقوق مالية كانوا قد اكتسبوها خالل حياتهم اإلدار
– منحة العبء الجبائي اإلضافي والذي وقع بمقتضاه إخضاع كامل عناصر أجر األعوان إلى 

الحجز بعنوان الجباية
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المكافآت:. 2

التأجير:. 3
1.3. أنظمة التأجير المستعملة:

2.3. تأجير رؤساء البلديات: 

يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخّولة لرؤساء البلديات 
يخ إجراء االنتخابات  تار البلدية المعنية وفقا آلخر إحصائيات رسمية في  على أساس معيار عدد سكان 
البلدية أو على أساس معيار حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها االعتيادية المنجزة في 

السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 مليون دينار.
بامتيازات عينية تتمثل في سيارات وظيفية وحصص  البلديات، إضافة للمنحة المذكورة،  يتمتع رؤساء 

وقود شهرية ومسكن وظيفي إضافة لخدمات هاتفية.
والخدمات  الوقود  حصص  بعنوان  البلديات  لرؤساء  المخّولة  والمبالغ  الجملية  المنحة  عناصر  تخضع 
التقاعد  للحجز بعنوان المساهمة في نظام  البلديات  لرؤساء  المسندة  الوظيفية  الهاتفية والسيارة 
يع  يبة على الدخل طبقا للتشر والحيطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة، كما تخضع لحجز بعنوان الضر

الجاري به العمل.

المكافآت االستثنائية

في  المكافئة  هذه  اسناد  يتم 
الحاالت التالية:

ابتكار وسيلة أو  انجاز عمل أو  - عند 
اإلنتاج  في  ارتفاع  عنها  ترتب  تقنية 
تحسين  او  التكاليف  في  اقتصاد  أو 

ية. نوعية الخدمات اإلدار
ظرف  في  بعمل  القيام  عند   -
استثنائي أو طارئ جنب اإلدارة أضرارا 

فادحة.
أو  اإلتقان  من  عالية  بدرجة  التمييز   -
التفاني في العمل وحسن السلوك.
االستثنائية  المكافأة  تسند   -

بمقتضى أمر حكومي .
- يجب أن تتوفر في العون الكفاءة 
الجديدة  بالمهام  للقيام  الالزمة 
العلمية  الشهادات  ذلك  في  بما 

ية. الضرور

يمكن أن يسند إلى 
أعوان الوظيف 

العمومية أوسمة 
وطنية أو وسام 
الشغل أو بعض 

األوسمة الخصوصية 
أو أوسمة أجنبية.

تمنح ألعوان بعض 
األسالك لتميزهم 
في أداء عملهم 

تمكنهم من الحصول 
على تخفيض في 
المدة المطلوبة 
للتدرج في سلم 

الدرجات.

يمكن اسناد جوائز 
مالية إلى أعوان 

الوظيفة العمومية 
وذلك في الحالتين 

التاليتين: 
عند احراز جائزة 	 

العامل المثالي 
أو عند احراز جائزة 	 

ية  رئيس الجمهور

الجوائزمكافآت االمتياز األوسمة
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3.3. قاعدة العمل المنجز: 

4.3. عناصر تأجير أعوان الوظيفة العمومية:

ين أساسيين: يتكون أجر أعوان الوظيفة العمومية من عنصر

المنح

االمتيازات العينية

منح ذات صبغة عائلية

منح خصوصية 

استرجاع مصاريف

منح تبررها تكاليف خاصة للخدمة

منح تعويضية

منحة اإلنتاج

* الحق في الحصول على مسكن اداري
* الحق في استعمال سيارة ادارية ألغراض 

شخصية
* الحق باالنتفاع بكمية من الوقود

يتم ضبط المرتب األساسي ألعوان الوظيفة 
العمومية اعتمادا على شبكة األجور.

تتضمن شبكات األجور25 مستوى تأجير لكل 
صنف أو صنف فرعي من األعوان.

يتم ضبط  األجر األساسي كل عون عمومي  
بالرجوع إلى شبكة األجور الخاصة به والدرجة 

المتحصل عليها ضمن رتبته أو صنفه .

يتنقل العون من مستوى تأجير إلى مستوى 
أعلى مباشرة وفق نسق التدرج وعند بلوغه 
آخر درجة في رتبته  يتم اسناده آليا كل سنتين 

مستوى الـتأجير األعلى مباشرة .

المرتب األساسي 
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العطل المسندة ألسباب صحية
(31)

في إطار تمكين األعوان العموميين من حقهم في العطل، ينتفع العون 
العمومي بأصناف مختلفة من العطل ألسباب صحية

اإلطار القانوني:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
األمر عدد 239 لسنة 1959 المؤرخ في 24 أوت 1959 والمتعلق بالرخص ذات األمد الطويل التي يمكن   

تخويلها لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية الدولية،
األمر عدد 191 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بعطل المرض التي تمنح إلى أعوان   

ية، الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
لعطل    الطبية  اللجان  بإحداث  يتعلق   2019 فيفري   18 2019 مؤرخ في  لسنة   168 عدد  أمر حكومي 

المرض وضبط تركيبتها ومشموالتها وطرق سيرها.

عطل المرض العادي:. 1
1.1. إسناد عطلة المرض العادي:

إجراءات إسناد عطلة المرض العادي:
· يتولى العون عند إصابته بمرض توجيه مطلب للحصول على عطلة مرض. 
· يخ االنقطاع عن العمل مع تضمين   يتعّين توجيه هذا المطلب في أجل أقصاه 48 ساعة بداية من تار

ية الالزمة لشفاء العون  العنوان والمدة المطلوبة، ويكون مدعما بشهادة طبية تبّين المدة التقدير
كما يمكن التمديد في هذه المدة عدة مرات شريطة أن يقدم العون في كل مناسبة شهادة طبية 

جديدة للغرض.
· يتم إسناد عطلة المرض مباشرة من ِقبل الرئيس بعد استشارة اللجنة الطبية المختّصة بعطل المرض  

العادي.
· يتم إسناد العطلة بمقتضى وثيقة محددة للغرض. 
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2.1. لمدة القصوى لعطل المرض العادي المسندة إلى األعوان القارين:

الخاصياتالوضعية

وضعية الموظفين والعملة 
الذين باشروا وظائفهم خالل 
مدة ال تقل عن 365 على 

األقل

عطلة مرض عادي مدتها القصوى اثني عشرة شهرا تصرف خاللها كامل   
األجر مدة شهرين ونصف األجر مدة عشرة أشهر

إذا استوفى العون كامل هذه المدة القصوى دون أن يصبح في حالة   
جيدة تتولى اإلدارة إحالته على عدم المباشرة الوجوبية لمدة سنة قابلة 

للتجديد مرتين

وضعية الموظفين والعملة 
اللذين باشروا وظائفهم خالل 

مدة تقل عن 365 يوما

العمل    من  رصيدهم  يبلغ  لم  اللذين  الجدد  والعملة  الموظفون  ينتفع 
القصوى  مدته  حدد  عادي  مرض  بعطلة  األقل  على  يوما   365 الفعلي 

بخمسة أيام على أقصى تقدير لكل شهر عمل فعلي

3.1. مراقبة عطل المرض العادي المسندة إلى الموظفين:

الخاصياتنوع المراقبة

المراقبة الطبية

طبية    مراقبة  إلى  مرض  بعطلة  المنتفعين  األعوان  تخضع  أن  ية  اإلدار للسلطة  يمكن 
يتولى إجراءها طبيب يعين من قبلها في الغرض

ال يشترط أن يكون هذا الطبيب أخصائيا في المرض الذي أصيب به العون مع القيام   
بها في إبانها

المراقبة اإلدارية

ية أن تتخذ كل إجراءات التحري الالزمة للتحقق من أن العون يقضي    يمكن للسلطة اإلدار
ية بمحل إقامته عطلتة للتداوي والقيام بالرقابة اإلدار

ية بعد تسلمها الشهادة الطبية   تتولى اإلدارة القيام بالمراقبة اإلدار
ية عند انتفاع العون بعطل مرض تفوق 15    وجوب القيام آليا بالمراقبتين الطبية واإلدار

يوما في السنة

4.1. نظام عطل المرض العادي المنطبق على األعوان الوقتيين واألعوان المتعاقدين:

المدة القصوى لعطل المرض العادي
حددت مدتها القصوى بستة أشهر. منها شهران بكامل األجر وأربعة أشهر بنصف   األعوان الوقتيون

األجر

تم تحديد مدتها القصوى بشهر واحد يصرف لهم فيها كامل األجر  األعوان المتعاقدون

5.1. نهاية عطلة المرض العادي:

اإلجراءات

نهاية عطلة المرض العادي
المسندة إلى األعوان 

ين القار

يتعين على العون أن يلتحق بمركز عمله أو أن يتمتع بعطلة استثنائية أو أن   
يطلب وضعه في حالة أخرى )إلحاق أو تحت السالح أو عدم المباشرة(

إحالته    اإلدارة  يتعين على  نهائيا عن مباشرة وظائفه  العون عاجزا  أصبح  إذا 
على التقاعد بعد استشارة لجنة السقوط البدني

نهاية عطلة المرض 
العادي المسندة إلى 

األعوان الوقتيين واألعوان 
المتعاقدين

إذا ما استوفى العون الوقتي أو المتعاقد جميع حقوقه في عطل المرض   
العادي دون استرجاع صحته فإنه يتعين على اإلدارة وضع حد النتدابه
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عطل المرض طويل األمد:. 2
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عطلة الوالدة:. 3

عطلة األمومة:. 4
تم تحديد مدة عطلة األمومة قانونا بأربعة أشهر كما يمكن قبول طلب استئناف العمل قبل انتهاء المدة 

الممنوحة:
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راحة الرضاعة:. 5
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العطل الظرفية
(32)

في إطار تمكين األعوان العموميين من حقهم في العطل، ينتفع العون 
العمومي بأصناف مختلفة من العطل الظرفية تسند كلها بكامل األجر 

والبعض منها بنصف األجر أو دون األجر

اإلطار القانوني:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
لفائدة    المستمر  التكوين  بتنظيم  المتعلق   1993 جوان   07 المؤرخ في   1993 لسنة   1220 عدد  األمر 

ية، موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
األمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة   

لبعث مؤسسة،
األمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان   

ية، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
األمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام األعياد التي تخّول عطلة   

ية. ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار

أنواع العطل:. 1
ية    العطــل اإلدار
العطــل بدون أجر  
عطل التكوين المستمر  
العطــــلة لبـعـث مــؤســســة  

1.1. العطل اإلدارية:

1.1.1. عطلة الراحة األسبوعية:

يتمتع كل عون عمومي طبقا ألحكام النقطة )1( من الفصل 37 من النظام األساسي العام للوظيفة 
العمومية بيوم راحة في األسبوع ويتم إسناد هذه العطلة بصفة آلية وبدون أي ترخيص مسبق.
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2.1.1. عطلة االستراحة السنوية: 

الغرض وبعد موافقة  بناء على طلب مسبق في  العمومية  الوظيفة  أعوان  به كل  ينتفع  حق 
الرئيس اإلداري:

يتمتع بعطلة االستراحة السنوية العون الذي هو في حالة مباشرة أو في حالة إلحاق. §
يجوز لإلدارة إرجاء حق االنتفاع بالعطلة السنوية لالستراحة ألسباب تخص مصلحة العمل. §

المالحظاتالعناوين

مدة العطلة 
السنوية لالستراحة

بالنسبة إلى األعوان الذين باشروا مهامهم كامل السنة:  ·
حددت مدة العطلة السنوية لالستراحة مبدئيا بشهر واحد بالنسبة إلى جل أعوان 

الوظيفة العمومية.
بالنسبة إلى األعوان الذين لم يباشروا مهامهم كامل السنة: ·

حددت بيومين ونصف عن كل شهر عمل فعلي – نصف يوم عن كل أسبوع عمل 
فعلي بالنسبة إلى فترة العمل التي هي دون الشهر.

يع العطلة  توز
السنوية

يع العطلة السنوية بكيفية تضمن حسن سير العمل ولرئيس اإلدارة    يتعين توز
ية اختيار الوقت المناسب لمنح العطلة السنوية. حر

باألولوية في اختيار مدة    الذين لهم أطفال في كفالتهم  ينتفع الموظفون 
العطلة.

تجزئة العطلة 
السنوية

يمكن عدم إسناد العطلة السنوية دفعة واحدة مع إمكانية تجزئتها حسب   
ضرورة العمل.

يتم تجزئة العطل إما بطلب من العون أو بمبادرة من اإلدارة.  

تأجيل العطلة 
السنوية

ال يمكن تأجيل االنتفاع بالعطلة السنوية إال في حاالت استثنائية تقتضيها ضرورة   
إال في حدود سنة  تأجيلها  اإلدارية وال يمكن  السلطة  العمل وبقرار من  حسن 

واحدة.

االلتحاق بالعمل 
عند انتهاء العطلة 

السنوية

يتعين على العون االلتحاق بعمله عند انتهاء العطلة السنوية.  
يمكن لإلدارة أن تأمر العون بقطع عطلته واستئناف عمله. وعدم امتثال العون   

يا فادحا )الفصل 39 من قانون الوظيفة العمومية(. يعتبر خطأ إدار

فقدان حق االنتفاع 
يتم منح العون العمومي عطلة استراحة خالل مدة مباشرته لوظائفه.  بالعطلة السنوية

عدم إمكانية 
تعويض الحق في 
االنتفاع بالعطلة 

السنوية

انتفاعه    الحصول على تعويض مالي مقابل عدم  العمومي  للعون  ال يمكن 
بعطلة سنوية.

3.1.1. العطلة المسندة بمناسبة األعياد الرسمية:

ية: يوم واحد. § رأس السنة الهجر
المولد النبوي الشريف: يوم واحد. §
عيد الفطر: ثالثة أيام. §
عيد األضحى: يومان. §
رأس السنة الميالدية: غرة جانفي: يوم واحد. §
عيد الثورة والشباب: 14 جانفي: يوم واحد. §
عيد االستقالل: 20 مارس: يوم واحد. §
يل: يوم واحد. § ذكرى الشهداء: 09 أفر
عيد الشغل: 01 ماي: يوم واحد. §
ية: 25 جويلية: يوم واحد. § عيد الجمهور
عيد المرأة: 13 أوت: يوم واحد. §
عيد الجالء: 15 أكتوبر: يوم واحد. §
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4.1.1. العطل االستثنائية:

يمكن إسنادها إلى أعوان الوظيفة العمومية باستثناء األعوان الوقتيين والمتعاقدين. §
ية. § تمنح في حاالت خاصة وتمارس اإلدارة في هذا الشأن سلطة تقدير
يبقى العون المتحصل على عطلة استثنائية منتفعا بكامل حقوقه في المرّتب والتدرج والترقية  §

والتقاعد.

2.1. العطــل بدون أجر:
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3.1. عطل التكوين المستمر:

مالحظاتالخصائصالعنوان

عطل التكوين 
المستمر

يمكن للموظف أن يطلب عطلة للمشاركة في 
مرحلة تكوين مستمر تنظمها اإلدارة.

من    بقرار  التكوين  مرحلة  كامل  خالل  تسند 
رئيس اإلدارة، ويعتبر العون في حالة مباشرة،

ذات    والمنح  لدرجته  المطابق  األجر  يتقاضى 
المنح  باستثناء  اإلنتاج  ومنحة  العائلية  الصبغة 

األخرى.
ال تسند إال لألعوان المترسمين.  

يتعين على العون أن يتابع بانتظام   
كامل مرحلة التكوين. 

4.1. العطــــلة لبـعـث مــؤسسة:

مالحظاتالخصائصالعنوان

العطــــلة لبـعـث 
مــؤســســة

تسند لفائدة الموظفين وأعوان المؤسسات   
والمنشآت والهياكل العمومية المترسمين.

يتم إسناد العطلة لبعث مؤسسة بمقتضى   
أمر 
االجتماعية    بالتغطية  االنتفاع  العون  يواصل 

طيلة فترة العطلة )غير أن المعني باألمر يفقد 
بالمرّتب  التمتع  في  حقه  العطلة  فترة  طيلة 

والتدرج والترقية(.
المنتفع    العون  أو  الموظف  على  يجب 

بالعطلة أن يتقدم بطلب إرجاعه إلى الوظيفة 
أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية في 
أجل شهر على األقل قبل انتهاء مدة العطلة 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

يتعين على العون الذي عاد إلى   
صلة  كل  يقطع  أن  األصلي  سلكه 
مباشرة أو غير مباشرة له بالمشروع 
أو المؤسسة التي تم إحداثها من 

قبله.
يتقدم    لم  إذا  ما  صورة  في 

بطلب  المعني  العون  أو  الموظف 
بالوظيفة  إدماجه  وإعادة  إرجاعه 
يعتبر  فإنه  له،  المضروب  األجل  في 
متخليا عن الوظيفة ويكون قد قطع 

كل صلة له بالخدمة العمومية.
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تأديب أعوان الجماعات المحلية
(33)

صيغ وإجراءات تأديب األعوان العموميين وخصوصية بعضها بالنسبة إلى 
أعوان الجماعات المحلية

اإلطار القانوني:
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام األساسي العام ألعوان   

ية )الفصول من 51 إلى 58(، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا   

ألحكام الفصل 92 من الدستور.

شروط قيام الخطأ التأديبي:. 1
توفر شرط اإلخالل الواضح بالواجبات الوظيفية: كالتصرفات السيئة التي تمس بواجب التحفظ أو ترك ما   

يتوجب فعله دون مبررات قانونية )أو موضوعية كالعجز البدني والقصور المهني(.
تزامن اقتراف الخطأ مع مزاولة العون العمومي لمهامه: الخطأ المقترف خارج ممارسة العمل يمكن   

أن يصبح تأديبيا إذا كان له تأثيرات في تأدية الوظيفة.
قصدية الخطأ: فال يكون الفعل المرتكب ناتجا عن ظروف قاهرة أو عن إكراه.  
ارتكاب الخطأ فعليا: فال يمكن مساءلة العون عن نوايا مفترضة.  
ال يشترط للمساءلة التأديبية تسبب الفعل المخالف في ضرر.  

أصناف العقوبات التأديبية:. 2
1.2. العقوبات المنصوص عليها بقانون الوظيفة العمومية:

)مع تفعيل مبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة(
1.1.2. عقوبات من الدرجة األولى: 

)يشترك فيها القاّرون مع الوقتيون(
اإلنذار  §
التوبيخ §
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2.1.2. عقوبات من الدرجة الثانية:

تأخر في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير، §
النقلة الوجوبية والتي تقتضي منطقيا تغيير اإلقامة، §
الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب، §
العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد، §
وبالنسبة إلى الوقتيين: التوقيف عن العمل لمدة شهر أو العزل. §

2.2. عقوبات منصوص عليها خارج قانون الوظيفة العمومية: 

1.2.2. اإلعفاء من الخطط الوظيفية: ويقتضي المساءلة والتعليل.

أن  باعتبار  يعادلهما  ما  أو  وزارة  إلى خطة مدير عام وكاتب عام  بالنسبة  أساسا  المشكل  يطرح 
قانون الوظائف المدنية العليا ال يخّول هذه الصالحية إال لرئيس الحكومة. وهنا، ليس لرئيس الجماعة 

سوى االقتراح.
2.2.2. الخصم من المرتب أليام الغياب غير الشرعي: هو تطبيق لقاعدة استحقاق األجر عن 

فترة العمل المنجز وليس عقوبة.

السلطة اإلدارية المختصة بإصدار القرارات التأديبية:. 3
يرجع حق التأديب إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف.

ويمكن لرئيس اإلدارة أن يفّوض إلى أحد اإلطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط 
يتم ضبطها بأمر.

اإلجراءات التأديبية:. 4
1.4. المساءلة والتعليل:

تنطلق اإلجراءات بإعالم المعني باألمر بعزم اإلدارة مساءلته وتوجيه استجواب له. وينسحب ذلك على 
المتعاقدين والوقتيين سواء كان الخطأ في تقدير اإلدارة بسيطا أو جسيما.

إذا ارتأت اإلدارة تسليط عقوبة من الدرجة األولى فإنها تتلقى الرد على االستجواب )أو تستمع إلى 
العون المعني الذي ال يحسن القراءة والكتابة بمحضر شهود(. وفي صورة فوات آجال معقولة دون 

الرد )حتى بعد تذكيره( تقوم باتخاذ قرار معلل في تسليط العقوبة.
ويعتبر التعليل شرطا لصحة اإلجراءات التأديبية بالنسبة إلى األعوان العاملين بالجماعات المحلية حتى لو 

كانوا متعاقدين أو وقتيين.
2.4. إجراءات خاصة بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية:

1.2.4. تكوين الملف التأديبي:

ير في األفعال المنسوبة إلى العون  عندما يكون الخطأ جسيما، على اإلدارة فتح تحقيق إلعداد تقر
ير، يتعين وصف األعمال موضوع المؤاخذة بدقة وتوجيه األسئلة  وتكوين ملف تأديبي. وفي التقر
ية لإللمام بحيثيات الواقعة ألنه ال يجوز مجابهة العون بوثائق لم يكن على علم بها عند  الضرور

انعقاد المجلس.
ير، يقرر رئيس الجماعة المحلية إما حفظ الملف، أو تسليط عقوبة من الدرجة األولى  على ضوء التقر

أو الثانية.
2.2.4. دعوة مجلس التأديب لالنعقاد:

يره الخاص الذي يشرح فيه جملة الوقائع التي  في الحالة األخيرة، يطالب رئيس اإلدارة بإعداد تقر
يدينها، ويرفقه بالملف التأديبي بعد إمضائه بصفة شخصية أو من طرف إطار سام يشغل خطة 

مدير عام على األقل له تفويض مسبق للغرض.
ير األولي وتذييله بمقترح العرض على مجلس التأديب  يستحسن عدم االكتفاء باإلمضاء على التقر

بعد تدوين مالحظات موجزة عليه.
3.2.4. اإلعالم وضمانات الدفاع:

على  إحالته  بقرار  موقوفا  كان  إن  بسجنه  أو  له  معلوم  عنوان  آخر  على  باألمر  المعني  إعالم 
المجلس وتمكينه إن رغب من االطالع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة شخص أو محام 

يختاره.
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يخ انعقاد المجلس  دعوة العون أو من يفّوضه لحضور جلسة مجلس التأديب لإلدالء بردوده قبل تار
15 يوما على األقل.

ية المتناصفة أي ممثلو األعوان وممثلو  دعوة أعضاء المجلس لالنعقاد )وهم أعضاء اللجنة اإلدار
اإلدارة األصليون أو النواب في صورة التعذر(.

3.4. عند انعقاد المجلس:

ال يعد غياب العون المدعو طبقا لآلجال أو أحد أعضاء المجلس موجبا لتأجيل انعقاده.
ال يحضر إال من له الصفة )أعضاء وكاتب المجلس، العون أو ممثله ومحاميه والشهود ممن يدعوهم 

المجلس وال يمكن سماعهم إال بمحضر العون خالفا لمرحلتي التحقيق والبحث التكميلي(.
4.4. اآلجال:

ين إذا  يخ تعهده، ويمدد هذا األجل لشهر يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تار
تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب.

تقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ مفعول قرار 
اإليقاف عن العمل.

أجل الثالثة أشهر لتسوية الوضعية يحتوي جميع اآلجال والمدد األخرى بما فيها المدة القانونية الدنيا 
التي تسبق الدعوة للمثول أمام مجلس التأديب.

مآل العقوبة التأديبية:. 5
ية. يمكن أن تمحى العقوبة بمقتضى حكم صادر عن المحكمة اإلدار

ية لهم قبل مغادرة الوظيف في  بخصوص من نالتهم عقوبة العزل، يمكن إرجاعهم في آخر وضعية إدار
السنة الموالية لسنة التمتع باسترداد حقوقهم أو بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص على أن يتقدموا 

بطلب في الغرض.
يشترط لمحو العقوبة:

تقديم مطلب من العون.  
موافقة اإلدارة إذا تبين لها أن السلوك العام للمعني باألمر قد أصبح مرضيا.  
مرور 5 سنوات على عقوبة الدرجة األولى و10 سنوات على عقوبة الدرجة الثانية.  
ال ينجر عن محو العقوبة )باستثناء ما كان بحكم قضائي( تدارك آثارها المالية أو إلغاء الحط من أقدمية   

العون المشمول بالعقوبة.

مالحظة خاصة ببعض األعوان واإلطارات الملحقين أو المنتمين ألسالك خاصة 
ية متناصفة على مستوى هياكل أخرى، يجب إحالة ملفاتهم  والمعنيين بلجان إدار

إلى إداراتهم األصلية أو إلى تلك الهياكل
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التصرف في حوادث الشغل واألمراض 
المهنية والوقاية الصحية

(34)

ضبط أبرز اإلجراءات المتخذة في حوادث الشغل واألمراض المهنية،       
والمنافع التي يخّولها القانون للمتضرر

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بنظام تعويض األضرار   

الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية،
قانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن األضرار   

الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية في القطاع العمومي وتم تنقيحه بالقانون عدد 19 
لسنة 2000 المؤرخ في 07 فيفري 2000،

بتنظيم وسير عمل مصالح طب    المتعلق   2000 12 سبتمبر  2000 المؤرخ في  1985 لسنة  األمر عدد 
الشغل،

يري الصحة العمومية والشؤون االجتماعية مؤرخ في 10 جانفي 1995 متعلق بضبط قائمة    قرار من وز
األمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه،

يري الصحة العمومية والشؤون االجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 1995 حول ضبط األمراض    قرار من وز
المهنية وضبط الجدول القياسي لنسبة العجز المستمر الناتج عن حوادث الشغل واألمراض المهنية،

ير الشؤون المحلية والبيئة عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جويلية 2018.   منشور وز
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التصرف في حوادث الشغل واألمراض المهنية:. 1
1.1. اإلجـراءات:

1.1.1. اإلعـالم:

أ- عند معاينة حادث الشغل: 
عند اإلصابة بحادث شغل، يجب على العون إعالم إدارته بنفسه أو عن طريق رئيسه المباشر أو عن   

طريق الغير.
يتعين اإلعالم بالحادث مهما كانت درجة خطورته في اآلجال المذكورة ما لم تحل دون ذلك قوة   

قاهرة أو استحالة مطلقة أو عذر شرعي يتعين إثباته.
يتم اإلعالم مباشرة أو عن طريق التسلسل اإلداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل   

إشعار باالستالم.
يح بحادث الشغل إلى اللجنة الطبية ذات النظر وذلك    تقوم مصلحة األعوان بالبلدية بتوجيه التصر

في أجل ال يتعدى 72 ساعة بداية من تاريخ حصول الحادث، كما تتولى إعالم الصندوق الوطني 
للتقاعد والحيطة االجتماعية بالحادث في نفس اآلجال.

في صورة وقوع حادث قاتل، يرفق اإلعالم بالحادث وجوبا بشهادة طبية تثبت الوفاة، أو يدلى   
بها في أجل 48 ساعة من ساعات العمل الموالية، إذا كانت الوفاة متأخرة عن الحادث.

ب- عند معاينة مرض مهني: 
يخ أول    يتولى العون المتضرر إعالم إدارته بنفسه أو بواسطة الغير وذلك في أجل 5 أيام من تار

معاينة طبية للمرض.
يح بالمرض المهني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية واللجنة    تتولى اإلدارة التصر

يخ إعالمها بالمرض. الطبية المختصة في أجل 72 ساعة بداية من تار
ويتم التصريح حسب نفس الصيغ المعمول بها بالنسبة إلى حوادث الشغل.

ت- عند حصول انتكاسة: إذا حصل انتكاس بعد البرء أو بعد االلتئام الظاهر للجرح، تتولى اإلدارة في 
أجل األيام الخمسة الموالية إلعالمها بتعكر الحالة توجيه شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب 

المنتظرة لالنتكاسة حسب نفس الصيغ.
2.1.1. اللجنة الطبية المختصة: 

يخ استالمها للملف، كما  § إبداء رأيها حول الطبيعة المهنية للحادث أو المرض في أجل شهر من تار
ية إضافية. ير إدار يمكن لها طلب توضيحات أو تقار

تضبط الطبيعة المهنية للحادث أو للمرض بمقتضى قرار من رئيس الحكومة يتم اتخاذه في أجل  §
يخ إبداء اللجنة الطبية لرأيها. ين يوما الموالية لتار العشر

ويتم إبالغ هذا القرار إلى العون المتضرر أو مستحقيه. §
تقدير نسبة العجز المستمر الذي لحق العون، وذلك عند التئام الجرح المنجر عن الحادث أو عند  §

المعافاة من المرض.
كما تتولى اللجنة إبداء رأيها في خصوص مراجعة نسبة العجز المستمر أو طلب تمكين المتضرر من  §

عالج مختص.
تضبط نسبة العجز بقرار من رئيس الحكومة طبقا لرأي اللجنة الطبية. §
يتم إبالغ هذا القرار إلى العون المتضرر وإدارته والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية. §

2.1. المنافع التي يخّولها القانون:

التعويض عن العجز المؤقت. ·
العالج:  ·

وللمتضرر الحق في االختيار بين صيغتين:
استرجاع مصاريف العالج §
التمتع بشهادة التكفل بالعالج. §

التكفل بمصاريف التنقل:  ·
يتحمل المؤجر مصاريف تنقل المتضرر ذهابا وإيابا من مكان الحادث إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه 

حسب ما تقتضيه حالته الصحية.
جراية العجز المستمر:  ·

يا إال إذا كانت أقل من ثلث األجر األدنى المهني المضمون فإنها تصرف كل  تدفع أقساط الجراية شهر
ثالثة أشهر.
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إن قاعدة احتساب الجراية ال يمكن أن تقل عن األجر األدنى المهني المضمون وال يمكن أن تتجاوز  ⇐
6 مرات األجر األدنى المهني المضمون: إذا كان العجز المستمر عن العمل كامال بحيث يجبر المتضرر 
على االستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية، يرفع مبلغ الجراية المحتسبة بنسبة 25 % من األجر 
السنوي على أن ال يقل الترفيع الممنوح بأي حال من األحوال عن األجر األدنى المهني المضمون.

بطاقة األولوية: ·
يخّول هذا النظام للمتضرر من حادث شغل، الذي يصير بحكمه عاجزا عن الوقوف أو مضطرا لالستعانة 

بالغير، الحصول على بطاقة أولوية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
التعويض عند الوفاة: ·

80 % من األجر السنوي. كما  منحة الدفن وجراية الخلف العام وجراية الوفاة ال يمكن أن تتجاوز 
استحقها  كان  التي  التام  العجز  جراية  واألعقاب  واألبناء  الحياة  قيد  على  الباقي  ين  القر يستحق 

موّرثهم أثناء حياته.
أ- التسوية اآللية: يتم االعتماد على األجور المصّرح بها عند صرف المنافع. وتصرف الجراية للمنتفع 

في آجال معقولة.
ب- التسوية الرضائية: يمكن االتفاق بالتراضي بين المتضرر أو خلفه العام والصندوق واإلدارة على 
تحويل الجراية إلى رأسمال إذا كان العجز الناتج عن الحادث أو المرض بعد ثبوت البرء أو الوفاة أقل 

أو يساوي 35 %.
ت- التسوية القضائية: حاكم الناحية هو المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل 

واألمراض المهنية وجبر األضرار الناجمة عنها. 

التصرف في الوقاية الصحية:. 2
يجب أن تكون أماكن العمل واآلالت والمعدات مأمونة وال تشكل خطرا على الصحة إلى جانب توفير ما   

يكفي من المالبس والمعدات الواقية تفاديا لخطر الحوادث أو اآلثار الضارة بالصحة.
الحرص على توفير السالمة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل اآلمن وإجراء الفحص الطبي   

الدوري على العمال. 
يجب على العملة االمتثال لمختلف المقتضيات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.  
األقل    على  عامل   500 تشغل  كل مؤسسة  إلى  بالنسبة  الشغل  لطب  وتجهيز مصلحة  إحداث  ضرورة 

لفحص ومتابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام باألعمال الموكولة إليهم سواء عند االنتداب 
أو أثناء االستخدام إلى جانب حمايتهم من األخطار التي يمكن أن تستهدف صحتهم.

ضرورة تعيين مسؤول عن السالمة المهنية داخل المؤسسة.  
ير الشؤون المحلية والبيئة عدد 10 لسنة 2018 المتعلق بالتراتيب الخاصة    التدابير التي أقرها منشور وز

بالصحة والسالمة المهنية لعملة البلديات ويتضمن خاصة:
ية للعملة كالزّي الخاص واألحذية والجوارب واألقنعة.  § توفير اللوازم الضرور
تجهيز المستودعات البلدية باألدواش وبأماكن لحفظ األدباش. §
تجهيز آليات النظافة وتعّهد حاويات الفضالت بالمداواة والتنظيف. §
التالقيح  § غرار  على  المهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  من  للحماية  الوقائية  اإلجراءات  جميع  اتخاذ 

والفحص الطبي الدوري.

لمشاهدة الفيديو:
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اللجان اإلدارية المتناصفة بالجماعات 
المحلية 

(35)

يتعين على اإلدارة استشارة اللجان اإلدارية المتناصفة في بعض المسائل 
المهنية وذلك قبل إصدار قراراتها بشأن الموظفين والعملة

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل   

271 منه،
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، وعلى جميع النصوص  ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

ية    األمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990، المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدار
المتناصفة كما تّم تنقيحه باألمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

األمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية   
والترسيم، 

ية المتناصفة    المنشور عدد 28 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 حول انتخاب نواب الموظفين باللجنة اإلدار
المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية.

تمهيد:
عمال بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، خاصة الفصل 271 منها، وكذلك األمر عدد 1753 لسنة 1990 
 رتبة أو سلك من الموظفين 

ّ
ية متناصفة بالنسبة لكل الذي ينّص في فصله األول على أّنه »تحدث لجان إدار

أو وحدة من العملة لدى جميع إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
ية متناصفة نظرا للدور المهّم الذي تلعبه في  اإلدارية«، أصبح لزاما على البلديات أن تبادر بإحداث لجان إدار

المسار المهني لألعوان. 
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مجال اختصاص اللجان اإلدارية المتناصفة:. 1
المسائل    المتناصفة في  ية  اإلدار اللجان  اختصاص  العمومية مجال  الوظيفة  12 من قانون  الفصل  حصر 

التالية:
الترسيم	 
الترقية 	 
التأديب 	 
إبداء الرأي حول إسناد األعداد المهنية	 
النقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير مقّر اإلقامة.	 
ية    وّسع الفصل 22 من األمر عدد 1753 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 من مجال اختصاصات اللجان اإلدار

المتناصفة إلى المسائل العالقة:
بالقصور المهني 	 
رفض االستقالة 	 
اإلحالة الوجوبية على عدم المباشرة. 	 

ية المتناصفة قبل أن تّتخذ اإلدارة قراراها في بعض المسائل المعّينة أو في  كما يمكن استشارة اللجان اإلدار
خصوص مراجعة بعض القرارات التي سبق أن تّم اتخاذها في المسائل األخرى.  

تركيبة أعضاء اللجان اإلدارية المتناصفة:. 2
ية المتناصفة وضبط تركيبتها مع األخذ بعين االعتبار  يتولى رئيس اإلدارة إعداد قرار في إحداث اللجان اإلدار
عدد وتوزيع األعوان باإلدارة ومراعاة مقتضيات الفصل 5 من األمر عدد 1753 لسنة 1990 طبقا للفصل 4 

ية المتناصفة من عدد متساو لممثلي اإلدارة وممثلي األعوان.  ب اللجان اإلدار
ّ
من نفس األمر، وتترك

وتتكّون هذه اللجان من:

1- أعضاء رسميين
متساويين في العدد بالنسبة إلى ممثلي 

األعوان وممثلي اإلدارة

ية المتناصفة عن طريق التعيين. - ُتسّمي اإلدارة ممثليها في اللجان اإلدار
- ُيسّمي األعوان ممثليهم عن طريق االنتخاب.

وعلى حد سواء فإّن نيابة جميع األعضاء باللجان تمتد مبدئيا على ثالث سنوات قابلة 
للتجديد 

ية المتناصفة  يين على اعتبار أّن استشارة اللجان اإلدار  من الفقه والقضاء اإلدار
ّ

استقّر كل
شكلية جوهرية ذات مساس مباشر بضمان حقوق األعوان، ويترتب عن فقدانها إلغاء 

القرارات اإلدارية الُمّتخذة

2- أعضاء نواب  



130

شؤون اإلدارية
ال

ية المتناصفة حسب المراحل التالي: تجري انتخابات اللجان اإلدار

 رتبة أو سلك من الموظفين أو وحدة من العملة وتعليقها شهرا على األقل 
ّ

1- ضبط قائمة الناخبين لكل
يخ االنتخابات،  قبل تار

يخ تعليقها وُيمكن  2- اطالع الناخبين والتثبت من ترسيم أسمائهم  بالقائمات في ظرف ثمانية أيام من تار
لهم عند االقتضاء تقديم مطالب الترسيم في نفس األجل، 

3- تقديم االعتراضات حول التسجيل أو السهو في أجل الثالثة أيام الموالية بعد انتهاء أجل الترسيم والبت 
فيها في اإلبان،

4- نشر بالغ الدعوة للترشح لتمثيل األعوان، 
يخ االنتخابات، 5- فتح باب الترشحات 15 يوما من تار

يخ االقتراع،  6- تعليق قائمة المترشحين 8 أيام من تار
7- نشر بالغ المشاركة في االنتخابات: 

بطاقات  السري في ظروف مغلقة حسب  باالقتراع  التصويت  علنية ويكون  بصفة  االنتخابات  إجراء عملية 
التصويت التي ُتعّدها اإلدارة، 

يح بفوز المترشحين   واحد منهم، ويقع التصر
ّ

8- ترتيب المترشحين حسب عدد األصوات المتحّصل عليها لكل
الذين تحصلوا على أكبر عدد من األصوات كممثلين رسميين والتاليين لهم كممثلين نواب، وفي صورة تعادل 

األصوات فاألولوية تكون لألقدم في الرتبة أو الوحدة ثم لألكبر سّنا إذا تساوت أقدميتهم، 

عضو رسمي وعضو نائب، إذا 
كان عدد الموظفين أو العملة 
المنتمين لنفس الرتبة أو الوحدة 

ين  دون العشر

عضوان رسميان وعضوان نائبان، 
إذا كان عدد الموظفين أو 

العملة المنتمين لنفس الرتبة أو 
ين  الوحدة يفوق العشر

أربعة أعضاء رسميين وأربعة 
أعضاء نواب، إذا كان عدد 

األعوان المنتسبين ألّي سلك 
يتكّون من رتبة واحدة تفوق 

األلف

انتخاب ممثلي األعوان

ر في المترشح لعضوية اللجنة اإلدارية المتناصفة:
ّ

يجب أن تتوف
- صفة الناخب 

- أن ال يكون متمّتعا بعطلة مرض طويل األمد 
- أن يكون قد تعّرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ولم يقع محوها 

ية المتناصفة  اقتضى الفصل 5 من األمر عدد 1753 لسنة 1990 المنظم للجان اإلدار
تمثيل األعوان بمختلف اللجان على النحو التالي:

 عون ينتمي إلى الرتبة أو السلك أو الوحدة المهنية بالتمثيل.
ّ

ية متناصفة كل ُيعتبر ناخبا للجنة إدار
في خصوص األعوان الذين هم في حالة عدم مباشرة ال يعّدون ناخبين
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9- اإلعالن عن النتائج بواسطة التعليق،
يخ اإلعالن عن النتائج.   10- االعتراضات في صحة العملية االنتخابية إن وجدت في أجل 5 أيام من تار

تسيير اللجان اإلدارية المتناصفة:. 3
ذلك 	  إلى  الحاجة  األقل وكلما دعت  على  السنة  واحدة في  مرة  المتناصفة  ية  اإلدار اللجان  تجتمع 

باستدعاء من رئيسها أو بطلب كتابي صادر عن ¾ أعضائها المرسمين،
 عن ¾ عدد أعضائها،	 

ّ
 لجنة جلساتها بصفة غير علنية وبحضور ما ال يقل

ّ
تعقد كل

 الحاالت 
ّ

إذا لم يكتمل النصاب ُيمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها الحقا في حضور نصف أعضائه، وفي كل
تؤمن اإلدارة كتابة الجلسة. 

تعيين ممثلي اإلدارة

بعد اإلعالن عن نتائج انتخابات ممثلي األعوان

تتولى اإلدارة بدورها بتسمية 
ية  ممثليها في اللجان اإلدار

المتناصفة بعد اإلعالن عن نتائج 
انتخابات ممثلي األعوان 

لإلدارة أن تختار من ُيمثلها في أّي لجنة 
من بين الموظفين المترسمين في رتبة 
من الصنف الفرعي »أ2« على األقل، 

ويكون من ضمنهم رئيس اللجنة بخطة 
رئيس مصلحة على األقل.

ية المتناصفة بمقتضى قرار صادر عن رئيس اإلدارة يتّم تسمية ممثلي اإلدارة في اللجان اإلدار

اللجان اإلدارية 
المتناصفة

استشارة اللجان 
حول مراجعة 
بعض القرارات 

الخاصة

استشارة 
ية  اللجان اإلدار
المتناصفة قبل 
إصدار القرار في 

مسائل معينة

في مسألة 
النقلة لضرورة 

العمل مع تغيير 
مكان اإلقامة

حول 
مراجعة القرار 
القاضي برفض 

االستقالة

في اإلحالة 
الوجوبية على 
عدم المباشرة

حول مراجعة 
العدد المهني

في مسألة 
الترسيم

في مادة 
التأديب

في مسألة 
الترقية باالختيار

في حالة 
القصور المهني
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المخطط التقديري للمهن والكفاءات
(36)

اعتماد المخطط التقديري للمهن والكفاءات كتقنية من تقنيات التصرف في 
الموارد البشرية، وكمقياس لتقييم أداء البلديات في مجال تحسين الموارد

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/09/30 المتعلق بضبط إسناد القروض ومنح المساعدات   

بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
والترسيم    والترقية  االنتداب  وآليات  بضبط صيغ  المتعلق   2019 مارس   22 المؤرخ في   291 األمر عدد 

بالبلديات،
يري الداخلية والمالية المؤرخ في 2015/12/29 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء    القرار المشترك لوز

الجماعات المحلية،
2018/12/25 المتعلق بضبط    يري الشؤون المحلية والبيئة والمالية المؤرخ في  القرار المشترك بين وز

مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية.

تمهيد:
البد من االنتقال من نظام تقييم مدى احترام الجماعة المحلية للقوانين والتراتيب المعمول بها إلى نظام 
تقييم فعلي لقياس العمل البلدي والشأن المحلي. وذلك بتشخيص وتحديد النقائص واالحتياجات باالعتماد 

على بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بجميع األعوان وإيجاد الحلول الكفيلة بتالفي النقائص.

المفهوم:. 1
ية، توفر قاعدة لتحليل المهن وأداة للمساعدة على اتخاذ القرار  تقنية من تقنيات التصرف في الموارد البشر

)انتداب، ترقية، إعادة توظيف، تكوين...(.
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المراحل:. 2
1.2. المرحلة األولى: 

تتولى مصلحة األعوان:
· إحصاء وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية كميا ونوعيا لتحديد أوجه االختالل  

الوظيفي،
· ية بالبلدية بصورة تفصيلية وتقييمها من حيث العدد والنوع   التعرف على الوضع القائم للموارد البشر

باالعتماد على مجموعة من المؤشرات والمقاييس:
1.1.2. المؤشرات المتعلقة بالتنظيم اإلداري للبلدية:

تحليل التنظيم الهيكلي المصادق عليه من خالل تحديد النقائص والشغورات، وإعداد تنظيم هيكلي 
ية للبلدية يأخذ بعين االعتبار رؤساء الفرق والعملة وعالقة  يعكس الوضعية الفعلية للموارد البشر

المصالح المعنية ببعضها وبهرم السلطة اإلدارية في البلدية.
وهو مؤشر يخّول لنا:

تقييم أداء البلدية في ظل وجود الشغورات، §
تحديد نقاط ضعف ونقاط قوة التنظيم الهيكلي الفعلي، §
تحديد الصعوبات الناتجة عن ذلك واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها باعتماد إحصائيات األعوان: §

عدد األعوان: ·

العملــــةالموظفــون

القاّرون

الوقتيون

المتعاقدون

القاّرون

الوقتيون

المتعاقدون

العرضيون

عملة الحضائر
عدد اإلطارات )أ2 وما فوق(: ·

المختصونالتقنيوناإلداريون

توزيع الموظفين والعملة بكل مصلحة حسب التنظيم الهيكلي الفعلي ·

2.1.2. احتساب واستغالل المؤشرات:

طريقة االحتسابالمؤشر
قيمة 
المؤشر

)%(

استنتاجات

بالتنظيم الخطط الشاغرة الخطط  الشاغرة/عدد  الخطط  عدد 
...%الهيكلي المصادق عليه

الخطط الشاغرة حسب 
اإلدارات واإلدارات 
الفرعية والمصالح

أو  باإلدارات  الخطط  الشاغرة/عدد  الخطط  عدد 
...%اإلدارات الفرعية أو المصالح

...%صنف أ1+أ2/العدد الجملي لألعواننسبة التأطير
نسبة التغيب بكل 

...%عدد أيام الغيابات/عدد أيام العمل المنجزةمصلحة
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تطور كتلة األجور بالعنوان األول: ·

................سنة....

تطور العدد الجملي لألعوان: ·

مثال لهرم األعمار في البلدية
ª§:الموظفون

................سنة....

ª§:العملـة

................سنة....

اإلحالة على التقاعد: ·

................سنة....المغادرون
الموظفون

العملــة

2.2. المرحلة الثانية - تحديد الحاجيات:

وتحديد  االستنتاجات  حوصلة  يتعين  إليها،  المشار  اإلحصائية  الجداول  وتعمير  المؤشرات  احتساب  إثر 
اإلشكاليات المطروحة ثم تحديد الحاجيات الحقيقية للبلدية، سواء تعلق األمر بتنظيم العمل أو التصرف 

في األعوان أو التكوين.
3.2. المرحلة الثالثة:

· يتم ترتيب األولويات وتحديد الحاجيات حسب اإلمكانيات المالية المتوفرة بالبلدية، 
· ية   ية الالزمة لمختلف األنشطة واالستخدام األمثل للموارد البشر تقدير عدد ونوعية الموارد البشر

المتوفرة،
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· يتم   التكوين،  أو  التصرف في األعوان  أو  العمل  تنظيم  الالزمة على مستوى  ترتيب األولويات  بعد 
اقتراح فرضيات الحلول الممكن اعتمادها لكل أولوية بكل دقة،

· ال يمكن تحقيق األهداف المرجوة من إعداد المخطط التقديري للمهن والكفاءات في صورة: 
عدم وجود تقييم واضح للكفاءات الفردية والجماعية، §
عدم اختيار اإلجراءات الفعالة للتحليل والتقييم، §
الجداول  § مثل  والكفاءات  للوظائف  التقديري  التصرف  لتطبيق  المساعدة  األدوات  توفر  عدم 

المتعلقة بالمعلومات حول الموارد البشرية.
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الحراك الوظيفي
(37)

ضبط اإلطار العام لمنظومة الحراك الوظيفي ألعوان الجماعات المحلية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام األساسي العام   

ية، وعلى جميع النصوص  ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014   
)الفصل 2(،

األمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 23 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط إدماج األعوان الملحقين   
إثر نهاية إلحاقهم،

إليها    تنتمي  التي  األصناف  بضبط  المتعلق   1999 جانفي   04 في  المؤرخ   1999 لسنة   12 عدد  األمر 
مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم 

تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
المتعلق بضبط شروط وإجراءات     2016 16 أوت  المؤرخ في   2016 1143 لسنة  الحكومي عدد  األمر 

ية، إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار
األمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات االنتداب   

والترقية والترسيم بالبلديات،
أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان العموميين   

لفائدة الجماعات المحلية.
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مفهوم الحراك الوظيفي:. 1

صيغ وآليات الحراك الوظيفي:. 2
يتم الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية باعتماد إحدى الصيغ التالية:
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المنح واالمتيازات المسندة في إطار الحراك الوظيفي:. 3
يتمتع العون المعني بإحدى صيغ الحراك الوظيفي بالمنح واالمتيازات التالية:

بورصة الحراك الوظيفي: . 4
1.4. مفهوم بورصة الحراك الوظيفي:

2.4. مضمون بورصة الحراك الوظيفي:

على الجماعة المحلية المعنية أن تدرج ببورصة الحراك جملة المعطيات التالية:
ية بكل خطة وصيغ الحراك الوظيفي المعتمدة، · حاجياتها السنوية من الموارد البشر
بالغات تسديد الشغورات عبر مختلف صيغ الحراك الوظيفي، ·
بطاقة وصف لكل خطة، ·
المنح واالمتيازات المتعلقة بالخطة. ·

مالحظة: تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أال 
تتجاوز سقف 50 % من الموارد االعتيادية المحققة من ميزانيتها، وتحرص على التوازن بين حاجياتها 

واستقطاب اإلطارات وتحفيزها والتحكم في نفقات التأجير
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3.4. إجراءات اعتماد بورصة الحراك الوظيفي:

يتولى المترشحون للحراك الوظيفي تقديم ترشحاتهم وجوبا عبر بورصة الحراك للجماعات المحلية. ·
وتدريب  · تكوين  ودورات  برامج  تنظيم  الوظيفي  الحراك  من  المستفيدة  المحلية  الجماعات  تتولى 

مالئمة لفائدة األعوان المعنيين.

ير  تضبط طرق وإجراءات بورصة الحراك للجماعات المحلية بقرار من الوز
المكلف بالشؤون المحلية
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الجزء الثاني 

الحالة المدنية  

المحتوى

ضّباط الحالة المدنّية ودفــاتر الحالة المدنّية 
ترسيم وقائع الحالة المدنّية وإجراء التنصيص واإلدراج
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ضّباط الحالة المدنّية ودفــاتر الحالة 
المدنّية 

(38)

الحالة  المدنّية أحد االهتمامات األساسّية لضّباط  الحالة  ل ميدان 
ّ
يشك

باعتباره  بالمواطن  المباشرة  لعالقته  بالبلدّيات  العاملين  ولألعوان  المدنّية 
تطرأ  التي  والتغييرات  لألشخاص  المدنية  للحالة  المكّونة  للعناصر  توثيقا 

عليها منذ والدته إلى وفاته

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،   
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 يتعلق بتنظيم الحالة المدنّية. وعلى جميع النصوص   

التي نقحته أو التي تممته،
المنشور عدد 101 المؤرخ في 3 جوان 1958 المتعلق بالتوجيهات العاّمة في الحالة المدنّية،  
المنشور عدد 13 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بتسمية المواليد الجديدة.  

ضابط الحالة المدنّيـة:. 1
1.1. تعريف ضابط الحالة المدنية:

يح بوقائع الحالة المدنّية التي تتّم بدائرته الترابّية  هو الشخص المؤّهل بمقتضى القانون لتلقي التصار
 التغييرات التي 

ّ
وترسيمها بدفاتر معّدة للغرض ومحفوظة لديه وإبرام عقود الزواج والتنصيص على كل

تهّم الحالة المدنية لألشخاص المرّسمة وقائع حالتهم المدنية لديه وتسليم مضامين منها.
الدوائر  البلدية والمساعدين ورؤساء  لرئيس  بالبلديات  المدنية  الحالة  المشرع صفة ضابط  ولقد أسند 
 منهم وكذلك ألعضاء المجلس المكلفين من طرف رئيس البلدّية، ويمكن 

ّ
البلدّية في حدود دائرة كل

لهذا األخير أن يفّوض لألعوان إمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج. 
المعتمدين  التونسيين  والقناصل  الدبلوماسيين  لألعوان  بالخارج  المدنية  الحالة  ضابط  صفة  أسند  كما 

بالخارج بالنسبة إلى رسوم الحالة المدنية للتونسيين الموجودين خارج الوطن.
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2.1. مهاّم ضابط الحالة المدنّية:

· يع المنظم للحالة المدنية،  تطبيق التشر
· التحري عند إقامة مختلف الرسوم، 
· إحكام مسك وحفظ مختلف الدفاتر، 
· ترسيم الوقائع اعتمادا على ما ُيدلي به المصّرح من بيانـات أو اإلعالمات التي ترد عليه من الجهات  

الرسمية،
· إعالم ضباط الحالة المدنية بمكان والدة المعنيين بالرسوم وبجميع التغييرات التي تطرأ عليها. 

3.1. مبادئ تحكم ضابط الحالة المدنية:
· مبدأ التقّيد باالختصاص الترابي والوظيفي، 
· مبدأ المبادرة بالترسيم،  
· ير الّرسوم التي تخّصه شخصّيا كطرف أو شاهد،  مبدأ عدم تحر
· مبدأ عدم االمتناع عن ترسيم واقعة إال في حالة وجود موانع قانونّية، 
· مبدأ المساءلة. 

دفاتر الحالة المدنّية:. 2
يخ  توار حسب  الوقائع  هذه  توثيق  إلى  يرمي  المدنّية  الحالة  وقائع  بمختلف  خاصة  دفاتر  مسك  إّن 
إليها واستخراج مضامين منها عند  الّرجوع  الرسوم لتسهيل  أرقام متسلسلة لمختلف  باعتماد  حدوثها 

طلب ذلك.
1.2. أنواع دفاتر الحالة المدنية:

·  عمادة أو دائرة بلدية، بما يسهل عملية إحالة الدفاتر دون  
ّ

دفتر الوالدات )ويتم تخصيص دفتر لكل
تفكيكها عند كل تقسيم ترابي جديد(، 

· دفتر الزواج المبرم لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية، 
· دفتر الزواج المبرم لدى عدول اإلشهاد، 
· دفتر الوفيات. 

2.2. قواعد إعــــداد الدفاتر ومسكها:

 سنة، يتّم اتخاذ اإلجراءات التالية: 
ّ

الستعمال دفاتر الحالة المدنية في بداية كل
·  واقعة للحالة المدنية  

ّ
ين لكل اقتناء العدد الكافي من مختلف الدفاتر ومسك دفتر أصلي في نظير

 سنة، 
ّ

كل
·  من الورقتين األولى واألخيرة من الدفتر،  

ّ
ترسيم عدد رتبي على كل

· توجيه مختلف الدفاتر في نظيريها إلى حاكم الناحية المختص ترابيا )على أن يتم ذلك بداية من شهر  
ين.  ورقة من أوراق الدفتر

ّ
أوت من السنة التي تسبق سنة استعمال الدفاتر( إلمضاء كل

3.2. ختم الدفاتـر وإيداعهـا بالمحكمـــة:

· ير محضر من    سنة، ويكون بتحر
ّ

 دفاتر الحالة المدنية وينهي العمل بها في موفى كل
ّ

يقع ختم كل
طرف ضابط الحالة المدنية ُيذكر به عدد الرسوم المحّررة بالدفتر خالل السنة وعند االقتضاء عدد الرسوم 
 31 يخ  بتار المحضر  المدنية  الحالة  ضابط  ويمضي  رسم  آلخر  الموالية  البيضاء  بالصفحة  ويحّرر  الملغاة، 

 سنة،
ّ

ديسمبر من كل
· يخ الختم بكتابة المحكمة االبتدائّية   ين الخاصين بكل واقعة في بحر شهر من تار يتّم إيداع أحد الدفتر

إلى ضابط  المسلمة  األوراق  إيداع  يتّم  البلدّية، كما  ينة  بخز ين  الدفتر بأحد  االحتفاظ  النظر، ويتّم  مرجع 
الحالة المدنية )وثائق الزواج ـ األذون واألحكام ـ اإلعالمات بالزواج...( بالمحكمة وذلك بعد إمضائها من 

طرف من أدلى بها ومن طرف ضابط الحالة المدنية.
4.2. حفـــــظ الدفاتــــر:

يتم حفظ الدفاتر من طرف ضابط الحالة المدنية باعتماد وسائل تؤمن المحافظة عليها وبتوخي طرق 
تنظيمّية تسّهل عملّية الّرجوع إليها والبحث بها، كما أّن واجب ضابط الحالة المدنية بحفظ الدفاتر بوصفه 
ّية المعطيات الشخصّية المدرجة  مؤتمنا عليها ال يقتصر على الجانب الماّدي فقط بل يشمل عنصر سر

بالّرسوم.
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5.2. مبادئ مسك  الدفاتــــر:

· السنوّية: الدفتر يبدأ العمل به من يوم 1 جانفي ويختم يوم 31 ديسمبر. 
· الرسمّية، 
· ّية،  السر
· الحفظ، 
· القّوة الثبوتّية، 
· ّية.  الجاهز

6.2. قواعد إلحكام مسك دفاتر الحالة المدنية:

· باألحرف   العربية  على  يادة  ز ُتكتب  فإنها  العربّية  غير  األسماء  باستثناء  العربية  باللغة  الّرسوم  تحّرر 
الالتينية بمساعدة من يهّمهم األمر،

· ُتكتب الّرسوم بالحبر الثابت الذي ال يندثر، وُيحّجر تغيير لون الحبر بالّرسم الواحد، 
· يخ،  عتمد الروزنامة الميالدية لضبط التار
· يحّجر اإلمضاء بالطابع، 
· يجب إمضاء الّرسوم حينّيا من طرف ضابط الحالة المدنّية، 
· ُيحّجر الفسخ صلب الّرسم إلصالح األخطاء، 
·  العناصر االسترشادّية الخاّصة بالمعلم،  

ّ
ضرورة كتابة كل

· ضرورة شكل األسماء واأللقاب بالّرسوم،  
· ير بورقة منفردة عن الدفتر،   الرسوم تحّرر مباشرة بالدفتر ويحّجر التحر
· يادة كلمات وإنما يكون ذلك بطّرة المالحظات،   ُيحّجـر الكتابة بين األسطر لز
· يعفى من اإلمضاء بواد المعلم المستشفى أو الشرطة، 
· ين بمحضر المعلم،  ير الرسوم في آن واحد باسترسال بالنظير يجب تحر
· يحّجـر اإلمضاء على دفتر واحد أو دفتر لم يرّسم به شيء، 
·  بإذن من المحكمة، 

ّ
يحّجـر نقل الدفتر من مكان إلى آخر أو خارج مصلحة المحفوظات إال

· يجب إيداع األوراق الملحقة بالدفاتر )كملفات الزواج- التواكيل…( لدى المحكمة صحبة الدفاتر، 
· مالحظة الختم تكون بالّرسم األبيض الموالي آلخر رسم محّرر في نهاية السنة، 
· ال يجوز االختصار في الّرسوم، 
· يخ باألرقام،  ال يجوز كتابة التار
· ير بعد الترسيم،   يادة أو تحر  ز

ّ
يحّجر ترك البياض الجتناب كل

· الوالدات أو الزواج أو الوفاة للتونسيين بالخارج ال ترّسم بدفاتر البلديات وإنما من مشموالت القناصل  
والّسفراء، 

·  في حالة وجود موانع قانونية، 
ّ

ُيحّجـر على ضابط الحالة المدنية االمتناع عن الترسيم إال
· ص لهم القانون ذلك، 

ّ
 الذين رخ

ّ
يحّجـر على ضابط الحالة المدنية اطالع األشخاص على الدفاتر إال

·  الدفاتر، 
ّ

يجب تعمير وإمضاء المحاضر بمستهل
· يحّجر التشطيب صلب الّرسوم بدون مالحظة أو إخراج بدون مصادقة، 
·  بعد تحليه باإلمضاءات القانونّية. 

ّ
يحّجر تسليم مضامين من الّرسم إال
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ترسيم وقائع الحالة المدنّية وإجراء 
التنصيص واإلدراج

(39)

تكتسي عملّية ترسيم وقائع الحالة المدنّية وإجراء التنصيص أهمّية بالغة 
في عمل ضّباط الحالة المدنّية وهو ما يقتضي المزيد من التحّري والتثّبت 

والتالوة

اإلطار القانوني:
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنّية،  
المنشور عدد 101 المؤرخ في 3 جوان 1958 توجيهات في الحالة المدنّية،  
المنشور عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 توجيهات في الحالة المدنّية.  

وقائع الحالة المدنّية:. 1
يع التونسي في ميدان الحالة المدنّية على نظام التصريح الذي يقتضي عدم اإلدالء بما يثبت    يرتكز التشر

يح بها لترسيمها، حصول الواقعة المراد ترسيمها )والدة - وفاة( ويكفي التصر
ير وقائع    ويكتسي دور ضابط الحالة المدنّية واألعوان المكلفين بهذه المهّمة من حيث التحّري في تحر

الحالة المدنّية ومراقبة ما حّرر في اإلّبان بمحضر المعلم بالدفترين في آن واحد )التحّري - الترسيم الحيني 
ين - التالوة - اإلمضاء - تسليم المضامين(، بالدفتر

وتتمثل وقائع الحالة المدنّية في: الوالدة، الزواج، الوفاة.  
1.1. الوالدة:

· من   إعالم  طريق  عن  أو  يح  بالتصر بالقيام  المطالبين  من  تصريح  على  اعتمادا  الوالدة  ترسيم  يتّم 
المستشفى،

· يادة أو نقصان،  يح به دون ز يتّم ترسيم ما تّم التصر
· يحّرر رسم الوالدة حاال، 
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· يتّم   اإلمضاء  عن  مانع  وجود  صورة  وفي  بالّرسم  يمضي  الذي  المعلم  على  الّرسم  تالوة  تتّم 
ى ضابط الحالة المدنّية إمضاء الّرسم،

ّ
التنصيص على ذلك ويتول

· يح بالوالدة هو 10 أّيام التي تلي الوضع،  أجل التصر
·  بإذن قضائي، 

ّ
بعد األجل القانوني ال ُيمكن الترسيم إال

· يح بالجهيض أو الّسقط أو المولود مّيتا الذي   يح بوالدة األطفال األحياء وال يمكن التصر يقع التصر
تجاوز ستة أشهر من الحمل،

· اإلعالم الكاذب بالوالدة عقوبته الّسجن مّدة عام وخطّية. 
2.1. الزواج:

· يبرم عقد الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلْي إشهاد، 
· شروط إبرام الزواج )بلوغ السّن القانوني بالنسبة إلى الزوجين )18 سنة( ويشترط إذن من المحكمة  

لمن دون السّن القانونية وموافقة الولّي أو األم في صورة وفاة األب ـ الحصول على ترخيص إداري 
الديوانة - أعوان  الداخلي - أعوان السجون واإلصالح - أعوان  ـ قوات األمن  يين  بالنسبة إلى العسكر

السلك الدبلوماسي وتسمية مهر وإشهاد شاهدين وخلّو الزوجين من الموانع الزوجّية، 
· يع التونسي مع اإلدالء ببّينة من قناصلهم تشهد   وبالنسبة إلى األجانب: يحّرر عقد الّزواج طبقا للتشر

لهم بإمكانّية عقد الزواج وشهادة عزوبية إذا كان من بلد به نظام تعّدد الزوجات،
· ين(،  يد عن الشهر االستظهار بالشهادة الطبّية الّسابقة للزواج )مدة صلوحّيتها ال تز
· ال من شاءا، 

ّ
يا زواجهما بأنفسهما أو أن يوك

ّ
ُيمكن للزوجين أن يتول

ويجب أن يحّرر التوكيل في حّجة رسمّية ويتضّمن صراحة تعيين الزوجين وينّص على نظام األمالك المختار 
 عّد باطال، 

ّ
وإال
· ، وال يهّم إن كانوا من  

ّ
يشترط في الشاهدين أن يكونا من أهل الثقة وسنهما 18 سنة على األقل

األقارب أم ال، وال فرق بين الذكر واألنثى، ويقع اختيارهم من طرف من يهّمهم األمر.
3.1. الوفاة:

· يتّم ترسيم الوفاة الطبيعّية خالل أجل 3 أّيام بالبلدية التي تّمت بها الوفاة وإذا لم يتّم التصريح في  
 بإذن قضائي،

ّ
األجل فال يمكن الترسيم إال

يتّم الترسيم بناء على شهادة طبية تفيد بأّن الوفاة كانت طبيعية مع بيان جميع المعطيات، بما في 
ذلك السقط وهو الذي توفي قبل الوالدة،

· يتّم ترسيم الوفاة غير العادّية )الوفيات المشبوهة والناتجة عن جنحة أو جناية مثل العنف أو حوادث  
الطرقات أو غيرها من الظروف غير العادية( عن طريق إعالم من الّسلط األمنّية )شرطة ـ حرس وطني( 
المضّمنة  اإلرشادات  الّرسم على ضوء  ير  وتحر بالدفن  تأذن  التي  العمومية  النيابة  إعالم  تتولى  التي 

ير، بالتقر
· الحالة المدنّية   بناء على مضمون وفاة مسلم من ضابط  بآخر مقّر للهالك  ثانية  يتّم إدراج الوفاة 

الذي رّسم الوفاة التي تّمت بدائرته.
ير رسوم الحالة المدنية للتونسيين بالخارج:  4.1. تحر

الدبلوماسيين  طرف  من  التونسية  القوانين  طبق  بالخارج  للتونسيين  المدنية  الحالة  رسوم  ير  تحر يقع 
وقناصل الدولة التونسية ويوجه نظير من دفاتر الحالة المدنية التي بيد هؤالء في نهاية كل سنة إلى 

بلدية تونس التي تتولى حفظها وُتسلم منها مضامين.  
5.1. تسليم رسوم الحالة المدنّية:

الّرسم وأصوله وفروعه وزوجه بشرط أال يكون  الدولة وصاحب  المدنّية لوكيل  الحالة  م رسوم 
ّ
ُتسل

مفارقا أو مطلقا أو ولّيه أو نائبه القانوني إذا كان صغيرا أو محجورا عليه أو للغير بإذن من حاكم الناحية.

التنصيص:. 2
1.2. تعريف التنصيص:

هو اإلشارة برسم قديم لشخص معين إلى حدث مدني طرأ على حياته وأعّد له رسما جديدا )زواج أو 
حكم طالق أو وفاة أو اكتساب جنسية...( وذلك للداللة على التغيرات التي طرأت على الحياة المدنية 

لصاحب الرسم. 
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2.2. أنواع التنصيص:

يمكن حصر أنواع التنصيص في رسوم الحالة المدنية:
· التنصيص على األحكام القضائية: 

1/ حكم الطالق )إذا اتصل به القضاء(
2/ حكم إصالح

3/ حكم التبني أو الّرجوع في التبني
4/ حكم ثبوت أو إلحاق النسب

5/ حكم نفي النسب
6 حكم االشتهار
7/ الفراق األبدي

8/ إلغاء رسم
9/ تجميد رسم

10/ إلغاء تجميد رسم
· التنصيص على األوامر: 

1/ اكتساب الجنسية التونسية
2/ التخلي عن الجنسية التونسية

3/ تغيير االسم واللقب
· التنصيص على اإلعالمات اإلدارية: 

1/ إعالم بالتنصيص على الزواج
2/ إعالم بالتنصيص على الوفاة

· التنصيص على قرار إداري: 
1/ قرار لجنة اللقب العائلي

· التنصيص بمقتضى مكاتيب أو قرارات قضائية: 
1/ مكتوب في إلغاء تنصيص
2/ مكتوب إصالح خطأ مادي

3/ إلغاء أو تجميد رسم 
· التنصيص بمقتضى حجة عادلة: 

1/ تغيير نظام األمالك المختار.
وللتنصيص على األحكام األجنبّية الّصادرة بالطالق أو القاضية بإصالح الّرسوم، ال بّد من اكتسائها الصبغة 
تلك  العدلّية مثل  باألحكام  القضائي واالعتراف  التعاون  اتفاقية  أبرمت  التي  البلدان  باستثناء  التنفيذية 

المبرمة مع فرنسا بباريس في 28 جوان 1972.
الّزواج وبرسمْي  للتنصيص عليها برسم  الفرنسّية  بالطالق عن المحاكم  الّصادرة  ويتّم اعتماد األحكام 

والدة الزوجين دون الحاجة إلى إكسائها الصبغة التنفيذّية بشرط:
· اإلدالء بنسخة تنفيذية أو مطابقة لألصل لحكم الطالق، 
· شهادة في عدم االعتراض أو االستئناف على الحكم.   

3.2. أجل التنصيص:  

· يخ الواقعة )زواج   يجب على ضابط الحالة المدنية التنصيص على الواقعة في ظرف 5 أّيام من تار
ينة المحكمة فإنه يوّجه إعالما إلى وكيل  الثاني بخز اللذين بيده، وإذا كان الدفتر  ين  بالدفتر -وفاة...( 

ّية ليتولى إجراء التنصيص المذكور.  الجمهور
وإذا كان الّرسم الواجب المالحظة بطّرته موجودا ببلدّية أخرى فإن اإلعالم يوّجه في ظرف 5 أّيام إلى 

ضابط الحالة المدنية الذي يهّمه األمر الذي يتولى بدوره التنصيص في ظرف 5 أيام من اّتصاله به.
ير التنصيص:  4.2. كيفية تحر

· تاريخ وطبيعة األساس المعتمد    اختصار ويقع االقتصار على ذكر: 
ّ

تاريخه بكل التنصيص بعد ذكر  يحّرر 
للتنصيص )حكم، إعالم...( ومصدره ومكانه عند االقتضاء،
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· وبين   بطّرته  التنصيص  سيقع  الذي  بالرسم  الموجودة  المعلومات  بين  تطابق  عدم  صورة  وفي 
المعلومات الموجودة باإلعالم، فإنه على ضابط الحالة المدنّية االمتناع عن التنصيص ومطالبة المصدر 

بتسوية الوضعّية.

اإلدراج:  . 3
اإلدراج هو تضمين نّص كامل أي نسخة حرفية بدفتر من دفاتر الحالة المدنية، ويكون لغاية إشهار رسم أو 
يرها ولغاية إصالح رسوم مثل إدراج نص حكم بثبوت الزواج  حكم، وكذلك قصد تعويض رسوم لم يقع تحر
 

ّ
أو نص حكم بثبوت الوالدة حيث يقع إدراج رسوم الحالة المدنية بتمامها، وأّما األحكام فال يّرسم منها إال

نصها. 
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الجزء الثالث 

التصرف في المرافق 
العامة المحلية

المحتوى

الوكالة البلدية
تفويض المرفق العام البلدي

لزمة المرفق العام البلدي
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الوكالة البلدية
(40)

النظام القانوني للتصرف في المرافق المحلية عن طريق الوكالة

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية،  
مجلة المحاسبة العمومية،  
ية،   مجلة الشركات التجار
مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية،  
للوكاالت    بالنظــام اإلداري والمالي  یتعلـق   1989 27 جـانفي  المؤرخ فـي   1989 222 لســنة  األمر عـدد 

البلدیة،
األمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام اإلداري والمالي للمؤسسات   

العمومية البلدية ذات الصبغة االقتصادية.

المفهوم:. 1
باستغالل مرافق عمومية مباشرة، مستخدمة في ذلك موظفيها وأموالها  المحلية  الجماعات  تقوم 

ووسائلها القانونية، مع تحملها جميع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من مخاطر ومسؤوليات.

الدواعي:. 2
تلجأ إليها الجماعة المحلية خاصة إلدارة مرافقها التقليدية كالتصرف في النفايات وإسداء الخدمات البيئية 
نظرا ألهميتها وارتباطها بمصالح الناس وغياب الربح المضمون للخواص. إال أن النشاط قد يمتد إلى التصرف 
المرفق  نشاط  ولتحسين  لالحتكار  منعا  االقتصادية  المرافق  بعض  وحتى  التوقف  وأماكن  المآوي  في 

وحماية توازنه المالي أو حفاظا على األمن والنظام العام أو تأمينا لخدمة ال يقبل عليها الخواص.

المتطلبات:. 3
تنظيمية: للجماعة المحلية من خالل مجلس اإلدارة الذي تعينه كل الصالحيات للتصرف في نشاط المرفق.  
ية: للوكالة التصرف المطلق في تدبير شؤون مواردها البشرية طبقا للقانون.   بشر
مالية: تكون الموارد المالية للمرفق مستمدة أساسا من ميزانية الجماعة المحلية )عند التأسيس خاصة(   
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أو ميزانية الدولة أو مرابيح االستغالل والقروض والهبات والوصايا والمساهمات التي يسمح بها القانون 
وفي إطار نشاط الوكالة.

إجراءات اإلحداث:. 4
لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغالل بعض المرافق العامة المحلية المستغلة في شكل وكالة.

تخصص للوكاالت المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ميزانية خاصة، وتتبع في شأنها قواعد 
المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتم تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب 

التراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.
ير  يضبط التنظيم اإلداري والمالي للوكاالت ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوز
ف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء 

ّ
ير المكل ف بالمالية والوز

ّ
المكل

ية العليا. وحيث لم يقع إصدار األمر المذكور تنظم الوكاالت البلدية طبقا لمقتضيات  على رأي المحكمة اإلدار
األمر عـدد 222 لســنة 1989 المـؤرخ فـي 27 جـانفي 1989 المتعلـق بالنظــام اإلداري والمالي للوكاالت 

البلدية.

النظام اإلداري:. 5
یتولى إدارة الوكاالت المشار إلیها أعاله مجلس استغالل یرأسه رئيس البلدية أو مستشار بلدي یعینه هذا 
البلـدي علـى تفويض  البلـدي یجـب أن یتحصـل مـن رئيس المجلـس  الحالة فإن المستشـار  األخیر وفي هذه 

لمهامه المتعلقة بالتصرف في الوكالة: 
یساعد رئيس مجلس االستغالل متصرف للوكالة.  
یعــین أعضـــاء مجلــس االســتغالل بقــرار مــن رئيس المجلــس البلــدي علـى أن ال یقـل عـددهم عن السـتة   

یـد على اثني عشر عضوا. أعضـاء وال یز
یتم تعیین ثلثي أعضاء مجلس االستغالل على األقل من بین أعضاء المجلس البلدي.  
يتولى المجلس البلدي المصادقة على النظام الداخلي للوكالة الذي يضبط:  
عدد أعضاء مجلس االستغالل وصفاتهم.  
عـدد وتاريخ دورات انعقـاد مجلـس االسـتغالل الـذي یجـب أن یجتمـع مـرة كـل ثالثة أشهر على األقل.  
طريقة استدعاء األعضاء والنصاب المطلوب لصحة المداوالت.   

ال یجوز ألعضاء مجلس االستغالل ومتصرف الوكالة أن یكونوا مقاولين أو مزودين لخدمات لفائدة الوكالة 
بأیة صفة كانت أو یكونوا من ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة مزودة للوكالة. 

بالنظام  علیها  المنصوص  للشــروط  وطبقــا  االســتغالل  مجلــس  رأي  أخـــذ  بعـــد  البلــدي  المجلـــس  یتـــولى 
الداخلي لكل وكالة:

یع الجاري بها العمل.   یفـات أو أسـعار الخـدمات فـي صـورة عـدم تحديدها بالتشـار تحدیـد التعر
المصادقة على المیزانیة والتداول في الحسابات.  
التداول في اإلجراءات التي یمكن اتخاذهـا علـى ضـوء نتـائج االسـتغالل عنـد انتهاء السنة المالیة أو أثناءها   

عند االقتضاء.
الثالث من هذا األمر  المعـّین طبقـا ألحكـام الفصل  البلدي  البلدية أو بتفويض منه المستشار  رئيس  یتولى 

یع الجـاري بهـا العمل(: )بعـد أخـذ رأي مجلـس االسـتغالل وطبقـا للتشـار
ية.   التوقيع على الصفقات واالتفاقيات وعقود األكر
تقديم القضايا العدلية وقبول المصالحات.  
عرض الميزانية والحسابات على المجلس البلدي الذي توجه إلیـه االقتراحـات المتابعة والتقييم.  

النظام المالي:. 6
تمسك حسابية الوكاالت طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات االقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد 
ع على الصكوك البنكية والتحويالت كل من مسّير الوكالة 

ّ
خاص بها ودون أي استعمال آخر، على أن يوق

ورئيس مصلحتها المالية.
تضـــبط مداولـــة المجلــس البلــدي المتعلــق بإحــداث الوكالــة المبــالغ التــي تضـعها البلدية علـى ذمـة الوكالـة 

بعنـوان مسـاهمة التركيز األولـي ویفـتح اعتمـاد مطـابق بميزانية البلدية.
ـــض مـــن المبلـــغ المخصص لمساهمة التركيز 

ّ
یمكــــن للمجلـــس البلـــدي فـــي أي ظـــرف كـــان أن یرفـــع أو یخف

األولي لألحداث كلما اقتضت المصـلحة وذلـك بعـد أخـذ رأي مجلس االستغالل.
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ضـمن  ترسيم،  إلـى  فتفضـي  التخفيضات  أمـا  البلدية  ميزانية  فـي  اعتمـادات  فـتح  إلـى  الترفیعـات  تفضـي 
المقابيض بالبـاب السـادس مـن هـذه الميزانية، المبـالغ التـي تقـوم الوكالـة بإرجاعها إلى ميزانية البلدية.

التـي تعـرض علـى مجلـس  إعــداد ميزانية المقابيض والمصاريف السنوية للوكالـة  الوكالــة  یتــولى متصــرف 
االسـتغالل ویتـولى رئيس هـذا المجلـس عرضـها علـى المجلس البلدي للمصادقة وبتم صرفها في آن واحد 

وبنفس الطريقة التي تصرف بها ميزانية البلدية وال یجوز تنقيحها إال بنفس الشكل.

المتابعة والتقييم:. 7
جانب    إلى  تشمل  خاصة  لجنة  إحداث  المدني،  المجتمع  بناء على طلب من مكونات  المحلية،  للجماعة 

أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون 
ير لمجلس الجماعة المحلية. كما للجماعة المحلية أن تستبين  التدخل في تسييرها. وترفع هذه اللجنة تقار
مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتم في 
صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية واالستقاللية. وتنشر نتائج االستبيان 

بكل الوسائل المتاحة.
يتولى مجلس الجماعة المحلية خالل السنة األخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء، عند االقتضاء،   

والتراتيب  التشريع  التصرف فيها وفق  االقتصادية وإسناد  الصبغة  ذات  العامة  المرافق  لتقييم طرق سير 
ير التقييم بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة  الجاري به العمل. ينشر تقر

لمجلس الجماعة.



152

شؤون اإلدارية
ال

تفويض المرفق العام البلدي
(41)

ضبط إجراءات وشروط تفويض المرفق العام للجماعة المحلية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية.  

المفهوم:. 1
ن بمقتضى عقد شخصا عموميا أو خاصا 

ّ
يعني تفويض جماعة محلية لمرفق عام يعود لها بالنظر أن تمك

ية بحيث يتحمل مسؤولية  بصفته صاحب التفويض من التصرف في مرفق عمومي ال يكتسي صبغة إدار
الزمن طبقا لشروط العقد ومع احترام  تشغيل ذلك المرفق واستغالله على نفقته لمدة محددة في 
المبادئ العامة للمرفق العام على أن يكون المقابل المالي مرتبطا باألساس بنتائج التصرف في المرفق 

العام موضوع التفويض.
أو من  المحلية  الجماعة  تأمينها بصفة ذاتية من  القانون  التي يشترط  المرافق  التفويض كل  تستثنى من 

إحدى الذوات العمومية. 

أهداف تفويض المرفق العام:. 2
تمكين الجماعة المحلية من حلول إضافية لتمويل وإدارة المرفق العام باالستفادة من إمكانيات صاحب   

التفويض.
تخفيف أعباء التسيير على الجماعة المحلية.  
دفع مساهمة القطاع الخاص في تسيير المرفق العمومي وتحفيزه على االستثمار.  
تطوير المرافق واإلحداثيات.  

مبادئ إبرام عقود تفويض المرفق العام:. 3
تبرم عقود التفويض وفق إجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
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األعمال التحضيرية:. 4
صبغة  ذات  عامة  مرافق  استغالل  اقتراح  التصرف  ومتابعة  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  تتولى 
اقتصادية صناعية وتجارية على مجلس الجماعة المحلية بواسطة عقود »تفويض مرافق عامة محلية«، 
ن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا، بصفته صاحب التفويض، 

ّ
تمك

ية يعود لها بالنظر، على أن يكون المقابل المالي مرتبطا  التصرف في مرفق عمومي ال يكتسي صبغة إدار
باألساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية 
التفويض بإحداث منشآت أو  إلزام صاحب  العام  المرفق  المرفقي .يمكن أن يتضمن عقد تفويض  للنشاط 
الخدمات  نوعية  على  المحلية  الجماعة  مداولة  تنص  المرفق.  لسير  ية  ضرور تجهيزات  أو  أمالك  باقتناء 

المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.

إجراءات إبرام عقد التفويض:. 5
1.5. اإلعالن عن طلب العروض: 

يقع اإلعالن عن طلب العروض بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على األقل 
وتعليقها بمقر الجماعة المحلي في أجل يتناسب مع أهمية موضوع العقد. يتعين أن يتضمن اإلعالن 

عن طلب العروض ما يلي:
· موضوع العقد، 
· المكان الذي يمكن فيه االطالع على كراس الشروط وسحبه، 
· يخ والساعة القصوى لقبول العروض،  المكان والتار
· مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض، 
· األجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم، 
· المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المواصفات الفنية والضمانات المالية المطلوبة. 

2.5. لجنة تفويض المرفق العام البلدي: تتركب من:

· رئيس: يعّينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه، 
· عضوين بمجلس الجماعة: يعينهما مجلس الجماعة المحلية، 
· تقنيين اثنين من ذوي االختصاص: يعّينهما مكتب الجماعة المحلية.  

ويكون  اللجنة.  كتابة  ينوبه  من  أو  المحلية  الجماعة  لتلك  التنفيذي  المدير  أو  العام  الكاتب  ويتولى 
للمحاسب حق إبداء رأيه االستشاري في جلسة تلك اللجنة.

3.5. إسناد عقود التفويض: 

الذين  المترشحين  العروض، وتقوم بضبط قائمة في  البلدي فتح  العام  المرفق  تتولى لجنة تفويض 
قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات الفنية والضمانات المالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم 
ية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه. ثم  وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم الستمرار
تتولى ترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية، وتحرر في ذلك محضر 
عرضه.  قبول  تم  الذي  المترشح  عن  اإلعالن  يتولى  الذي  المحلية  الجماعة  إلى مجلس  تحيله  جلسة 
يخ تلك الجلسة لمن لم  ويصادق على مشروع العقد. ويمكن خالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تار
يفز بالعقد المطالبة بمده كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة باإلجابة في أجل خمسة عشر 
بالعرض، ويدعوه إلمضاء مشروع  للفائز  التفويض ومالحقه  المحلية عقد  الجماعة  رئيس  يوما. يوجه 
العقد في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا األجل يعتبر الموالي في الترتيب من 

بين العروض المقبولة فائزا، ويتم التعاقد معه وفق نفس اإلجراءات.
4.5. التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة:

· يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إال في الحاالت التالية: 
إذا لم تفض الدعوة إلى المنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة، §
إذا تعلق العقد بأعمال ال يمكن أن يعهد بإنجازها إال لشخص معين أو بنشاط يختص باستغالله  §

حامل براءة اختراع أو صاحب أمالك ذات طابع ثقافي أو تراثي، في حالة التأكد الشديد والضرورة 
القصوى لإلنجاز.

· تتم إحالة االتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي لإلعالم، 
· للوالي حق االعتراض على االتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15  

يخ اإلعالم. يوقف االعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل ال يتجاوز شهرا  يوما من تار
يخ تعهدها، من تار
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· صدوره،   تاريخ  من  أيام  عشرة  أجل  في  استئنافيا  المختصة  القضائية  الهيئة  أمام  الحكم  يستأنف 
وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتا.

متابعة التنفيذ:. 6
تحتفظ الجماعة المحلية مباشرة أو عن طريق مكتب أو مؤسسة تنتقيها ألسباب متعلقة أساسا بالخبرة 
بحق متابعة التزام صاحب التفويض بتنفيذ المرفق طبقا للشروط المطلوبة مع المحافظة على المنشآت 
واألمالك. وتشمل الرقابة الجوانب االقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بااللتزامات المترتبة عن العقد على 

أال يعطل السير العادي للمرفق.
يمكن للجماعة تعديل العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان التوازن المالي للعقد. يكون التنفيذ 
التزاماته وبعد الحصول على الموافقة  التفويض في مناولة جزء من  شخصيا إال إذا رخص العقد لصاحب 
المسبقة من مانح التفويض دون أن يتعارض ذلك مع مسؤوليته الشخصية تجاه مانح التفويض والغير في 

الوفاء بجميع االلتزامات.

نهاية مدة التفويض:. 7
التفويض وما    بذله صاحب  ما  بين  التناسب  راعى  تحديدها قد  أن  يفترض  التي  التعاقدية  المدة  بنهاية 

كسبه نتيجة االستغالل )ما لم تقتض ظروف خارجة عن نطاق المتعاقدين أو تمكين صاحب التفويض من بلوغ 
التوازن المالي للعقد أو المصلحة العامة إبرام ملحق في التمديد(.

بطلب من صاحب التفويض في حالة عدم احترام مانح التفويض ألحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك   
بعد التنبيه عليه ومنحه أجال يحدده العقد للوفاء بتعهداته. ويحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر 

الذي لحقه من جراء تلك اإلخالالت.
بقرار من مانح التفويض لدواعي المصلحة العامة وليتسنى االستغالل المباشر للمرفق من قبل الجماعة   

المحلية شرط اإلعالم المسبق في أجل ال يقل عن ستة أشهر. وللطرف الثاني طلب غرم الضرر بصورة عادلة 
أو إذا صدر عن صاحب التفويض إخالل فادح بأحد التزاماته التعاقدية األساسية، وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا 

ومنحه أجال معقوال للتدارك ودون أن يمتثل له.
الجماعة  إلى  العقد  إنهاء  عند  والمنشآت  البناءات  كل  ملكية  تؤول  التعاقدية،  األحكام  النظر عن  بقطع 

المحلية.

لمشاهدة الفيديو:
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لزمة المرفق العام البلدي
(42)

شروط وإجراءات إسناد لزمة مرفق عام بلدي ومتابعته

اإلطار القانوني:
يل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،    القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أفر
القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،  
األمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي   

ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
أمر عدد 2034 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية   

الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،
اللزمات    منح  وإجراءات  شروط  بضبط  يتعلق   2020 ماي   20 في  مؤرخ   2020 لسنة  عدد316  أمر 

ومتابعتها، 
أمر عدد 4630 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة   

الحكومة.

تعريف اللزمة وأطرافها:. 1
اللزمة عقد تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية لمدة محددة لشخص عمومي أو خاص التصرف في مرفق 
للجماعة  راجعة  معاليم  استخالص  أو  تجهيزات  أو  معّدات  أو  أمالك  استغالل  أو  استعمال  أو  عمومي 
المحلية أو إنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات الزمة إلنجاز ذلك بمقابل 

يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.

مبادئ اللزمة:. 2
يخضع منح اللزمات إلى المبادئ األساسية التالية:

المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،  
شفافية اإلجراءات،  
الحياد وموضوعية معايير االختيار،  



156

شؤون اإلدارية
ال

اللجوء إلى المنافسة.  
قواعد الحوكمة الرشيدة، ويأخذ بعين االعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.  

اإلجراءات:. 3
1.3. األعمال التحضيرية:

· مصادقة المجلس البلدي على اختيار آلية عقد اللزمة في التصرف في المرافق البلدية بالنظر إلى  
معايير النجاعة والجودة وبالنظر إلى إمكانيات البلدية، 

· القيام بدراسة جدوى أولية لقابلية إنجاز المشروع في إطار لزمة، 
· يع اللزمات من طرف المجلس البلدي، يكون من بين أعضائها وجوبا ممثل عن   إحداث لجنة قارة لمشار

المصاريف  ومراقب  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  للشراكة  العامة  الهيئة  وعن  المالية  وزارة 
العمومية.

2.3. إجراءات إسناد اللزمة: 

تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض مضيق مسبوق بانتقاء أولي أو عن 
لإلجراءات  الخاضعة  الصغرى  يع  بالمشار المتعلقة  اللزمات  إلى  بالنسبة  مفتوح  عروض  طلب  طريق 

المبّسطة.
يمكن منح اللزمات عن طريق االستشارة أو التفاوض المباشر في إحدى الحاالت االستثنائية، وهي:

· إذا تم اإلعالن على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة، 
· ألسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو األمن العام، 
· ية المرفق العمومي،  في حالة التأكد لضمان استمرار
· إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال ال يمكن أن يعهد بإنجازها إال لشخص معّين أو بنشاط يختص  

باستغالله حامل براءة اختراع.
طلب العروض المضّيق المسبوق بانتقاء أولي: ويتم على مرحلتين: §

o .المرحلة األولى: دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام االنتقاء األولي
o  المرحلة الثانية: دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم طبقا لنظام طلب

العروض المضّيق.
طلب العروض المفتوح: §

يخ األقصى المحدد لقبول الترشحات  يتم اإلعالن عن طلب العروض ثالثين يوما على األقل قبل التار
بواسطة الصحافة، وعند االقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو المادية:

o  ،موضوع اللزمة
o  عند وثمنها  العروض  طلب  لملف  المكونة  الوثائق  على  فيه  االطالع  يمكن  الذي  المكان 

االقتضاء،
o ،يخ األقصى لتقديم العروض المكان والتار
o ،معايير االختيار
o  المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهالت والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من

المترشحين،
o .عند االقتضاء مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف الفنية
االستشارة والتفاوض المباشر: §

يتكون العرض من: الملف اإلداري، العرض الفني، العرض المالي. يبّين نظام طلب العروض خاصة:
o ،شروط المشاركة في طلب العروض
o  كيفية اطالع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع

موضوع اللزمة وكيفية طلب االستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
o  الخاصة التعاقدية  الوثائق  يع  مشار حول  ومالحظاتهم  لتعليقاتهم  العارضين  تقديم  كيفية 

باللزمة ومقترحات تعديلها وطريقة إبالغها لمانح اللزمة وإجابة هذا األخير عنها،
o  محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة والوثائق التي يتعين تقديمها

ومنها خاصة:
رسالة تعهد لاللتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض وخاصة منها ما يتعلق بالمساهمات   

في رأس مال صاحب اللزمة وتركيبته،
مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد اللزمة،  
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نسخة من اتفاق المساهمين بخصوص المساهمة في رأس مال شركة المشروع،  
نسخة من نظام طلب العروض ومن الوثيقة المتضمنة لإلجابة على استفسارات ومالحظات   

العارضين ومن الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة المعنية مؤشرا على جميع صفحاتها وممضاة 
من قبل العارضين،

تصريح على الشرف بأن العارض ليس في حالة إفالس أو تسوية قضائية،  
شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة إلى المترشحين المقيمين،  
اللزمة    موضوع  بالمشروع  الخاصة  والمعطيات  المعلومات  ية  بسر بالتعهد  العارض  يح  تصر

وبحفظها وعدم إفشائها.
كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،  
تحديد الحاالت التي يمكن فيها رفض العروض،  
ملزمين    العارضون  فيها  يبقى  التي  والمدة  العروض  لتقديم  األقصى  يخ  والتار اإلجراءات 

بعروضهم،
كيفية اإلعالن عن اختيار المستلزم الوقتي وإمضاء عقد اللزمة.  

يتم تحديد مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب أهمية وحجم اللزمة.
ونتائج  تفاصيل  يتضمن  والمالية  الفنية  العروض  لفرز  نهائي  ير  تقر إعداد  للزمات  القارة  اللجنة  تتولى 
البلدية الذي يتولى  أعمالها ويبين مراحل وصيغ الفرز وترتيب العروض ومقترحاتها، يعرض على رئيس 
ير النهائي للجنة على وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة  ير في الغرض يحيله مرفقا بالتقر إعداد تقر

للدرس وإبداء الرأي حول اختيار صاحب اللزمة.
منح اللزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحاالت االستثنائية، وهي:

إذا تم اإلعالن على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،  
ألسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو األمن العام،  
ية المرفق العمومي،   في حالة التأكد لضمان استمرار
يختص    بنشاط  أو  معين  لشخص  إال  بإنجازها  يعهد  أن  يمكن  ال  بأعمال  العقد  موضوع  إنجاز  تعلق  إذا 

باستغالله حامل براءة اختراع. 
ير معلل لشرح أسباب اختيار إحدى هذه الصيغ وقائمة في المشاركين  يتعين على البلدية، إعداد تقر
وحدة  على  ويعرض  مباشرة،  التفاوض معه  المزمع  المحتمل  المشارك  أو  واستشارتهم  المحتملين 

متابعة اللزمات.

االقتراحات التلقائية:. 4
لكل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغالله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على 
الفنية  النواحي  من  جدوى  ودراسة  المذكور  النشاط  أو  المشروع  لمكونات  وصفا  يتضمن  ملفا  البلدية 
والبيئية واالقتصادية والمالية، تتولى البلدية النظر في إمكانية إنجاز المشروع أو ممارسة النشاط موضوع 
هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية واالقتصادية والفنية مع مراعاة المبادئ األساسية 

إلسناد اللزمة.
البلدية  رئيس  البلدي وإمضائه من طرف  المجلس  بعد مصادقة  إال  المفعول  اللزمة ساري  يصبح عقد  ال 

ويجب أن يحال مشروع العقد على أعضاء المجلس خمسة أيام على األقل قبل تاريخ جلسة المجلس.

لمشاهدة الفيديو:
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الجزء الرابع 

التصرف في العقارات 
والمنقوالت

المحتوى

التصرف في الملك العام المحلي
اإلشغال الوقتي للملك العام

التصرف في الملك الخاص المحلي
التصرف في المقابر



159

ت
وال

نق
لم

وا
ت 

قارا
لع

ي ا
 ف

ف
صر

 الت
ع:

لراب
ء ا

لجز
ا

التصرف في الملك العام المحلي
(43)

اإلطار القانوني والترتيبي للتصرف في الملك العمومي البلدي وإجراءات 
حمايته وحسن استغالله

اإلطار القانوني:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،   
أمر علّي مؤرخ في 15 ديسمبر 1906 يتعلق بإصدار مجلة االلتزامات والعقود،  
قانون عدد 5 لسنة 1965 مؤرخ في 12 فيفري 1965 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية،  
قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،  
2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي    19 فيفري  2007 مؤرخ في  362 لسنة  أمر عدد 

ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
ير الداخلية عدد 33 لسنة 1992 المؤرخ في 30 ماي 1992 حول كیفیة    ير الدولة ووز منشور السّيدين وز

طرح المنقوالت التابعة للجماعات المحلیة والتفویت فیها.

النظام القانوني للملك العمومي المحلي:. 1
1.1. تعريف الملك العمومي المحلي:

ملكا  القانون  يعتبرها  التي  والمنقوالت  العقارات  المحلية: كل  الجماعات  69 من مجلة  الفصل  حدده 
عموميا والراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة سواء:

1.1.1. الستعمال العموم مباشرة: 

مثل:
الشوارع واألنهج، §
الساحات العمومية، §
الحدائق العمومية، §
الطرقات العمومية وتوابعها ما عدى الطرقات المرتبة والطرقات الوطنية والطرقات السيارة، §
جميع األمالك التي يعتبرها القانون كذلك. §
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2.1.1. لمرفق عام والتي تمت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض: 

على غرار: 
يع المياه والغاز  § قطع األرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توز

والكهرباء والتطهير واالتصاالت وغيرها من المنشآت العمومية،
المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها، §
ياض األطفال البلدية، § مراكز الطفولة والشباب ور
األمالك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها. §

وأقر المشرع في الفصل 70 من المجلة أنه يمكن لألمالك أن تصبح ملكا عموميا محليا وتتمثل في:
األمالك التي تم انتزاعها إلحالتها للجماعات المحلية إلنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها  §

الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،
األمالك المتأتية من التقسيمات، §
الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية، §
ياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي  § المنشآت الر

على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،
األمالك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية، §
األمالك التي يصنفها القانون كذلك. §

2.1. الحماية القانونية للملك العمومي المحلي:

· ال يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ويعد كل بيع يشمله باطال. 
· ال تسقط ملكيته بمرور الزمن: حق الملكية حق ال يسقط بالتقادم وال يزول بعدم االستعمال دون  

الحقوق األخرى. وما دام حق الملكية ال يسقط بعدم االستعمال، فإن الدعوى التي تحميه، وهي 
دعوى االستحقاق، ال تسقط أيضا بالتقادم.

· ال يمكن عقلته: العقلة هي وسيلة تنفيذ يضع بمقتضاها الدائن عقارا أو عدة عقارات تابعة للمدين  
تحت يد العدالة ثم يبيعها الستخالص ثمنها.

· ال تسري عليه أحكام الحوز: ال يمكن أن يؤثر نوع الحوز أو فترته في تحّوز لملك عمومي.  
3.1. التصرف في الملك العمومي المحلي:

ال يمكن للجماعات المحلية التفويت في ملكها العام، ولكن يمكنها في المقابل إخراج عقار من الملك 
العمومي بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه ليصبح ملكا خاصا 
قابال للتفويت فيه. ويمكن كذلك نقل الملكية بالتراضي ألحد األشخاص العموميين إذا كانت الغاية من 
تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفّوت لفائدته لصالحياته وإدماجه 

ضمن ملكه العمومي.
وقد نظم المشرع الوضعيات التي تستغل فيها ذوات أخرى الملك العمومي المحلي حيث يضبط األمر 
عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 شروط وصيغ اإلشغال الوقتي ولزمة المرفق 

العمومي في الملك العمومي البلدي.
1.3.1. اإلشغال الوقتي للملك العمومي المحلي:

الجماعة  § رئيس  بين  يبرم  بعقد  البلدي  العمومي  الملك  أجزاء  إشغال  على  الموافقة  تتم 
والمستفيد باإلشغال الوقتي بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها مقابل دفع معلوم.

موضوع  § البلدي  العمومي  الملك  أجزاء  موقع  يلي:  ما  خاصة  الوقتي  اإلشغال  عقد  يحدد 
المستوجبة  المعاليم  واإلحداثات،  النشاط  الوقتي،  اإلشغال  مدة  ومساحته،  الوقتي  اإلشغال 
يع الجاري به العمل، أو المقابل المحدد من قبل المجلس البلدي على أساس القيمة  وفق التشر

ية للمتر المربع بالمنطقة البلدية في غياب تحديد للمعلوم. الكرائية التجار
تحدد المدة القصوى لعقد اإلشغال الوقتي بسنة واحدة، قابلة للتجديد. §
يقتصر استعمال األجزاء موضوع الموافقة للغرض الذي حظي بالموافقة، وعليه االلتزام بتثبيت  §

إحداثات أو تجهيزات خفيفة قابلة للتفكيك واإلزالة بسهولة.
استغالل جزء من الملك العمومي البلدي موضوع اإلشغال الشخصي غير القابل لإلحالة، حيث تثار  §

مسؤوليته المدنية تجاه الغير عن األضرار الناتجة عن نشاطه.
لغاية  § أخرى  أية عالمة  أو  إشارات  أو  ركائز  أو  إقامة الفتات  الوقتي  اإلشغال  كان موضوع  إذا 

المرور  سالمة  ضمان  لغاية  للغرض  معد  شروط  كراس  باحترام  مطالب  المستفيد  فإن  ية،  إشهار
وحماية األمن العام والمحافظة على الجمالية الحضرية.
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البلدي موضوع  § العمومي  الملك  أجزاء  بإرجاع  إنهائه  الوقتي عند  باإلشغال  المستفيد  يتعهد 
مها عليها.

ّ
اإلشغال إلى الجماعة على الحالة التي تسل

2.3.1. لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي المحلي: 

بالملك  § العمومي  المرفق  بإدارة واستغالل  اللزمة  تعهد عن طريق  أن  المحلية  للجماعة  يمكن 
العمومي المحلي إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي.

الخصوصية  § الشروط  يتضمن  بكراس شروط  يرفق  بمقتضى عقد  العمومي  المرفق  لزمة  تسند 
المتعلقة باللزمة. 
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اإلشغال الوقتي للملك العام
(44)

ُيمنع التفويت في الملك العمومي البلدي لكن يمكن إشغاله بصفة 
وقتية بمقابل

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية    

خاصة منها الفصالن 140 و391،
القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية خاصة   

منها الفصل 85،
األمر عدد 3329 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اإلشغال   

ية، الوقتي للمنتزهات الحضر
األمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي   

ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
261 لسنة    األمر عدد  بتنقيح وإتمام  يتعلق   2012 17 ماي  المؤرخ في   2012 408 لسنة  األمر عدد 

بالملك  اإلشهار  في  الترخيص  وإجراءات  شروط  بضبط  المتعلق   2010 فيفري   15 في  المؤرخ   2010
ية المجاورة له التابعة لألشخاص، العمومي للطرقات وباألمالك العقار

األمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص   
للجماعات المحلية في استخالصها.

تعريف اإلشغال الوقتي للملك العام وأصنافه:. 1
1.1. التعريف:

اإلشغال الوقتي للملك العام هو الموافقة على إشغال جزء من الملك العمومي بصفة وقتية قابلة 
يع الجاري به العمل.  د حسب التشر للرجوع فيها بمقتضى ترخيص أو عقد، مقابل دفع معلوم ُيحدَّ
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2.1. أصناف اإلشغال الوقتي للملك العام:  

· شخص    
ّ

وكل والنصبات  والمطاعم  المقاهي  أصحاب  طرف  من  العام  للطريق  الوقتي  اإلشغال 
يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة،

· إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء،  
· اإلشغال الوقتي لغاية إشهارية على الملك العام للطرقات، 
· ية،   اإلشغال الوقتي للمنتزهات الحضر
· اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري الداخل في منطقة الجماعة المحلية والمسلم لها من  

يع الجاري  طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتشر
به العمل.

النظام القانوني إلشغال الملك العام:. 2
1.2. إجراءات الحصول على الموافقة: 

· تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى رئيس البلدية المعنية يتضّمن التنصيص على موضوع اإلشغال  
وموقعه ومّدته، ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق المبينة بالفصل الرابع من األمر عدد 362 لسنة 

،2007
· تتولى البلدية المعنية دراسة مطلب اإلشغال الوقتي وإجابة الطالب في ظرف شهر على أقصى  

يخ إيداع مطلبه. تقدير من تار
2.2. صيغ الموافقة على اإلشغال الوقتي: 

يسند اإلشغال الوقتي بمقتضى ترخيص من رئيس الجماعة المحلية في إطار سلطات الضبط اإلداري أو 
بمقتضى عقد إشغال وقتي إذا كان موضوع اإلشغال يّتسم باالستمرارية ويقتضي تثبيت إحداثات أو 

تجهيزات خفيفة. 
الجماعة  تراب  داخل  يوجد  الذي  البحري  العمومي  الملك  من  ألجزاء  الوقتي  اإلشغال  إلى  بالنسبة 
المحلية يقع تسليمه من طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها طبقا للشروط والصيغ المنصوص 

يع الجاري العمل به بمقّرر إداري لفائدة الجماعات المحلية.  عليها بالتشر
3.2. الشروط المحمولة على المستفيد باإلشغال الوقتي:

· ية الالزمة لممارسة نشاطه والتي يتعين االستظهار بها   الخضوع لجميع الموجبات والتراخيص اإلدار
 طلب مع أدائه لجميع المعاليم واألداءات المترتبة عن ذلك،

ّ
عند كل

· استعمال األجزاء موضوع الموافقة للغرض الذي ُمنحت من أجله تلك الموافقة، وعليه أن يقتصر  
على تثبيت إحداثات أو تجهيزات خفيفة بها، تكون قابلة للتفكيك واإلزالة بسهولة وفي أّي وقت،

·   
ّ

حق يحيل  ال  وأن  المستفيد   طرف  من  اإلشغال  موضوع  البلدي  العمومي  الملك  جزء  استعمال 
 في صورة الحصول على الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المعنية. 

ّ
استعماله إلى الغير بأّي وجه، إال

وُيبرم رئيس البلدية في هذه الحالة عقد إشغال وقتي مع المحال إليه مباشرة،
· المحافظة على أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع اإلشغال وأن ال يدخل أّي تحوير على حالتها.  

ية لضمان سالمة أجزاء الملك العمومي  وعليه أن ينفذ على نفقته ما تأذن به البلدية من إصالحات ضرور
البلدي موضوع اإلشغال والمحافظة على حالتها ووظيفتها واحترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة 

والسالمة بها،
· أخذ االحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار الحرائق والحوادث وغيرها. وعليه إن اقتضى نشاطه ذلك،  

التي  باألماكن  السالمة  توفر شروط  تثبت  المدنية  الحماية  الحصول على شهادة وقاية من مصالح 
يشغلها،

· جبر األضرار التي ألحقها بأجزاء الملك العمومي البلدي موضوع اإلشغال على نفقته وتحت رقابة  
البلدية المعنية. وإذا لم يتول القيام باإلصالحات الالزمة في األجل المحدد له، تقوم البلدية بها وجوبا، 

بنفسها وعلى نفقته،
· تأمين مسؤوليته المدنية تجاه الغير عن األضرار التي تنجم لهم عن استعماله لألماكن التي يشغلها.  

ويجب أن يتضمن عقد التأمين شرطا ُيمنع فسخه دون موافقة البلدية المعنية،
· لغاية   أخرى  عالمة  أية  أو  إشارات  أو  ركائز  أو  الفتات  إقامة  الوقتي  اإلشغال  موضوع  كان  إذا 

المعنية  البلدية  قبل  من  المحددة  الفنية  بالشروط  بالتقيد  مطالبا  يكون  المستفيد  فإّن  ية،  إشهار
بمقتضى كراس شروط ُمعّد للغرض لغاية ضمان سالمة المرور وحماية األمن العام والمحافظة على 

الجمالية الحضرية وألحكام األمر عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012.
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4.2. الخصائص العامة لعقد اإلشغال الوقتي: 

أ- التنصيصات الضرورية بالعقد:
يحدد عقد اإلشغال الوقتي خاصة ما يلي:

· موقع أجزاء الملك العمومي البلدي موضوع اإلشغال الوقتي ومساحتها، 
· مدة اإلشغال الوقتي، 
· النشاط المزمع القيام به واإلحداثات المزمع إنجازها، 
· موضوع   البلدي  العمومي  الملك  ألجزاء  المستفيد  تسلم  ـ  اإلشغال  على  المستوجبة  المعاليم 

اإلشغال الوقتي
ب- مدة العقد:

ُتحّدد المدة القصوى لعقد اإلشغال الوقتي بسنة واحدة، على أنه يمكن للبلدية المعنية تجديد العقد 
كتابيا بطلب من المستفيد

5.2. انقضاء اإلشغال الوقتي:

· ينتهي اإلشغال الوقتي بانتهاء مدة العقد ما لم يتم تجديده، 
· تلقاء نفسه، العتبارات تهّم المصلحة   البلدية المعنية وضع حّد لإلشغال الوقتي من  لرئيس  ُيمكن 

العامة )تراجع اإليرادات المالية للبلدية واختالل توازنها المالي...(، أو بطلب من المستفيد،
· لرئيس البلدية المعنية أن يضع كذلك حّدا لإلشغال الوقتي في الحاالت التالية: 

تعاطي المستفيد ألنشطة غير مرخص فيها أو استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي المسموح * 
بإشغالها لتعاطي نشاط غير منصوص عليه بالعقد،

عدم استعمال المستفيد ألجزاء الملك العمومي البلدي المسموح له بإشغالها أو توقفه عن * 
إشغالها بصفة متواصلة لمدة تتجاوز ثلث مدة العقد إال في صورة القوة القاهرة أو األمر الطارئ،

عدم دفع المعاليم المستوجبة عن اإلشغال الوقتي،* 
على *  الحصول  دون  الغير  إلى  يشغلها  التي  البلدي  العمومي  الملك  أجزاء  استعمال  حق  إحالة 

الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المعنية،
سحب التراخيص الالزمة لممارسة النشاط أو األنشطة موضوع اإلشغال الوقتي،* 
اإلخالل بشروط حفظ الصحة والسالمة، * 
عدم امتثال المستفيد باإلشغال الوقتي للتنبيه عليه بتدارك إخالالته بواجباته التعاقدية،* 
وفاة المستفيد من اإلشغال الوقتي،* 
اإلخالل باألمن العام.* 
· بأّي   المطالبة  في  للمستفيد  حق  إليها  المشار  الحاالت  في  الوقتي  اإلشغال  إنهاء  عن  يترتب  ال 

تعويض. حيث اقتضت الفقرة األخيرة من الفصل الثاني من القانون عدد 37 لسنة 1977 أّن أحكام هذا 
القانون ال تنطبق على رخص اإلشغال الوقتية التي تمنحها اإلدارة والجماعات العمومية، 

· على المستفيد باإلشغال الوقتي، عند إنهاء اإلشغال الوقتي أو انقضاء مدته، إرجاع أجزاء الملك  
العمومي البلدي موضوع اإلشغال إلى البلدية المعنية على الحالة التي تسلمها عليها، بعد تفكيك 

ورفع اإلحداثات والتجهيزات التي ثّبتها فيها.
6.2. المعاليم المتعلقة باإلشغال الوقتي للطريق العام:

اقتضى الفصل 391 من مجلة الجماعات المحلية أّنه ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة 
 جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم 

ّ
الجباية المحلية ونصوصها التطبيقية تباعا، بدخول قرارات كل

والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ. وفي انتظار ذلك، يتّم احتساب 
المعاليم المذكورة بناء على مداولة المجلس البلدي طبقا لمقتضيات األمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016.

لمشاهدة الفيديو:
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التصرف في الملك الخاص المحلي
(45)

إحكام جرد ومسك الملك البلدي الخاص والتصرف فيه بالطريقة المثلى

اإلطار القانوني:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،   
القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية،  
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،  
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن،  
المسوغين    بين  العالقات  بتنظيم  المتعلق   1977 ماي   25 المؤرخ في   1977 لسنة   37 عدد  القانون 

والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحالت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة 
في الحرف،

2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي    19 فيفري  2007 مؤرخ في  362 لسنة  أمر عدد 
ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،

ير المالية المؤرخ في 12 سبتمبر 2019 المتعلق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلية    قرار وز
الخاص باألصول الثابتة المادية،

یر الداخلیة عدد 33 لسنة 1992 المؤرخ في 30 ماي 1992 حول كیفیة    یر الدولة ووز منشور الّسیدين وز
طرح المنقوالت التابعة للجماعات المحلیة والتفویت فیها.

النظام القانوني للملك الخاص المحلي:. 1
1.1. تعريف الملك الخاص المحلي:

ينص الفصل 72 من المجلة أن الملك الخاص يتمثل في كل البناءات واألراضي التي تملكها الجماعات 
المحلية غير المصنفة ضمن أمالكها العمومية وتتمثل باألساس في:

· العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، 
· العقارات ذات االستعمال السكني، 
· األراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة  

للجماعات المحلية، 
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· المنقوالت التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون  
صبغة عمومية،

· حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية،  
· األسواق والمسالخ ومستودعات الحجز، 
· األمالك التي تم إخراجها من دائرة الملك العمومي، 
· المقابر، 
· العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخالص ديون  

أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
2.1. الحماية القانونية للملك الخاص المحلي:

تعود ضرورة حماية هذا الملك الندماجه ضمن بقية األمالك والسهولة النسبية التي تعرضه لالستيالء 
والحوز غير الشرعي وتتمثل الحماية في:

· ية   العقار األمالك  سجلي  المحلية  الجماعة  رئيس  يمسك  المحلي:  الخاص  للملك  المادي  الجرد 
يا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال  يرا دور ية ويرفع تقر والمنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فور
نظير من السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية. ويمكن اعتماد منظومة إلكترونية 

مؤّمنة لمسك هذين السجلين.
ن هذه السجالت من االطالع على الحالة المادية والقانونية وطريقة االستغالل الخاصة باألمالك. 

ّ
تمك

وتطوير الموارد البلدية المتأتية من مداخيل األمالك وتضمن احترام حق النفاذ إلى المعلومة للمواطنين.
ن من تحسين األداء البلدي 

ّ
الجرد المادي مرحلة هامة للمرور لنظام محاسبي ذي قيد مزدوج يمك

واستعمال أمثل للموارد.
· الترسيم: هو شرط لنشأة الحقوق موضوع العقود.  
· التسجيل: يتمتع العقار المسجل بضمانات قانونية ضد التجاوزات التي يمكن أن يتعرض لها. 

التصرف في الملك الخاص المحلي:  . 2
يتم التصرف في األمالك الخاصة واستغاللها بناء على مداولة الجماعة المحلية باألغلبية المطلقة. وتحدد 
المداولة آلية التصرف في األمالك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها. يتم إعالم أمين المال الجهوي 

بهذه المداوالت. ومن أبرز أوجه التصرف:
1.2. االستغالل:

· المساهمات   مختلف  متابعة  مع  وتحديدها   
ّ

سجل في  األمالك  هذه  ضبط  ضرورة  المنقوالت: 
المالية للجماعات المحلية في المنشآت العمومية.

· ية   ية لمعينات كراء المحالت السكنية والمحالت التجار العقارات: ضرورة الحرص على المراجعة الدور
والصناعية لتفادي عدم تجديدها لفترة طويلة ولضمان الترفيع في مداخيل الجماعة المحلية والتنسيق 

مع المحاسب العمومي في هذا اإلطار.
· إسناد لزمة: يمكن أن نشير في هذا اإلطار إلى إسناد لزمة المعاليم الواجبة باألسواق الظرفية  

البحري  الصيد  لمنتوجات  الجملة  وأسواق  والغالل  للخضر  الجملة  وأسواق  واألسبوعية  واليومية 
واألمر  المحلية  الجباية  مجلة  ألحكام  طبقا  والمنظمة  للبلديات  الراجعة  والمسالخ  الدواب  وأسواق 
الحكومي عدد 806 لسنة 2018 المؤرخ في 26 سبتمبر 2018 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات 
المحلية في استخالصها. وتخضع اللزمة في إسنادها إلى إجراءات محددة يتم ضبطها وفقا للصيغة 
المعتمدة التي يقررها المجلس البلدي وذلك عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 84 من مجلة 

المحلية. الجماعات 
2.2. التفويت:

المبدأ هو ضرورة التبتيت العلني واعتماد أحسن عرض. 

المنقوالت:. 3
یر الداخلیة عدد 33 لسنة 1992 المؤرخ في 30 ماي 1992 كیفیة  یر الدولة ووز حدد منشور الّسیدين وز
طرح المنقوالت التابعة للجماعات المحلیة والتفویت فیها من ذلك ضرورة إحداث لجنة طرح المنقوالت التي 
تضبط المنقوالت واألثاث الذي زال االنتفاع به وتقترح طرحها وتحدید شروط التفویت فیه وضبط أسعارها 

االفتتاحیة. وتعرض أعمالها على المجلس البلدي إلقرار مبدأ البيع.
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العقارات: . 4
وجوب التأكد من ثبوت ملكية الجماعة المحلية للعقار.  
إذا كان العقار له صفة عمومية يجب نزع هذه الصفة عنه من طرف المجلس البلدي بأغلبية ثالثة أخماس   

أعضائه قبل التفويت إال أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبق بين األشخاص العموميين 
لفائدته  المفوت  العمومي  الشخص  لممارسة  الملكية  نقل  موضوع  الملك  تخصيص  الغاية  كانت  إذا 

لصالحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.
التفويت بالمزاد العلني وإشهار عملية البيع.   
تحديد ثمن البيع.   

لمشاهدة الفيديو:
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التصرف في المقابر
(46)

من أوكد الواجبات المحمولة على الجماعات المحلية هي دفن الموتى 
والحفاظ على حرمتهم دون تمييز وهو ما يقتضي تنظيم أماكن الدفن 

والتراتيب المتعلقة بها

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، خاصة الفصل   

267 منها،
األمر العلي المؤرخ في 09 جويلية 1913 المتعلق بالمجلة الجزائية وكافة النصوص التي نقحته أو تممته،   

خاصة الفصول 167 إلى 170 حول الجرائم المتعلقة بالقبور،
القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية،  
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن،  
األمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وضبط تراتيب   

الدفن وتراتيب إخراج الرفات والجثث،
المعاليم    تعريفة  بضبط  المتعلق   2016 13 جوان  المؤرخ في   2016 لسنة   805 الحكومي عدد  األمر 

المرخص للجماعات المحلية في استخالصها،
يل 2020 المتعلق بضبط اإلجراءات العملية لتراتيب نقل    يخ 07 أفر ير الشؤون المحلية عدد 8 بتار منشور وز

ودفن موتى فيروس »الكورونا« الجديد.

تمهيد:
ُيحمل على كاهلها  الدفن، كما  المقابر وأماكن  المحلية دورا مهّما في إحداث وصيانة  الجماعات  تلعب 

مسؤولية تراتيب الدفن مع األخذ بعين االعتبار الخصوصية المحلية لكل منطقة.
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تعريف المقابر وتصنيفها:. 1
 مكان أو مساحة ُمعّدة لدفن األشخاص المتوفين، وهي ُتصّنف إلى:

ّ
ُتعتبر مقبرة كل

	 أماكن الدفن العادية التابعة للجماعات المحلية، 
	 أماكن الدفن واألضرحة ذات الصبغة الخصوصية واالستثنائية.

وُتعتبر المقابر ملكا خاصا للجماعات المحلية التي توجد في دائرتها الترابية. أّما األضرحة التي توجد باألماكن 
يخية والثقافية. ية والتار والمعالم األثرية فهي تخضع للتشريعات المتعلقة بملك الدولة والمعالم األثر

إحداث المقابر وصيانتها:. 2

بيان مكان 
الدفن

مصدر قرار 
تهيئتها وصيانتها وحمايتهاالموقعاإلحداث

مقبرة

قرار من رئيس 
الجماعة المحلية 

بناء على مداولة 
مجلسها.

يجب احترام:
- أمثلة التهيئة

- التراتيب الخاصة بالتعمير 
والتهيئة الترابية بالمنطقة.

ومراعاة:
- الكثافة السكانية.

 
ّ

- التوسع العمراني لكل
منطقة بلدية.

وتبعد عن التجمعات 
السكانية أكثر من 200 م

تتولى الجماعة المحلية التابعة لها:
ية  العقار الملكية  بإدارة  - تسجيلها 

وحراستها.
الضرورية  التهيئة  بأشغال  القيام   -
والممرات  المسالك  فتح  خاصة 

ية لتيسير عمليات التنقل. الضرور
لتنظيم  موقعي  رسم  إعداد   -

عملية إعداد القبور.
- يحجر منح رخص البناء باألراضي في 
مسافة 200 م من حدود المقبرة.

ير  وز من  باقتراح  أمر  بمقتضى  إال  إحداثها  يمكن  فال  الخصوصية  الصبغة  ذات  واألضرحة  الدفن  أماكن  أّما 
الداخلية.

نقل المقابر وإيقاف الدفن بها:. 3
ُيمكن للمجلس البلدي أن يقّرر إيقاف الدفن بالمقابر بنفس الصيغ التي تّم إحداثها بها في الحاالت التالية:

	 بصفة مؤقتة إذا حتمت ذلك مقتضيات المحافظة على البيئة والصحة العمومية والنظام العام.
	 بصفة نهائية إذا اقتضى تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية ذلك أو في صورة نفاذ مساحة الدفن بالمقبرة.

كما يمكن للجماعات المحلية في الحاالت التي يفرضها القانون أو مقتضيات التهيئة العمرانية نقل المقبرة 
إلى مكان آخر بمنطقتها. وفي صورة نقل المقبرة إلى منطقة ترابية راجعة بالنظر إلى جماعة محلية أخرى، 

فإّن ذلك يتّم على أساس اتفاق بين الجماعات المحلية المعنية.

كيفية إعداد القبور وفتحها:. 4
تخضع عمليات حفر القبور وإعدادها للتراتيب المحلية المتعلقة بالمحافظة على السالمة وحفظ الصحة. 

ُيمكن فتح قبر قديم لدفن ميت جديد وذلك بعد مرور ثماني سنوات على األقل من الدفن السابق.  
ين أو أحد الفروع، على أّن أولوية    ويتعين أن يصدر مطلب فتح القبر عن أحد أصول الميت المدفون أو القر

 في صورة اتفاقهم على غير ذلك.
ّ

الدفن بالقبر المذكور تبقى لفائدة هؤالء األشخاص إال
 ُسمك طبقة   

ّ
 يقل

ّ
يمكن في حاالت استثنائية فتح قبور تعّد للدفن الجماعي، ويتعين في هذه الحالة أال

األتربة التي ُتغطي آخر جثة عن المتر الواحد باعتبار سطح األرض. ويخضع فتح هذه القبور إلى ترخيص مسبق 
من رئيس الجماعة المحلية المعني ويحضر العملية وجوبا ُممثل المصالح الصحية المؤهلة لذلك.

وتضبط    المسيحيين.  بمقابر  للمدافن  ُتخّصص  مساحات  أو  مساحة  إسناد  المحلية  للجماعة  يمكن  كما 
المساحة المسندة بالترخيص المسلم من قبل الجماعة المحلية. 
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تراتيب الدفن: . 5
 بعد الحصول على رخصة دفن ُتسلم من قبل رئيس الجماعة المحلية الراجعة لها   

ّ
ال يجوز الدفن بالمقابر إال

المقبرة بالنظر وبعد االستظهار بشهادة طبية تثبت ساعة الوفاة وتاريخها. 
وفي صورة الوفاة الناتجة عن عنف أو حادث أو ظروف أخرى تثير الشك فإنه ال يمكن الترخيص في الدفن   

ي أصحابها إثر 
ّ

إال طبقا ألحكام الفصل 48 من قانون الحالة المدنية. كما أنه ال يمكن دفن الجثث التي توف
 بحضور ممثل عن المصالح الصحية المؤهلة لذلك.

ّ
إصابة بمرض معد أو وبائي إال

ال ُيمكن دفن الجثث ليال إال في حاالت استثنائية وبترخيص مسبق من قبل رئيس الجماعة المحلية المعني.  
تخضع عمليات ردم القبور بعد الدفن مباشرة إلى التراتيب المحلية المتعلقة بالسالمة وحفظ الصحة  
ن    م صفحاته وُتضمِّ

ّ
 مقبرة أو مكان معد للدفن تابع لها فتَح دفتر خاص ُترق

ّ
تتولى الجماعات المحلية بكل

يخ الدفن.  القبور الموجودة بالمقبرة مع بيان أسماء المدفونين بها وتوار
ّ

به وفقا ألعداد رتبية كل
 برخصة:  

ّ
فيما عدى بلديتين متجاورتين، فإّن نقل الجثث ال يمكن أن يقع إال

من الوالي إذا كان نقل الجثة من بلدية إلى أخرى داخل الوالية الواحدة.	 
من والي الجهة التي تخرج منها الجثة إذا كان نقل الجثة من جهة إلى أخرى، باستثناء واليات تونس 	 

الكبرى.
كما أّن رئيس البلدية يسهر على ضمان دفن الجثث مجهولة الهوية التي يعثر عليها بتراب البلدية والتي لم 

يتقدم أحد للتعهد بها وذلك بعد استيفاء األبحاث العدلية.

تراتيب إخراج الرفات أو الجثث:. 6
ال يمكن إخراج الرفات والجثث من المقابر وأماكن الدفن إال في الحاالت التالية:

في إطار األبحاث العدلية المأذون بها من السلطة القضائية.  
بطلب من ذوي الشخص المدفون ولغاية نقل جثته من مكان إلى آخر بالمقبرة أو من مقبرة إلى أخرى   

ير الداخلية. على أن يكون ذلك بترخيص من وز
التهيئة العمرانية المتعلقة بنقل مقبرة إلى مكان آخر بمنطقتها. كما    في حالة تنفيذ مقتضيات أمثلة 

يمكن في حالة الضرورة نقل مقبرة إلى جماعة محلية أخرى بعد االتفاق بين الجماعات المحلية المعنية.
 بعد الحصول على ترخيص مسبق من   

ّ
كما أّنه ال ُيمكن إخراج الرفات والجثث من المقابر وأماكن الدفن إال

السلطة ذات النظر ويجب أن يتضمن الترخيص الهوية الكاملة للميت المدفون ومكان الدفن الجديد 
آخر  إلى  مكان  من  جثته  نقل  ولغاية  المدفون  الشخص  ذوي  من  الطلب  فيها  يكون  التي  الحالة  وفي 
أحد أصول  الجثث عن  أو  الرفات  إخراج  أن يصدر طلب  يتعين  أخرى، فإنه  إلى مقبرة  أو من مقبرة  بالمقبرة 

ين أو أحد الفروع، ويقع التنصيص بالطلب على: ى المدفون أو القر
ّ

المتوف
سبب إخراج الجثة أو الرفات ونقلها.	 
هوية الميت وتاريخ دفنه وأسباب الوفاة.	 

ير الداخلية و شهادة طبية مسلمة من المصالح الصحية المعنية يفيد  ويقتضي الحصول على ترخيص من وز
ل خطرا على الصحة العامة  

ّ
بأّن إخراج أو نقل الجثة أو الرفات موضوع الطلب ال ُيشك

ويحضر وجوبا عند إخراج الجثة ممثل عن المصالح الصحية المعنية وممثل عن السلطة األمنية المختصة حسب 
ين ُتضّمن به ظروف إخراج  ير في نظير ير تقر مرجع النظر الترابي الذي يتولى وضع الختم على الصندوق وتحر
ين إلى صاحب الرخصة لإلدالء بها إلى الجهة المعنية بمكان وقوع الدفن النهائي. الجثة وُيسلم أحد النظير

العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات التراتيب المنظمة للقبور وأماكن الدفن:. 7
لقد رتب المشرع التونسي من خالل المجلة الجزائية وكذلك من خالل القانون عدد 12 لسنة 1997 

 من يخالف جملة من المقتضيات المتعلقة 
ّ

ية إزاء كل جملة من العقوبات في شكل خطايا مالية أو سالبة للحر
بتنظيم القبور وأماكن الدفن.
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التنظيم اإلداري

المحتوى

التصرف في الوثائق اإلدارية واألرشيف
فضاءات الخدمات البلدية
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التصرف في الوثائق اإلدارية واألرشيف
(47)

حسن التصّرف في الوثائق واألرشيف ضمانة لحماية حقوق اإلدارة 
واألفراد وحفظ للذاكرة الوطنية

اإلطار القانوني:
القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 والمتعلق باألرشيف،    
األمر عدد 1979 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 يتعلق بتنظيم وتسيير األرشيف الوطني،   

وقع تنقيحه بمقتضى األمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997،
الوطني    المجلس  تركيب  بضبط  يتعلق   1988 ديسمبر   13 في  المؤرخ   1988 لسنة   1980 عدد  األمر 

26 جويلية  1994 المؤرخ في  1618 لسنة  يقة تسييره، وقع تنقيحه بمقتضى األمر عدد  لألرشيف وطر
،1994

األمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 يتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في   
الجاري والوسيط وفرز وإتالف األرشيف وتحويل األرشيف واالطالع على األرشيف العام، وقع  األرشيف 

تنقيحه بمقتضى األمر عدد 2548 لسنة 1988 المؤرخ في 28 ديسمبر 1988،
التصّرف    مجال  في  بالمسؤولية  يتعلق   1993 جويلية   05 في  المؤرخ   1993 لسنة   1451 عدد  األمر 

ية، وقع تنقيحه بمقتضى األمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21  والحفظ بالنسبة إلى الوثائق اإلدار
فيفري 1997. 

تمهيد:
يكتسي األرشيف أهمية بالغة باعتباره أداة عمل وتصّرف يحفظ مصادر حقوق األشخاص والهيئات وييّسر 
ل مصدرا للبحث التاريخي والعلمي وركيزة من ركائز الهوية الوطنية، 

ّ
عمل الرقابة والتقييم الناجع، كما ُيمث

تتخذ بمقتضاه اإلدارة قراراتها، فبقدر ما تكون  الحيوية وأداة عمل وتصّرف  الموارد  ُيعّد موردا من  فهو 
مصادر المعلومات دقيقة وواضحة، تكون القرارات المتخذة على ضوئها صائبة وناجحة.

إليها عند الحاجة  الرجوع  بالوثائق وتنظيمها أصبح ضرورة حتمية لضمان  وعلى هذا األساس، فإّن االعتناء 
ية المطلوبة في كنف الشفافية والنجاعة. بالدقة والسرعة المرجوتين إلنجاز األعمال اإلدار
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التعريف باألرشيف: . 1
أو   شخص طبيعي 

ّ
أثناء ممارسة مهاّمه كل تحّصل عليها  أو  أنشأها  التي  الوثائق  األرشيف هو مجموع 

 مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق و شكلها ووعاؤها. 
ّ

معنوي وكل

ّية(:. 2 أنواع الوثائق األرشيفية )حسب المراحل العمر

الوحدة المسؤولةتعريفـــهانوعية الوثيقة

تنشأ وتستعمل باستمرار بمكاتب األرشيف الجاري
ماسكو الوثائقالعمل

خلية التصّرف في وثائق األرشيفيستعمل بصفة عرضيةاألرشيف االنتقالي أو الوسيط

األرشيف األرشيف النهائي أو التاريخي مؤسسة  إلى  ترّحل 
األرشيف الوطنيالوطني وتحفظ حفظا دائما

خصائص الوثائق األرشيفية وممّيزاتها:. 3
	 المعلومات التي تحملها ذات طابع خاص باألشخاص الماديين أو المعنويين، وال يمكن االطالع عليها إال 

من قبل منشئيها أو أشخاص مؤهلين ومرخص لهم في ذلك،
	 تحمل قيمة إدارية على األقل عند نشأتها )بما في ذلك القيمة القانونية( وتتعلق مواضيعها بنوعية 

نشاط الجهة المنتجة، البعض منها ذو طابع سري متفاوت األهمية،
	 يقع إنشاؤها بأعداد محدودة خدمة لعدد من المستفيدين ويقع حفظها خالل عمرها اإلداري )الجاري 
ية )بما فيها قيمتها المالية والجبائية والقانونية( أو تتقادم قانونيا  والوسيط( حتى تنتهي قيمتها اإلدار

يخية(، )يسقط حق القانون فيها(، بعض الوثائق يتّم حفظها بصفة نهائية لقيمتها الشاهدية )التار
	 لها صبغة أصلية ال ُتعّوض إذا أتلفت أو ضاعت أصولها.

وتتميز بــ: 
طابع العضويـة: هي وثائق تّم إنشائها في إطار ممارسة المؤسسة لنشاطها، وقع إنشائها بصفة   

طبيعية،
 لألشخاص المعنيين دون سواهم،  

ّ
يــــة: ال يسمح باالطالع على الوثائق األرشيفية إال طابع السر

 نسخة واحدة أصلية من نفس الوثيقة وال يمكن تعويضها بنسخة   
ّ

طابع الوحدانية: ال ُيمكن استخراج إال
أخرى عند إضاعتها،

ن من إثبات الحقوق،  
ّ
طابع اإلثباتيــة: هي وثائق ذات قيمة قانونية ُتمك

يخــي: تعكس الوثائق األرشيفية أوضاع المؤسسة والبالد في فترة زمنية ما، لذلك يقع االحتفاظ    طابع تار
بها في األرشيف الوطني لتكون مرجعا للباحثين.

أدوات العمل األرشيفية:. 4
1.4. القائمة االسمية ألنواع الملفات والوثائق األرشيفية:

 الوثائق األرشيفية.  
ّ

هي أداة تصّرف أرشيفية ُتجمع في قائمة واحدة وموّحدة لعناوين بيانات حول كل
أهداف القائمة االسمية:	 

· توحيد عناوين الوثائق األرشيفية وتسميتها،  
·  منها، 

ّ
 الوثائق الوظيفية بالمؤسسة وبيان مضامين كل

ّ
تجميع عناوين كل

· التحضير إلعداد جدول ُمدد االستبقاء ونظام التصنيف الموّحد، 
· أداة مراقبة تحويل األرشيف الوسيط ومحتوى الوثائق األرشيفية التي تتّم مناولتها، 
· ن من تحديد أنواع الملفات والوثائق األرشيفية المتداولة )في طور االستعمال(، 

ّ
أداة ُتمك

·  هذه الوثائق، 
ّ

ن من تحديد مسؤولية المحافظة على النظير األساسي لكل
ّ
أداة ُتمك

· ن من الحصر الدائم والمتواصل للوثائق الوظيفية بالمؤسسة. 
ّ
أداة ُتمك
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2.4. جداول ُمدد االستبقاء:

 وثيقة من أنواع الملفات والوثائق األرشيفية ومصيرها 
ّ

ن من تحديد األعمار الثالثة لكل
ّ
هي إجراء ُيمك

النهائي.
أهداف جدول ُمدد االستبقاء:	 

·  عملية إتالف عشوائية، 
ّ

حماية الوثائق األرشيفية الصالحة ألخذ قرار لحماية حقوق األشخاص من كل
· تحسين ظروف العمل بالمحالت الُمعّدة لذلك، 
· التخفيض من تكاليف حفظ الوثائق األرشيفية، 
· حفظ ذاكرة المؤسسة والوطن. 

3.4. نظام التصنيف الموّحد:

وترميـــزها يفـــها  وتعر األرشيفية  الوثائـــق  تجميع  في  تتمثل  ذهنيــة  عمليــة  هــو  التصنيف 
)Regroupement, Identification et Codification( طبقا لنظام التصنيف الموّحد، وينطبق هذا 
التصّرف في  نظام  ركائز  أحد  األخير هو  دون سواها، وهذا  النشطة  األرشيفية  الوثائق  على  النظام 
 )Structure hiérarchique et Logique( تركيبة هرمية ومنطقية الوثائق األرشيفية ويتمثل في 
 أنواع الملفات والوثائق األرشيفية مجّمعة في أصناف، ومتفّرعة إلى أقسام وفروع 

ّ
تتنزل ضمنه كل

وذلك طبقا لوظائف المؤسسة وأنشطتها.
أهـداف نـظام التصنــيف:	 

· ضمان السرعة والنجاعة في استرجاع الوثائق، 
· تحسين مردودية العمل اإلداري، 
· تيسير حفظ الوثائق وحمايتها وسهولة استرجاعها، 
· ية،  االستدالل على تطّور األعمال والوظائف اإلدار
· ية العمل اإلداري دون التأثر بحركية األعوان،  استمرار
· ية الوثائق وذلك باستخدام الرموز،  المحافظة على سر
· ن من تجميع الوثائق األرشيفية المتشابهة )ذات الصنف  

ّ
استخدام لغة توثيقية مقننة )رموز( ُتمك

الواحد(، 
· التخاطب الموّحد مع األشخاص ومع اآللة مثل الحاسوب. 

العمليـات األرشيفية:. 5

يفـــــــــهاالعملية األرشيفية الوحــدة المسؤولـــةتعر

عملية دقيقة يتّم من خاللها الفــــرز
تحديد المسار العمري للوثيقة

خلية التصـّرف فــي الــوثــائــق 
واألرشيف.

التحويـل
تحّول الوثائق المفرزة من مكاتب 

العمل إلى خلية األرشيف لحفظها 
واسترجاعها عند االقتضاء.

عملية مشتركة بين ماسك 
الوثائق وخلية التصّرف في 

األرشيف.

اإلتــــــالف
عملية مقننة طبقا لجداول ُمدد 

االستبقاء بعد الحصول على 
تأشيرة األرشيف الوطني.

عمليــة مشتركـــة بيــن خليـــة 
األرشيــف واألرشيــف الوطني.
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فضاءات الخدمات البلدية
(48)

خلق فضاءات مالئمة الستقبال المتعاملين مع اإلدارة البلدية وإسداء 
خدمات تّتسم بالسرعة والنجاعة وتواكب تطور التكنولوجيات الحديثة

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى   

المعلومة،
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
األمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة   

والمتعاملين معها، 
مع    العالقات  مكاتب  بإحداث  المتعلق   1993 جويلية   26 في  المؤرخ   1993 لسنة   1549 عدد  األمر 

المواطن كما نقح باألمر عدد 1152 لسنة 1998،
األمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019 المتعلق بالمنظومة اإللكترونية   

للتواصل والتفاعل مع المواطنين،
منشور السيد رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 المتعلق بمساهمة   

ية وتعميمها، السلط الجهوية والمحلية في تطوير دور الخدمات اإلدار
يل 2022 حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة    منشور رئاسة الحكومة المؤرخ في 19 أفر

اإللكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطنين،
يل 2021 المتعلق بتحفيز    ير الشؤون المحلية عدد 03 لسنة 2021 المؤرخ في 19 أفر منشور السيد وز

البلديات على تحسين مستوى الخدمات األساسية،
ية وطرق تسييرها وتطوير أدائها، رئاسة الحكومة في    ية تتعلق بإحداث دور الخدمات اإلدار اتفاقية إطار

12 جوان 2020. 
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تمهيد:
تّم منذ سنة 2016 إعداد إستراتيجية وطنية لتحديث اإلدارة العمومية تضمنت رؤية مستقبلية تقوم على 
والمؤسسة  للمواطن  عالية  النفاذ وذات جودة  ناجعة ومنفتحة، تسدي خدمات سهلة  »إدارة  إرساء 
تقريب  البلديات في  المحلي ألهمية  المستوى  على  خاصة  التنمية«  فاعلة في دفع  بصفة  وتساهم 

الخدمات واعتماد الفضاءات المناسبة لذلك.

من مكتب العالقات مع المواطن إلى فضاء المواطن:. 1
ية  تّم في جويلية 1993 إحداث مكاتب العالقات مع المواطن بجميع الوزارات والواليات، وهي تركيبة إدار

خفيفة تتولى خاصة: 
الحلول  إيجاد  قصد  المعنية  المصالح  مع  ودراستها  وعرائضهم  شكاياتهم  وتقّبل  المواطنين  قبول   	

المالئمة لها،
يد،  	 إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البر

ية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات،  	 إرشاد المواطنين في خصوص اإلجراءات والمسالك اإلدار
	 تجميع ودراسة الملفات الواردة عليها من الموفق اإلداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة إليجاد 

الحلول المالئمة لها،
أثبتت مكاتب العالقة مع المواطن محدودية نجاعتها خاصة على المستوى البلدي حيث يحبذ المواطنون 
يمثله ذلك من إشكاليات وطول   ما 

ّ
البلدية مع كل اإلدارة  بالملفات في  المكلفين  التعامل مباشرة مع 

جدواها  أثبتت  التي  المواطن  فضاءات  تجربة  اعتماد  في  التفكير  إلى  أّدى  ما  وهو  لإلجراءات،  وتعقد 
ونجاعتها. 

ية لسنة 2020 على فضاء المواطن  تّم التنصيص ضمن اتفاقية إطارية متعلقة بإحداث دور الخدمات اإلدار
كآلية حديثة إلسداء الخدمات البلدية وحتى اعتماده كدار للخدمات اإلدارية متطورة ورقمية.   

1.1. تعريف فضاء المواطن: 

هو فضاء مريح ومفتوح للعموم، يخلق توازنا بين المواطن والعون البلدي ويقّدم إطارا حديثا لالستقبال 
ن منظوري البلدية من الحصول على الخدمات بسهولة، 

ّ
ية وُيمك يخرق الصورة النمطية للشبابيك اإلدار

ن األعوان من إنجاز أعمالهم بنجاعة وفي أقصر اآلجال مع الفصل بين واجهة البلدية ومصالحها 
ّ
كما ُيمك
الخلفية.

2.1. موقع فضاء المواطن في التنظيم اإلداري للبلدية:

التنظيم  المواطن هو هيكل إداري ُيمكن إحداثه صلب  باإلضافة إلى كونه مساحة مادية فإن فضاء 
الهيكلي للبلدية، يتكّون من مسؤول وعدد من األعوان وهو يتبع مباشرة رئيس البلدية، كما يمكن أن 
 الواجهة البلدية في هيكل واحد.

ّ
يضّم المسؤول عن الشكاوى والنفاذ للمعلومة وبالتالي تجميع كل

3.1. مهاّم فضاء المواطن:
· استقبال المواطنين واالستماع إلى طلباتهم وتمكينهم من الوثائق المكّونة للملف، 
· التثبت من الملف موضوع الخدمة المزمع تقديمها، 
· تسجيل المواطن عبر منظومة إعالمية خاصة بفضاء المواطن )مرة واحدة(، تسجيل المطالب الواردة  

يد اإللكتروني، يد أو البر عبر البر
· تمكين المواطن من وصل يتضمن معلومات خاصة به وكلمة سّر يعتمدها لالطالع، 
· معالجة ملفاته المقّدمة لفضاء المواطن عبر موقع واب للبلدية، 
· تمكين المواطن من وصل إيداع الملف يتضّمن المعلومات الخاصة بالملف )عدد الملف، الموضوع،  

يع الملفات   يوم يتّم توز
ّ

يخ األقصى لمعالجته، وفي آخر كل يخ اإليداع، بالمصلحة المعنية...( والتار تار
على مختلف المصالح المعنية إلكترونيا عبر المنظومة ويدويا بواسطة عون االستقبال، 

· المعنية   المصالح  تقوم  حيث  البلدية،  المصالح  لمختلف  المقدمة  الملفات  معالجة  سير  متابعة 
بمعالجة الملفات، إجابة المواطن عبر المنظومة وكتابيا )رخص بناء، تراخيص إدخال الماء الصالح للشراب 

والنور الكهربائي، قرارات الرفض...(،
· اإلجابات عن الشكايات، مطالب النفاذ للمعلومة، الخدمات الخاصة بمصلحة المعاليم واالستخالصات... 
· تمكين المواطن من اإلجابة حول مطلبه،  
· تسجيل الجمعيات وتسلم ومتابعة مطالبهم. 
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دور الخدمات اإلدارية:. 2
1.2. تطور تجربة دور الخدمات: 

جودتها  وتحسين  اإلدارية  الخدمات  تجميع  بهدف  دور  خمس  و2011   2009 سنتي  بين  أحدثت   .1
وبسهولة  يعا  سر النفاذ  من  المواطنين  لتمكين  المرتفعة  السكانية  الكثافة  ذات  بالمناطق  خصوصا 

ية وتجنيبهم التنقالت اإلضافية ربحا للوقت وتقليصا من الكلفة، للخدمات اإلدار
التغطية  ضعف  من  تشكو  التي  الداخلية  المناطق  حاجيات  تلبية  نحو  التجربة  اتجهت   ،2012 سنة   .2
الجغرافية للخدمات اإلدارية وخاصة خدمات الضمان االجتماعي بإحداث 26 داَر خدماِت ضماٍن اجتماعي 
 التغطية الجغرافية 

َ
موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية وخصوصا المناطق الداخلية التي تشكو ضعف

للخدمات اإلدارية.
2.2. التصّور الجديد لدور الخدمات اإلدارية:

ية “إدارتي” باعتماد جملة المبادئ التالية: وضع تصّور متكامل لمشروع دور الخدمات اإلدار
· المصالح   مختلف  والربط مع  الشكاوى  على  للرد  االستجابة  خالل  المواطن من  مع  العالقة  دعم 

المتداخلة، 
· يجيا عن التصور التقليدي لدور الخدمات واعتماد نماذج متجّددة،  االستغناء تدر
· تطوير الخدمات اإلدارية وتحسين جودتها وضمان التكامل الالمركزي والتحول الرقمي،  
· ية المتوفرة،  ترشيد الموارد المالية والبشر
· االعتماد التدريجي على الحلول التكنولوجية، 
· تطوير الشراكات وتدعيم انخراط جميع األطراف المتدخلة، 
· الجهوية   التمثيليات  لشبكة  التعاوني  االستغالل  عبر  والمندمج  المشترك  العمل  مستوى  رفع 

والمحلية للهياكل المشاركة.
3.2. الخدمات المسداة:

هي الخدمات المسداة من قبل الــهياكل التالية: 
1. مكاتب البريد 

2. البلديات 
3. الشركة التونسية للكهرباء والغاز 

يع المياه  4. الشركة الوطنية الستغالل وتوز
5. الصناديق االجتماعية 

6. القباضة المالية
7. مكاتب التشغيل

8. شركة اتصاالت تونس
9. الديوان الوطني للتطهير ...

4.2. أنواع دور الخدمات اإلدارية:

1. متعددة الشبابيك
2. ذات المخاطب الوحيد

3. المتنقلة
4. التعاونية

5. الرقمية
5.2. شروط تركيز دور الخدمات:

تتمثل الشروط المبدئية لتركيز دور الخدمات فيما يلي:
· عدد السكان، 
· ية )نسبة توفر تمثيليات للهياكل ذات األولوية(،  نسبة التغطية اإلدار
· البعد عن مركز الوالية، 
· مؤشر التنمية الجهوية. 
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6.2. التزامات الجماعات المحلية: 

· ية،   توفير المقرات الالزمة إلحداث دور الخدمات اإلدار
· التكفل بمختلف أشغال التهيئة وفقا ألمثلة التهيئة المعّدة بالتنسيق مع اللجنة الفنية للمشروع،  
· توفير أعوان االستقبال والحراسة والتنظيف في حدود اإلمكان،  
· بالجماعة   الخاص  الواب  بموقع  ورقمنتها  الخدمات  بمختلف  للتعريف  التوجيهية  العالمات  تطوير 

المحلية.
7.2. إجراءات اإلحداث: 

· واللوجستية   التنظيمية  الجوانب  على  التنصيص  فيها  يتّم  خدمات  دار   
ّ

لكل خصوصية  اتفاقية  إبرام 
 طرف مشارك، 

ّ
الخصوصية ويتّم التنصيص فيها على التزامات ومسؤولية كل

· إبرام اتفاقية مشتركة حول تفويض إسداء الخدمات تتضمن كافة الشروط واإلجراءات والضوابط. 
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دور الجماعات المحلية 
في الملكية المشتركة 

المحتوى

بات العقارية
ّ
الملكية المشتركة في العمارات والمرك

نقابة المالكين والنقيب العقاري المحترف
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الملكية المشتركة في العمارات 
بات العقارية

ّ
والمرك

(49)

بات العقارية ونظامها 
ّ
تحديد طبيعة األجزاء المشتركة في العمارات والمرك

القانوني

اإلطار القانوني:
القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية المنقح   

والمتمم بالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997، 
األمر عدد 1646 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على النظام النموذجي   

ية المحتوية على أجزاء مشتركة  بات العقار
ّ
لالشتراك في الملكية للعمارة أو مجموعة العمارات أو المرك

والتجهيز    ية  العقار والشؤون  الدولة  وأمالك  الداخلية  وزراء  من  6/1/م.م  عدد  المشترك  المنشور 
مجموعة  أو  العمارة  في  والمشاعة  المشتركة  الملكية  حول   1999 جوان   10 في  المؤرخ  واإلسكان 

ية. بات العقار
ّ
العمارات أو المرك

تمهيد:
بالنظام  المتعلق   1646 األمر  العينية وصدور  الحقوق  تنقيح مجلة  التونسي من خالل  المشرع  لقد عمل 
النموذجي لالشتراك في الملكية على جعل التشريع مواكبا لتطور النمط العمراني الذي شهدته البالد 
والوحدات  ية  العقار المركبات  يشمل  أصبح  العمارة  في  المشتركة  األجزاء  مفهوم  أّن  حيث  التونسية 
ية التي أضحى البعض منها يتميز بالتعدد والتنوع. كما أّن عدد المالكين والشاغلين لألجزاء المفرزة  المعمار

ارتفع، وهو ما استوجب إيجاد قواعد عامة تضبط عالقتهم وتضمن حسن استغالل األجزاء المشتركة.
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تعريف الملكية المشتركة: . 1
ية التي تكون ملكا لعدة أشخاص ومشتملة على  إّن ملكية األجزاء المفرزة في العمارات والمركبات العقار
ية أو مهنية أو غيرها هي األصل وتتبعها ملكية األجزاء المشتركة  عدة طبقات أو شقق أو محالت تجار
 عملية تفويت أو قسمة ينتج عنها حق عيني يتعلق بملكية الجزء المفرز ويشمل بالضرورة ملكية األجزاء 

ّ
فكل

المشاعة والمشتركة التابعة له.

محتوى الملكية المشتركة: . 2
أورد الفصل 85 من مجلة الحقوق العينية قائمة على سبيل الذكر في أهم األجزاء المشتركة في العمارات 
والمركبات العقارية وهي »تعتبر مشتركة أجزاء المبانـي وكذلك األراضي والمساحات والفضاءات والممرات 
والمعابر والتجهيزات والقنوات وبيوت الحراسة والمصاعد والمدارج والسطوح والصحون وغيرها من األجزاء 
ينّص على خالف ذلك بسند  والعناصر المخصصة الستعمال أو لمنفعة كافة الشركاء أو بعضهم ما لم 

التملك والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكيها«.
المبدأ أّن األجزاء غير المعّدة لالستغالل أو االنتفاع الخاص بأحد المالكين تدخل في نطاق الملكية المشتركة، 
لكّن االستثناء الذي جاء به المشرع »ما لم ينّص على خالف ذلك بسند التملك« يتمثل في األجزاء المشاعة 
حق  بعنوان  سواه  دون  بها  ليستأثر  اتفاق  على  بناء  المفروزة  األجزاء  مالكي  ألحد  إسنادها  ُيمكن  التي 

االستغالل الخاص الذي كان يسند ألحد مالكي األجزاء المفرزة حق استغالل السطح أو جزء من السطح.  
الماء  دق  ومضخات  والحدائق  له  الحاملة  والجدران  وأسسها  العمارة  هيكل  مشتركة  أجزاء  أيضا  وتعتبر 
الصوتي  االتصال  ومجمعات  الصناعية  األقمار  بواسطة  ية  التلفز البرامج  اللتقاط  الجماعية  والهوائيات 

يد وكل األجزاء المشتركة المنصوص عليها في نظام االشتراك في الملكية. وصناديق البر
أّما النوافذ والشرفات فلئن كانت تدخل ضمن األجزاء المفرزة، باعتبارها تنصهر ضمن المظهر العام للعمارة، 

 بترخيص من بقية المالكين. 
ّ

فإّنه ال يجوز إدخال تغييرات عليها أو تحويل الشرفة إلى مقصورة إال
لهذه  الدخول  في  الحق  المالكين  لنقابة  المالكين،  أحد  شقة  عبر  تمّر  التي  المشتركة  القنوات  بخصوص 

الشقة أو المحل إلنجاز أشغال الصيانة الالزمة على القنوات. 
أّما السطح إذا كان امتدادا لشقة أو محل فللمالك الحق باالنتفاع بالسطح دون إمكانية تغيير صبغته أو 

هيكله. 

النظام القانوني للملكية المشتركة:. 3
إّن العمارة وحدة متكاملة فال يمكن الحديث عن األجزاء المشتركة في غياب األجزاء المفرزة، وقد تّم تكريس 
أّنه »تقّدر حقوقه في  85 من مجلة الحقوق العينية حيث اقتضت  الثانية من الفصل  هذا المبدأ بالفقرة 
األجزاء المشتركة بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك« ويضيف الفصل 
 مالك أن يساهم في تكاليف حفظ األجزاء المشتركة وصيانتها وترميمها 

ّ
88 من نفس المجلة »على كل

وإدارتها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء المفرز الذي له في العمارة ما لم يوجد اتفاق على 
غير ذلك«.

 1656 األمر عدد  بمقتضى  المصادقة  تمت  باالشتراك  المالكين  والتزامات  لحقوق  قانوني  تأطير  ولضمان 
لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 على النظام النموذجي لالشتراك في الملكية للعمارات ومجموعة 
القواعد  تعديل  أو  وضع  المشرع  وأتاح  مشتركة،  أجزاء  على  المحتوية  ية  العقار المركبات  أو  العمارات 
 واحد 

ّ
ين أو الممثلين، ولكل الخصوصية لنظام االشتراك في الملكية إذا وافق عليها أغلبية المالكين الحاضر

منهم عدد من األصوات يقابل نسبة ملكيته في األجزاء المشتركة والمشاعة.
1.3. نظام االشتراك في الملكية:

نظام االشتراك في الملكية هو بمثابة العقد أو القانون األساسي الذي يضبط قواعد إدارة األجزاء 
المالكين  لحقوق والتزامات  تأطير قانوني  بها، ولضمان  االنتفاع  المشتركة والمحافظة عليها وحسن 
باالشتراك تمت المصادقة بمقتضى األمر عدد 1656 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 على 
ية المحتوية  النظام النموذجي لالشتراك في الملكية للعمارات ومجموعة العمارات أو المركبات العقار
على أجزاء مشتركة وأتاح المشرع وضع أو تعديل القواعد الخصوصية لنظام االشتراك في الملكية إذا 
يقابل نسبة   واحد منهم عدد من األصوات 

ّ
الممثلين، ولكل أو  ين  الحاضر المالكين  أغلبية  وافق عليها 

ملكيته في األجزاء المشتركة والمشاعة.
·  المالكين باالشتراك المنتمين بصفة آلية إلى نقابة مالكين بإعداد  

ّ
الصبغة اإللزامية: يلزم القانون كل

نظام اشتراك في الملكية. 
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·   – المسوغين   – الورثة   – باالشتراك  المالكين  على  الملكية  في  االشتراك  نظام  ينسحب  التطبيق: 
 من انجّر له حق من المالكين باالشتراك في العمارة. 

ّ
الدائنين المحتملين وكل

· إعداد النظام وتنقيحه: بالنسبة إلى العمارات الجديدة بعد أن يستظهر بمحضر معاينة تطابق األشغال  
والتعمير  التهيئة  مجلة  من   74 الفصل  لمقتضيات  طبقا  عقار  إشغال  رخصة  العقاري  الباعث  يتسلم 
ويتولى إعداد نظام اشتراك في الملكية طبقا للنظام النموذجي والذي يسلمه إلى مقتني الشقة 
األولى  العامة  الجلسة  الملكية خالل  االشتراك في  نظام  النهائية على  المصادقة  المحل، وتقع  أو 
ين ليصبح  للمالكين باالشتراك أو إدخال تنقيحات وتعديالت عليه بأغلبية أصوات المالكين باالشتراك الحاضر

ملزما للجميع بمن فيهم من كان متغيبا.    
2.3. حقوق المالكين باالشتراك والتزاماتهم:

المالكين  بقية  مع  ملكيتها  ويتقاسم  المشتركة  باألجزاء  االنتفاع  في  حقه  باالشتراك  المالك  يمارس 
وفي المقابل يتعين على المالك باالشتراك: 

· احترام صبغة األجزاء المشتركة،  
·  بقية المالكين في استعمال األجزاء المشتركة،  

ّ
احترام حق

· الجزء   بنسبة  التكاليف  من  لجانب  المالك  بتسديد  المشتركة  األجزاء  وصيانة  حفظ  في  المساهمة 
المفرز الراجع له بالملكية في العمارة، 

· تحّمل المسؤولية عن األضرار التي يتسبب فيها منابه المفرز.  
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نقابة المالكين والنقيب العقاري المحترف
(50)

النظام القانوني لنقابة المالكين بالعمارة ومجموعة العمارات والنقيب 
العقاري المحترف والمهام الموكولة لها في التصرف والعناية باألجزاء 

المشتركة

اإلطار القانوني:
القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية،    
القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية،  
يع    31 أكتوبر2000 والمتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشار 2000 المؤرخ في  2475 لسنة  األمر عدد 

الفردية،
ير الداخلية المؤرخ في 30 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص    قرار السيد وز

بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف،
والتجهيز    ية  العقار والشؤون  الدولة  وأمالك  الداخلية  وزراء  من  م  6/1/م  عدد  المشترك  المنشور 

مجموعة  أو  العمارة  في  والمشاعة  المشتركة  الملكية  حول   1999 جوان   10 في  المؤرخ  واإلسكان 
ية.  العمارات أو المركبات العقار

تمهيد:
المالكين  لنقابة  أصبح  العمودي  البناء  نحو  المتزايد  والتوجه  البالد  تشهده  الذي  العمراني  التطور  أمام 
والنقيب العقاري المحترف بالعمارات ومجموعة العمارات دور مهم في ضمان حسن التصرف في األجزاء 

المشتركة وضمان ديمومة العقار. 

نقابة المالكين:. 1
1.1. التكوين:

 مجموعة مالكين لعمارة أو لمجموعة عمارات مشتملة على عدة طبقات أو شقق أو محالت 
ّ

كل
ية أو مهنية أو غيرها يجب عليها تكوين نقابة مالكين تتمتع بالشخصية المدنية مكلفة بتسيير وإدارة  تجار
وضمان حسن استعمال العقار المشترك. ولها رئيس يعتبر الوكيل الرسمي المكلف بنيابة نقابة المالكين 
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لدى القضاء سواء كانت مدعية أو مّدعى عليها، وكذلك لدى مختلف اإلدارات والمنشآت العمومية. 
ويمكن أن يتولى هذا الدور جزئيا أو كليا نقيب عقاري محترف.

2.1. هياكل نقابة المالكين:

1.2.1. الجلسة العامة:

هي الهيكل الذي بواسطته تتخذ نقابة المالكين قراراتها عن طريق التصويت. وحتى تكون قراراتها 
نصف  حضرها  إذا  إال  قانونية  العامة  الجلسة  تكون  ال  حيث  القانوني،  النصاب  ضمان  يجب  شرعية 
المالكين بأنفسهم أو بطريق التمثيل. وإن تعذر التئام الجلسة باألغلبية المشار إليها ُتوّجه دعوة 
خالل  القرارات  وُتتخذ  األولى،  العامة  للجلسة  المحدد  يخ  التار من  يوما  عشر  الخمسة  خالل  ثانية 

الجلسة العامة الثانية بأغلبية الحاضرين مهما كان عددهم ونسب تمثيلهم لبقية المالكين.
تنعقد الجلسة العامة بدعوة من رئيس النقابة أو بطلب من ثلث المالكين على األقل وذلك للنظر 
الدعوة  وتكون  لذلك.  المصلحة  كلما دعت  أو  المشتركة  األجزاء  بإدارة  المتعلقة  المواضيع  في 
تبلغ  كتابية  استدعاءات  بمقتضى  أو  بالبلوغ  اإلعالم  مع  الوصول  مضمونة  مكاتيب  بمقتضى 
موعد  قبل  األقل  على  يوما   15 وذلك  وصوالت  على  إمضائهم  مقابل  المعنيين  إلى  مباشرة 
الوقتي  للرئيس  أو  النقابة  لرئيس  يأذن  أن  العقار  بدائرته  الكائن  البلدية  لرئيس  يمكن  كما  االجتماع. 

بالدعوة النعقاد الجلسة العامة كلما دعت الحاجة لذلك. 
أ- مهام الجلسة العامة:

انتخاب الرئيس ومساعديه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتحديد الصالحيات التي تفوضها له  §
وتحديد منحة أتعابه،

يادة في قيمة العقار كلها أو بعضها، § مراقبة إجراء األشغال أو التعديالت التي يترتب عنها الز
تحديد االلتزامات والشروط التي تفرض على األعضاء، §
تحديد االشتراكات أو التسبيقات المحمولة على األعضاء لمواجهة مصاريف النقابة، §
تنظيم استغالل األجزاء المشتركة، §
المصادقة على الحسابية النهائية للنقابة. §

ب- قرارات الجلسة العامة:
تّتخذ الجلسة العامة قراراتها بأغلبية األصوات،  §
إذا تجاوزت نسبة اشتراك أحد المالكين النصف فإّن عدد أصواته تخفض إلى مجموع أصوات بقية  §

المالكين،  
في صورة تعادل األصوات فإّن صوت رئيس النقابة يكون مرجحا.  §

2.2.1. رئيس النقابة:

ين أو  يقع تعيين رئيس النقابة من طرف الجلسة العامة بأغلبية أصوات المالكين باالشتراك مع الحاضر
يكون شخصا  أن  اإلجراءات ويجب  بنفس  يتّم عزله  للتجديد، كما  لمدة سنة قابلة  الممثلين وذلك 

طبيعيا يتمتع بأهلية كاملة.
وإذا لم يتّم اختيار رئيس نقابة المالكين أو لم يتّم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له، يتعين على 
رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار، بعد توجيه إنذار للمالكين وبقائه دون مفعول مدة 
يين  ين، اتخاذ قرار في تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بينهم أو من بين النقباء العقار شهر
المحترفين، لمدة ال تقل عن ستة أشهر تتواصل إلى حّد حصول اختيار رئيس للنقابة من قبل المالكين 

أو من ينوبهم لذلك باألغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من مجلة الحقوق العينية.
وتتمثل مهام رئيس نقابة المالكين في ما يلي:

السهر على تنفيذ قرارات الجلسة العامة وفرض احترام أحكام نظام االشتراك في الملكية. وله  §
ية )رفع الفضالت، تنوير  أن يبرم عقود الصيانة والتعهد لألجزاء المشتركة قصد إنجاز األشغال الضرور

العمارة وحراستها، صيانة الحدائق والمساحات المشتركة، ترميم العمارة...(،
تنفيذ األشغال المتأكدة من تلقاء نفسه أو التي يأذن بها رئيس الجماعة المحلية، §
لدى  § القائمة  من  نظير  وإيداع  المفرزة  األجزاء  جميع  مالكي  اسمية في  قائمة  وتحيين  مسك 

الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العمارة أو مجموع العمارات،
ية للنقابة وعرضها على مصادقة الجلسة العامة، § إعداد الميزانية التقدير
االحتفاظ بأرشيف الملكية المشتركة.  §
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كما يتولى رئيس النقابة بتفويض من الجلسة العامة ممارسة الصالحيات الالزمة لحسن التصّرف في 
العمارة وخاصة:

ية والقضائية، § تمثيل المالكين أو من يقوم مقامهم لدى السلط اإلدار
الصيانة  § مصاريف  ودفع  المالكين  على  المحمولة  والتسبيقات  االشتراكات  باستخالص  اإلذن 

والعناية والترميم، 
ية للمحافظة على سالمة العمارة أو مجموع العمارات. § إبرام عقود التأمين الضرور

3.2.1. هيئة نقابة المالكين:

ب من ثالثة إلى تسعة مالكين باالشتراك حسب أهمية الملكية المشتركة، يقع 
ّ
هي مجموعة تترك

وتتمثل  للتجديد.  قابلة  سنة  لمدة  وذلك  المطلقة  باألغلبية  العامة  الجلسة  طرف  من  انتخابهم 
له. ويمارس  الموكولة  بالصالحيات  القيام  النقابة على  رئيس  الهيئة في مساعدة  مهام هذه 

أعضاء الهيئة مهامهم دون مقابل.

النقيب العقاري المحترف: . 2
1.2. التعريف: 

 األجزاء المشتركة لعمارة 
َ

 شخص طبيعي أو معنوي يتولى على وجه االحتراف وبمقابٍل إدارة
ّ

هو كل
أو مجموعة عمارات أو لمركب عقاري. ويخضع عند ممارسته لنشاطه لكراس شروط.

· الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي الراغب في ممارسة النقيب العقاري المحترف: 
- أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية،

 سّنه عن العشرين سنة كاملة،
ّ

- أن ال يقل
- أن يكون قد أتّم بنجاح السنة الثانية كاملة من التعليم العالي على األقل،

- أن يكون نقّيا من السوابق العدلية ومتمتعا بحقوقه المدنية،
- أن ال يكون مكلفا بوظيفة عمومية أو انتخابية مأجورة أو ممارسا لنشاط حّر بمقابل أو لعمل مأجور 

باستثناء مهنة الوكيل العقاري.
· الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي الراغب في ممارسة النقيب العقاري المحترف: 

- يجب أن يكون مسجال بالسجل التجاري لدى المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا،
- أن ال يمارس أّي نشاط آخر باستثناء مهنة الوكيل العقاري،

 حكم تفليس.
ّ

- أن ال يكون محل
2.2. التعيــين: 

نقيب  إلى  أن تسند  الممثلين  أو  ين  الحاضر األعضاء  العامة وبأغلبية  الجلسة  عبر  المالكين  لنقابة  يمكن 
النقابة ليتولى على وجه االحتراف وبمقابٍل إدارة األجزاء   من مهام رئيس 

ّ
عقاري محترف جزءا أو كال

المشتركة للعمارة أو لمجموعة العمارات أو لمركب عقاري.
كما يتعين على رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار في صورة عدم اختيار رئيس نقابة المالكين 
أو لم يتّم تعويضه عند عزله أو حدوث مانع له )بعد توجيه إنذار للمالكين وبقائه بدون مفعول مدة 
 عن 

ّ
ين( اتخاذ قرار في تعيين رئيس مؤقت لنقابة المالكين من بين النقباء المحترفين لمدة ال تقل شهر

ستة أشهر.
3.2. مجال االختصاص: 

ُيمارس النقيب العقاري المحترف نشاطه بالدائرة الترابية للجماعة المحلية التي بها مركز انتصابه، ويعلم 
النقباء  في  قائمة  إعداد  تتولى  التي  الجماعة  تلك  القانوني  ممثله  على  يطرأ  تغيير   

ّ
وكل بعنوانه 

المحترفين وتضعها على ذمة العموم.
4.2. المهام:

 عن خمسة 
ّ

يجب على النقيب العقاري المحترف تأمين مسؤوليته المدنية مع توفير ضمان مالي ال يقل
 ضرر يلحق نقابة المالكين نتيجة أّي فعل منه ال يغطيه عقد التأمين:

ّ
آالف دينار ليغطي كل

· في صورة تعيين نقيب عقاري محترف بصفة وقتية من طرف رئيس الجماعة المحلية فإّن قرار تعيينه  
يجب أن يتضمن تحديدا ألعمال اإلصالح والترميم والصيانة والتعهد التي تكتسي صبغة التأكد وكذلك 

 شريك،
ّ

ضبط مقدار المساهمة المالية الواجب على كل
· يقع   كتابي  عقد  إبرام  يتّم  العامة  الجلسة  من  بقرار  المالكين  نقابة  طرف  من  تعيينه  صورة  في 

التنصيص ضمنه على المهام ومدة التكليف ومبلغ المقابل المالي لخدماته وآجال الدفع،
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· بعد موافقة   عليه  يكون  فإّنه  المحترف  العقاري  للنقيب  الموكولة  األعمال  العقد  يحدد  لم  وإذا 
 األعمال التي يختص بها رئيس النقابة.

ّ
الجلسة العامة القيام بكل

5.2. العقوبــــات: 

بصرف النظر عن التتبعات الجزائية يمكن أن يتعرض النقيب العقاري المحترف الذي يخالف األحكام القانونية 
الجاري بها العمل أو كراس الشروط المتعلق بممارسة النشاط إلى جملة من العقوبات كالتالي:

· اإلنذار: يوّجه من قبل رئيس الجماعة المحلية عند حصول تقصير متكّرر وملحوظ في المهام الموكولة  
له وذلك بعد التنبيه عليه وعدم تدارك التقصير في أجل عشرة أيام.

· التوقيف الوقتي عن ممارسة النشاط: تسلط هذه العقوبة بمقتضى قرار صادر عن والي الجهة  
، وال تسلط 

ّ
المعنية بناء على شكاية ترفع لرئيس الجماعة المحلية من طرف ثلث المالكين على األقل

 بعد مطالبة النقيب العقاري المحترف بتقديم مالحظاته خالل عشرة أيام، كما تسلط 
ّ

هذه العقوبة إال
ين للنقيب العقاري المحترف. هذه العقوبة عند توجيه أكثر من إنذار

· التوقيف النهائي عن ممارسة المهام: تسلط هذه العقوبة بمقتضى قرار صادر عن والي الجهة  
المعنية ضّد النقيب العقاري المحترف الذي صدرت ضده ثالثة قرارات في التوقيف الوقتي عن النشاط 
بصفة  آخر  محترف  عقاري  نقيب  تعيين  المعنية  المحلية  الجماعة  رئيس  ويتولى  سنوات  خمس  خالل 
عن  النهائي  التوقف  عند  مكتبه  تصفية  أو  النشاط  عن  وقتيا  إيقافه  تّم  الذي  زميله  لنيابة  مؤقتة 

ممارسة النشاط.
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الرقابة الالحقة على 
الجماعات المحلية

المحتوى

الرقابة على الجماعات المحلية
تقييم أداء الجماعات المحلية
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الرقابة على الجماعات المحلية
(51)

الرقابة على الجماعات المحلية ضمان أساسي للمحافظة على وحدة 
الدولة، من خالل ممارسة الرقابة على الشرعية ومدى احترام القانون

اإلطار القانوني:
ية التونسية،    دستور الجمهور
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،   
يل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات،    قانون أساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفر
ية،    قانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة اإلدار
قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.   

تمهيد:
خصص الدستور التونسي الباب السابع للسلطة المحلية وأكد الفصل 138 منه أنه »تخضع الجماعات المحلية 

فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة الالحقة«. 
وقد أقر الفصل 4 من مجلة الجماعات المحلية: »تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير 

الحر طبقا ألحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة«. 
دستور  اعتمد  وقد  الدولة  وحدة  على  للمحافظة  أساسيا  ضمانا  المحلية  الجماعات  على  الرقابة  تعد 
على  الرقابة  تمارس  وبالتالي  المسبقة.  الرقابة  واستبعاد  الالحقة  الرقابة  خيار  التونسيةعلى  ية  الجمهور

الشرعية ومدى احترام القانون وال تتعداه إلى رقابة الجدوى. 
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الرقابة اإلدارية:. 1
ير المكلف بالشؤون المحلية: 1.1. رقابة الوز

القضاء المختص اإلجراءات مجال الرقابة

المحكمة اإلدارية
أعضاء  لثلث  أو  الجماعة  لرئيس  يمكن 
المجلس الطعن في قرارات اإليقاف أو 
االبتدائية  ية  اإلدار المحكمة  أمام  الحل 
المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ 
القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام 
يخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئيس  من تار
في  بالنظر  المختصة  ية  اإلدار المحكمة 
مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال يتجاوز 
المطلب.  تقديم  يخ  تار من  أيام  عشرة 
سارية  الحل  أو  اإليقاف  قرارات  تصبح  ال 
المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس 
لمطلب  المختصة  ية  اإلدار المحكمة 
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

استحال    إذا  إال  البلدي  المجلس  حل  يمكن  ال 
اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل 
بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية 
ية العليا وألسباب  وبناء على رأي المحكمة اإلدار
واضح  بتعطيل  أو  بالقانون  خطير  بإخالل  تتعلق 
إلى  االستماع  بعد  وذلك  المتساكنين  لمصالح 

أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
إيقاف    المحلّية  بالجماعات  ف 

ّ
المكل ير  للوز يمكن 

من  معلل  ير  تقر على  بناء  النشاط  عن  المجلس 
األعلى  المجلس  مكتب  استشارة  وبعد  الوالي 

للجماعات المحلّية، وذلك لمدة أقصاها شهران.

المجلس 
البلدي 

)الجهوي(

المحكمة اإلدارية
 )نفس اإلجراءات المنطبقة على 

المجلس البلدي( 
عدم  وجوبا  اإلعفاء  على  ويترتب 
إال  المدة  لباقي  انتخابهم  إمكانية 
طرف  من  اإلعفاء  أمر  إلغاء  حالة  في 

المحكمة اإلدارية.

عن    مساعديه  أحد  أو  الرئيس  إيقاف  يمكن 
ير المكلف  مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوز
أشهر  ثالثة  أقصاها  لمدة  المحلية  بالجماعات 
للجماعات  األعلى  المجلس  مكتب  استشارة  بعد 
مطالبتهم  أو  سماعهم  بعد  وذلك  المحلية، 
من  إليهم  ينسب  قد  عما  كتابية  ببيانات  باإلدالء 
للقانون  مخالفة  على  تنطوي  جسيمة  أخطاء 

وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
بأمر    المساعدين  أو  الرؤساء  إعفاء  يمكن 

حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب 
متى  وذلك  المحلّية  للجماعات  األعلى  المجلس 

ثبتت مسؤوليتهم في نفس األعمال المذكورة.

رئيس البلدية 
ومساعدوه

المحكمة االبتدائية
 المختصة ترابيا

في صورة تجاوز جملة النفقات المتعهد بها خالل 
الحاصلة  المقابيض  مبلغ  األول  بالعنوان  السنة 
ير  الوز من  المدنية  الدعوى  رفع  يتم  فعليا، 
تفقد  ير  تقر بناء على  المحلية  بالجماعات  المكلف 
تعده المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة 
المالية. وتحرك النيابة العمومية الدعوى الجزائية 

عند االقتضاء.

تنفيذ الميزانية
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2.1. رقابة وزارة الشؤون الخارجية:

القضاء المختص اإلجراءات مجال الرقابة

المحكمة اإلدارية
فة 

ّ
للجماعة المحلّية الطعن في رفض الوزارة المكل

االستئنافية  الدوائر  أمام  الخارجية  بالشؤون 
ية التي ُتصدر قرارها في أجل شهر  للمحكمة اإلدار
أمام  االستئناف  يتم  أن  على  تعّهدها،  يخ  تار من 
من  شهرين  أجل  في  تبّت  التي  التعقيبية  الدوائر 
صورة  وفي  باتا.  قرارها  ويكون  تعّهدها  يخ  تار
الطعن، تتأّجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى 

حين صدور قرار قضائي بات.

تلتزم الجماعات المحلّية بإحالة االتفاقيات 
فة بالشؤون الخارجية 

ّ
على الوزارة المكل

مجلس  مصادقة  على  عرضها  قبل 
األقل  على  ين  بشهر المحلّية  الجماعة 
بالشؤون  فة 

ّ
المكل للوزارة  ويمكن 

وثائق  تبليغها  يخ  تار من  بداية  الخارجية 
االتفاقية  مشروع  رفض  االتفاقية 
بالسياسة  تتعلق  سيادية  ألسباب 

الخارجية للدولة أو النظام العام.

اتفاقيات 
التعاون 
الخارجي

3.1. رقابة وزارة المالية: 

القضاء المختص اإلجراءات مجال الرقابة

محكمة 
المحاسبات

إذا تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة 
ير  وز من  بطلب  المحلية  للجماعات  األعلى  المجلس  يتولى  بالمائة، 
المالية دعوة الجماعة المحلية التخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة 
بذلك  المعنية  ية  المركز والسلط  المجلس  وإفادة  االعتيادية  الموارد 
المحلية،  الجماعة  استجابة  عدم  صورة  في  يوما.  ستين  أجل  في 
على هيئة محكمة  تعرضها  إجراءات  اقتراح  ية  المركز السلطة  تتولى 
المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند االقتضاء بإقرار التدابير الالزمة 

لتسديد العجز.

تنفيذ الميزانية

4.1. رقابة الوالي:

القضاء المختصاإلجراءاتمجال الرقابة

رئيس البلدية 
)الجهة(

بعمل  القيام  أهمل  أو  البلدية  رئيس  امتنع  إذا 
والتراتيب،  القانون  له  يسندها  التي  األعمال  من 
ما  بإتمام  كتابيا  عليه  التنبيه  الوالي  يتولى 
يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس 
المهام  إتمام  الجلي عن  البلدية أو عجزه  رئيس 
أن  للوالي  مؤكد،  خطر  وجود  رغم  المستوجبة 
من  يكلف  أن  أو  بنفسه  الصالحيات  تلك  يباشر 

ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.

المحكمة اإلدارية
مطلب في توقيف التنفيذ لدى الرئيس 

األول للمحكمة اإلدارية 
دعوى في تجاوز السلطة

المداوالت 
والقرارات

مصلحة  له  ممن  بطلب  أو  منه  بمبادرة  للوالي 
االعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية. يبلغ 
الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى 
ضد القرار المطعون فيه ثالثة أيام قبل إيداعها 
بكتابة المحكمة. للوالي في حالة التأكد أن يطلب 
توقيف تنفيذ القرار البلدي. إذا كان القرار البلدي 
يأذن  فردية،  أو  عامة  حرية  من  النيل  شأنه  من 
التنفيذ  بإيقاف  االبتدائية  ية  اإلدار المحكمة  رئيس 
الوالي  بطلب من  أيام، وذلك  أجل خمسة  في 

أو ممن يهمهم األمر.

المحكمة اإلدارية
الرئيس األول للمحكمة اإلدارية
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القضاء المختصاإلجراءاتمجال الرقابة

االستفتاء االستفتاء تنظيم  على  االعتراض  الوالي  بإمكان 
يخ إعالمه. خالل أجل ال يتجاوز شهرا من تار

المحكمة اإلدارية
تنظر المحكمة في االعتراض في أجل ال 
ين. ويتم االستئناف في أجل  يتجاوز شهر

يخ اإلعالم بالحكم االبتدائي.  أسبوع من تار
ية االستئنافية  وتصدر المحكمة اإلدار

قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ 
تعهدها

الصفقات
االعتراض  الوالي  أو  الجهوي  المال  ألمين  يمكن 
على أية صفقة لغياب أو لعدم توفر االعتمادات 

الكافية.

المحكمة اإلدارية
تنظر المحكمة في االعتراض في أجل ال 
ين. ويتم االستئناف في أجل  يتجاوز شهر

يخ اإلعالم بالحكم االبتدائي.  أسبوع من تار
ية االستئنافية  وتصدر المحكمة اإلدار

قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ 
تعهدها

عقود 
تفويض 
المرفق 

العام

للوالي حق االعتراض على عقود تفويض المرفق 
أو  المباشر  التفاوض  إلى  اللجوء  عند  العام 
الدوائر  لدى  المذكور  االتفاق  استشارة  تنظيم 
الجهوية لمحكمة المحاسبات المختصة ترابيا في 

يخ اإلعالم. أجل 15 يوما من تار
االعتراض يوقف تنفيذ العقد

محكمة المحاسبات 
)الفصل 94 م ج م(

تصدر المحكمة قرارها في أجل ال يتجاوز 
يخ تعهدها ويستأنف الحكم  شهرا من تار
أمام الدائرة االستئنافية المختصة في 

أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر 
محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. 

ويكون قرارها باتا

التصرف في 
األمالك 
ية  العقار
للجماعات 

المحلية

يمكن للوالي وأمين لمال الجهوي االعتراض على 
ية  عقار أمالك  في  تفويت  أو  تسويغ  عقود 
بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات االقتصادية 
واالجتماعية لتنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة 

تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة.

محكمة المحاسبات 
)طبق الفصل 94 م ج م(

التصرف 
المالي:
بضبط 

المعاليم

القرارات  § شرعية  على  االعتراض  للوالي 
والحقوق  والرسوم  المعاليم  بضبط  المتعلقة 
شهر  أقصاه  أجل  في  االستغالل  معاليم  أو 
يخ اإلعالم. وله في حالة التأكد أن يطلب  من تار

توقيف تنفيذ القرارات موضوع االعتراض.

المحكمة اإلدارية
تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه   

يخ تعهدها. ويقع االستئناف  شهر من تار
أمام الدوائر االستئنافية المختصة في 

يخ اإلعالم بالحكم والتي  أجل شهر من تار
تصدر قرارها في أجل أقصاه شهر، ويكون 

قرارها باتا
ية يتولى    الرئيس األول للمحكمة اإلدار

النظر في مطالب توقيف التنفيذ

التصرف 
المالي:

المصادقة 
على 

الميزانية

على  § المجلس  مصادقة  عدم  صورة  في 
الوالي  يتولى  القانونية  اآلجال  في  الميزانية 
في  المصادقة  قصد  عليه  التنبيه  ترابيا  المختص 

أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر. 
يخ إعالمه  § تار أيام من  للوالي خالل أجل عشرة 

من  عليها  االعتراض  المحلية  الجماعة  بميزانية 
نفقات  إدراج  عدم  أو  الميزانية  توازن  عدم  أجل 

وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.

محكمة المحاسبات
 )طبق الفصل 94 م ج م(

للمحكمة أن تأذن عند االقتضاء بإجراء 
التصحيح الالزم بالميزانية المصادق عليها 

ية أو  بناء على اقتراح ممثل السلطة المركز
إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من 

قبل مجلس الجماعة المحلية
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القضاء المختصاإلجراءاتمجال الرقابة

التصرف 
المالي:
تنفيذ 
الميزانية

يمكن  الجهوي  المال  أمين  من  طلب  على  بناء 
للوالي االعتراض على تحويل االعتمادات في أجل 

يخ اإلعالم بقرار التحويل.  7 أيام من تار
الجهة  § تتخذها  التي  القرارات  على  االعتراض 

إذا  القرار  تنفيذ  توقيف  يطلب  التأكد  حالة  وفي 
يات العامة والفردية.  تعلق بالحر

العتراض على قرارات في صورة تضارب المصالح. §

محكمة المحاسبات
تبت في االعتراض في أجل أقصاه 15 

يوم

5.1. رقابة المحاسب العمومي:

القضاء 
المختص اإلجراءات مجال الرقابة

محكمة 
المحاسبات

المحاسب العمومي يراقب شرعية أذون الصرف وسالمة تحميل النفقات 
رهون  وجود  ومدى  االعتمادات  وتوفر  تغطيه  الذي  الدين  وقانونية 
وامتيازات مختلفة عند االقتضاء. وعليه أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور 
بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها، 

باستثناء بعض الحاالت التي نص عليها القانون. 
آمري  قبل  من  بها  المأذون  العمليات  إتمام  رفض  تعليل  عليه  يتعين 
يمكن  باألمر.  المعني  الصرف  وآمر  الجهوي  المال  أمين  وإعالم  الصرف 
شخصيا  يتحمل  أن  على  العملية،  بإتمام  مجددا  اإلذن  الصرف  آلمر 
انعدام  فرضيات  وباستثناء  الحالة  هذه  وفي  القانونية.  المسؤولية 
محاسب  يتولى  العمل،  إلنجاز  إثبات  وسائل  أو  كافية  اعتمادات  توفر 
الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في 
أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة 

ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.

تنفيذ أوامر 
الصرف

الرقابة القضائية:. 2
1.2. رقابة القاضي اإلداري: 

تخضع قرارات الجماعات المحلية لمبدأ الشرعية وضرورة مطابقتها للقواعد القانونية التي تفوقها في 
سلم القواعد القانونية، لذا يمكن للوالي وكل من له مصلحة االعتراض والطعن على عديد القرارات 

ية المترتبة عن أعمالها.  الصادرة من الجماعات المحلية كما تراقب المسؤولية اإلدار
2.2. رقابة القاضي المالي: 

والنجاعة  الشرعية  لمبادئ  العام وفقا  المال  التصرف في  بمراقبة حسن  المحاسبات  تختص محكمة 
وتزجر  والمحاسبة.  المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  وللمعايير  والنزاهة  والمساءلة  والشفافية 
أخطاء التصرف، كما تمارس سلطة الرقابة على حسابات عدد من الهياكل العمومية وتصّرفها، ومن 

بينها الجماعات المحلية.

لمشاهدة الفيديو:
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تقييم أداء الجماعات المحلية
(52)

في إطار إسناد المساهمات السنوية للدولة لفائدة البلديات، يتم التقييم 
السنوي والمستقل ألداء الجماعات المحلية في إطار تحسين قدرات 

التصرف وضمان حسن استعمال التمويالت العمومية

اإلطار القانوني:
األمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح   

المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
يري الداخلية والمالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 والمتمم بالقرار المشترك المؤرخ    القرار المشترك لوز

في 14 نوفمبر 2017،
أداء    تقييم  مقاييس  بضبط  يتعلق   2015 ديسمبر   29 في  مؤرخ  المـالية  ير  ووز الداخلية  ير  وز من  قـرار 

الجماعات،
ير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس    ير الشؤون المحلية والبيئة ووز قرار من وز

تقييم أداء الجماعات المحلية.
مراجع أخرى:

   Guide-arabe )1).pdf : الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية

تمهيد:
يقتضي التقييم السنوي والمستقل ألداء الجماعات المحلية في إطار تحسين قدرات التصرف وضمان حسن 
النقاط  من  أدني  حاصل  وبلوغ   )1( المستوجبة  الدنيا  للشروط  االستجابة  العمومية  التمويالت  استعمال 

يساوي 50 نقطة على االقل بعنوان تقييم االداء طبقا للمقاييس المعتمدة )2(. 
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الشروط الدنيا:. 1
يخ أقصاه 15 جانفي من كل سنة بإيداع ملف يبين إستجابتها للشروط الدنيا  كل جماعة محلية ملزمة في تار

المستوجبة األتي ذكرها:
1.1. مصادقة المجلس البلدي على ميزانية سنة االنتفاع بالمساعدة في أجل 31 ديسمبر من 

السنة التي تسبقها:
· إعداد مشروع الميزانية من طرف اإلدارة، 
· عرض المشروع على لجنة الشؤون المالية ومراقبة التصرف،  
· عرض مشروع الميزانية على مصادقة المجلس. 

2.1. إحالة الحسابات المالية لسلطة اإلشراف قبل موفى شهر جوان:

· يل ويحيله على رئيس البلدية،  يتولى القابض إعداد الحساب المالي قبل 05 أفر
· يتولى رئيس البلدية عرض الحساب المالي على لجنة الشؤون المالية ومراقبة التصرف،  
· يتولى رئيس البلدية عرض الحساب المالي على مصادقة المجلس البلدي قبل نهاية شهر ماي، 
· الحساب   من  أللصل  بمطابقته  مشهود  بنظير  ترابيا  المختصة  المحاسبات  محكمة  هيئة  موافاة   –

المالي للسنة التي تسبق سنة االنتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه 31 جويلية من السنة التي 
تليه. 

3.1. المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار وفق المنهجية التشاركية قبل 31 ديسمبر:

· إصدار قرار في تكوين خلية البرنامج، 
· عقد جلسة مع اإلطارات البلدية، 
· عقد جلسة مع مكونات المجتمع المدني، 
· إعداد التشخيص المالي والفني ونشره، 
· الجلسة العامة التشاركية األولى، 
· جلسات المناطق، 
· الجلسة العامة التشاركية الثانية، 
· عرض المخطط على مصادقة المجلس البلدي قبل 31 ديسمبر، 
· إعداد الملف وإحالته على مصالح صندوق القروض. 

4.1. إشهار المخطط التقديري السنوي للصفقات العمومية في أجل أقصاه 15 جانفي:

· إعداد المخطط التقديري السنوي للصفقات، 
· نشر المخطط قبل 15 جانفي بموقع المرصد الوطني للصفقات وبموقع البلدية. 

5.1. مصادقة المجلس البلدي على االتفاقية التي تضبط مسؤولية الدولة والبلدية لالنتفاع 

بالمساعدة قبل 31 ديسمبر:
· عرض االتفاقية على المجلس البلدي والمصادقة عليها قبل 31 ديسمبر، 
· إمضاء االتفاقية من طرف رئيس البلدية، 
· إحالة االتفاقية للقباضة المالية لتسجيلها، 
· إحالة االتفاقية مصحوبة بمستخرج من المداولة على المكتب الجهوي لصندوق القروض. 
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بلوغ الحاصل األدنى من اإلعداد طبقا لمقاييس تقييم األداء:. 2

مخطط العملالهدفالمقياس

المجال األول: تحسين الخدمات المسداة

1.1. اإلنجاز المالي لبرنامج 
االستثمار البلدي 

الحصول على 
10 نقاط

إعداد مخطط استثماري  §
القروض  § لصندوق  االستثماري  المخطط  تنفيذ  ير  تقر إحالة 

)سداسي + سنوي(
بلوغ نسبة التنفيذ المالي للمخطط 50 فأكثر  §

2.1. تنفيذ المخطط التقديري 
للصفقات 

الحصول على 
8 نقاط

إعداد جدول قيادة لمتابعة الصفقات  §
تنفيذ الصفقات بنسبة ال تقل بين 50 و100 %  §

3.1. تنفيذ المخطط التقديري 
للصيانة 

الحصول على 
7 نقاط

إعداد مخطط ثالثي تقديري للصيانة  §
تنفيذ البرنامج بنسبة بين 51 و71 % §

4.1. مجهود البلدية في 
مجال النظافة 

الحصول على 
9 نقاط

مسك دفتر محين لمتابعة مجهودات النظافة §
إنجاز أعمال مبتكرة ومجددة في مجال النظافة  §
رفع الفضالت المنزلية بنسبة 80 % فأكثر  §

المجال الثاني: المشاركة والشفافية

1.2. مشاركة المواطنين في 
إعداد البرنامج االستثماري 

البلدي 

الحصول على 
8 نقاط

مقاربة  § وفق   )N( للسنة  اللستثمار  سنوي  برنامج  إعداد 
قبل  البلدي  المجلس  طرف  من  عليه  ومصادق  تشاركية 

.)N-1( موفى سنة

2.2. النفاذ إلى الوثائق 
البلدية 

الحصول على 
7 نقاط

النشر على موقع الواب وبلوحة اإلعالنات للبلدية من 12  §
إلى 15 وثيقة مبينة بالدليل العملي لتقييم األداء 

الحصول على 3.2. معالجة الشكاوى
10 نقاط

مسك دفتر محين للشكاوى و معالجتها بنسبة 100 % في 
أجل 21 يوما 

4.2. احترام إجراءات الحماية 
البيئية واالجتماعية في 

يع  المشار

الحصول على 
9 نقاط

البيئية  § الحماية  إجراءات  وفحص  لتدقيق  عون  تكليف 
واالجتماعية في المشاريع

ير الثالثية للفرع الجهوي لصندوق القروض  § إحالة التقار
استجابة المشاريع إلجراءات التقييم البيئي  §

المجال الثالث: تحسين الموارد

1.3. البرنامج السنوي لدعم 
القدرات يجب أن يعكس 

المواضيع والمحاور التي 
سجلت في شأنها نقائص 

ير السنوي لتقييم  بالتقر
ير التدقيق  األداء وتقر

الداخلي المنجز من قبل دائرة 
المحاسبات 

الحصول على 
7 نقاط

يتولى المكلف بالتكوين بالبلدية بالتنسيق مع لجنة الشؤون  §
يعكس  القدرات،  لدعم  سنوي  برنامج  إعداد  ية  اإلدار
ير  المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقر
من  المنجز  الداخلي  التدقيق  ير  وتقر األداء  لتقييم  السنوي 

قبل دائرة المحاسبات  
يعرض على المجلس البلدي للمصادقة قبل 31 ديسمبر  §
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مخطط العملالهدفالمقياس

التصرف  أدوات  2.3. اعتماد 
الموارد  في  وتطبيقها 
وضع  منها  وخاصة  البشرية 
مخطط تقديري محين للمهن 

الوظيفي  § للوصف  بطاقات  إعداد  األعوان  مصلحة  تتولى 
لكافة األعوان

يتضمن  § والكفاءات  للمهن  محين  تقديري  مخطط  وضع 
تشخيص وتحديد النقائص واالحتياجات باالعتماد على بطاقات 
الوصف الوظيفي التي تشمل كافة األعوان وإيجاد الحلول 

الكفيلة لتالفي النقائص 

الديون  وضعية  3.3. تسوية 
تطهير  بمخطط  المرّسمة 

الديون 

الحصول على 
8 نقاط

تتولى المصلحة المالية وضع مخطط لتطهير ديون البلدية  §
وترسم بالميزانية في تطابق تام في المبالغ 

تتولى البلدية خالص كافة الديون المرّسمة بالميزانية  §

4.3. تطور الموارد الذاتية 
المستخلصة 

الحصول على 
4 إلى 10 

نقاط
بلوغ نسبة تطور للموارد الذاتية للبلدية من 6 إلى 10 % §

أن    يجب  الموظفة،  غير  السنوية  المساعدة  كل مقدار  أو  بنسبة  االنتفاع  من  المحلية  الجماعة  لتتمكن 
تتحصل على حاصل أدنى من األعداد يساوي أو يفوق 50 نقطة، 

تودع البلدية ملف تقييم األداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في أجل أقصاه 15   
أفريل من كل سنة وتخصم خمس نقاط )5( بالنسبة إلى المطالب المودعة بعد هذا األجل، 

يتم اإلقصاء من االنتفاع بالمساعدة غير الموظفة بالنسبة إلى المطالب المودعة بعد أجل غرة ماي،  
يمكن للبلدية، في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطالب المراجعة مدعومة بالمؤيدات الالزمة   

لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة األعداد األولية المسندة إليها،

سلم الدرجات

النسبة من حجم المساعدة 
غير الموظفة المخصصة 

للبلدية بعنوان سنة االنتفاع     
حاصل النقاط سلم الدرجات

0 قل من 50 نقطة 1

60 من 50 نقطة إلى 59 نقطة 2

70 من 60 نقطة إلى 69 نقطة 3

80 من 70 نقطة إلى 79 نقطة 4

100 يساوي أو يفوق 80 نقطة 5





المحور الثالث

الشؤون الفنية

المحتوى

الجزء األول: النظافة ورفع النفايات

الجزء الثاني: الصحة

الجزء الثالث: المساحات الخضراء

الجزء الرابع: جودة الحياة

الجزء الخامس: المرور

الجزء السادس: التصرف في المستودع البلدي

الجزء السابع: البنية األساسية والتجهيزات العمومية

الجزء الثامن: الطرقات واألرصفة

الجزء التاسع: رقمنة المعطيات الفنية 
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المحور الثالث

الشؤون الفنية

المحتوى

الجزء األول: النظافة ورفع النفايات

الجزء الثاني: الصحة

الجزء الثالث: المساحات الخضراء

الجزء الرابع: جودة الحياة

الجزء الخامس: المرور

الجزء السادس: التصرف في المستودع البلدي

الجزء السابع: البنية األساسية والتجهيزات العمومية

الجزء الثامن: الطرقات واألرصفة

الجزء التاسع: رقمنة المعطيات الفنية 

الجزء األول 

النظافة ورفع النفايات

المحتوى

النفايات المنزلية والمشابهة
منظومات التصرف في النفايات غير المنزلية

الفرز االنتقائي للفضالت
مرافق التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة

التصرف البلدي في مجال النظافة
المخطط البلدي للتصرف في النفايات
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النفايات المنزلية والمشابهة
(53)

تعتبر النفايات المنزلية والصناعية مواد خطرة يجب التخلص منها لما تخلفه 
من آثار سلبية على الطبيعة من جهة، وعلى الصحة العامة من جهة أخرى

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
يخ 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها والمنقح    القانون عدد 41-96 بتار

يخ 30 جانفي 2001. بالقانون عدد 14-2001 بتار

تمهيد:
النفايات هي كل المواد واألشياء التي يتخلص منها حائزها أو التي ينوي التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص 
منها أو إزالتها، ويخالف كل شخص ينتج عن نشاطه أو تمسك بحوزته نفايات في ظروف من شأنها أن تخلف 
آثارا سلبية على الطبيعة )األرض، النباتات، الحيوانات، الماء...( وبصفة عامة أن تهدد الصحة العامة أو البيئة.
وصنفت النفايات حسب مصدرها إلى نفايات منزلية ونفايات صناعية. وتصنف حسب خاصياتها إلى نفايات 

خطرة ونفايات غير خطرة ونفايات جامدة.
النفايات وفرزها  بجمع  ف 

ّ
أو خاص مكل إلى هيكل عمومي  بتسليمها  نفايات مطالب  بحوزته  كل شخص 

ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها.
وقد قدمت القوانين خمسة أنواع من النفايات:

الفضالت المنزلية والمشابهة )بطاقة عدد 01(،  
النفايات الخطرة )بطاقة عدد 02(،  
نفايات الهدم واألتربة،  
نفايات اللف )بطاقة عدد 02(،  
النفايات الخاصة والمكونة من:  

النفايات الصحية أو االستشفائية )بطاقة عدد 02(،  §
نفايات محطات التطهير، §
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نفايات المسالخ، §
نفايات المرجين. §

وبينت النصوص القانونية، لكل نوع من النفايات، طريقة لمعالجته حسب األوامر التي تم إصدارها كاآلتي:
يخ 01 فيفري 1997 الضابط لطرق التصرف في نفايات اللف والتعليب المستعمل    األمر عدد 97-1102 بتار

يل 2001، يخ 10 أفر ببرنامج إيكولف والمنقح باألمر عدد 843-2001 بتار
يخ 10 أكتوبر 2000 الضابط لقائمة النفايات الخطرة،   األمر عدد 2339-2000 بتار
األمر عدد 693-2005 الضابط لمشروع وطرق جمع البطاقات المستعملة،  
قانون المالية 2004 )األداءات على المحيط: التصرف في المنظومات(.  

انتهجت البالد التونسية وضع إطار تشريعي. والنصوص التي يرتكز عليها قطاع التصرف في النفايات بتونس، 
هي:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية في   

فصله 240 والمتعلق بالصالحيات الذاتية للبلديات والمتمثلة في تجميع الفضالت المنزلية والمشابهة لها، 
المصبات  إلى  2016، وفرزها ورفعها  يل  أفر  05 المؤرخ في   2016 30 لسنة  القانون عدد  على معنى 

المراقبة،
القانون عدد 41-96 الخاص بالنفايات من حيث المراقبة والتصرف والتخلص والذي حدد مبادئ المسؤولية   

واإلمكانيات العملية للتحكم في التصرف والنفايات الصلبة،
األمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في   

النفايات والمنقح بمقتضى األمر عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017.

تعريف النفايات المنزلية والمشابهة:. 1
الحدائق،  نفايات  الكنس،  المكاتب،  المنازل،  من:  المتأتية  النفايات  من  والمشابهة  المنزلية  النفايات  تتكون 
الحجم،  كبيرة  نفايات  النزل،  الطبية،  النفايات  غير  المستشفيات من  السجون،  الثكنات،  المعارض، األسواق، 
ية التي تتطلب طرق معالجة  جثث الحيوانات. وال تدخل ضمن تعريف النفايات المنزلية: النفايات الصناعية والتجار

مختلفة عن النفايات المنزلية والمشابهة وكل النفايات التي ال يمكن رفعها بشاحنة الرفع. 
تقدر النفايات المنزلية والمشابهة بـ 2.3 مليون طن سنويا حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للتصرف في 
النفايات أي بكثافة تتراوح بين 0.8 كلغ و1 كلغ للمواطن في اليوم. وتختلف هذه النسبة حسب المناطق 
والجهات إذ تنخفض كثافة النفايات بارتفاع المستوى المعيشي للمواطن )ارتفاع في استهالك المعلبات( 

وتتكون أساسا من المواد العضوية بنسبة 64 % والنفايات البالستيكية 11 % والنفايات الورقية 10 %.
1.1. النفايات المنزلية: 

تتكون أساسا من النفايات العضوية المتأتية من المنازل والنزل، وعملية رفعها على مسؤولية البلدية.
2.1. النفايات المشابهة: 

النفايات  غير  من  العمومية  والمؤسسات  ية  التجار المحالت  من  المتأتية  النفايات  من  أساسا  تتكون 
الخطرة واالستشفائية. تتدخل البلدية لرفعها مقابل إمضاء اتفاقية سنوية في الغرض ومعلوم يتم 
تحديديه بقرار مجلس بلدي حسب أمر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق 

بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها.
3.1. النفايات الخضراء:

تتكون أساسا من النفايات الخضراء المتأتية من فواضل الخضر الورقية والغالل والحدائق وتشذيب األشجار 
لرفعها  البلدية  وتتدخل  والعمومية  ية  التجار والمؤسسات  العمومية  والحدائق  المنازل  من  المتأتية 
مقابل معلوم يتم تحديده بقرار مجلس بلدي حسب أمر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 
جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها، ووجب فصلها 
عن بقية النفايات ورفعها بصفة منفصلة أيضا ووضع برنامج بلدي لتثمينها وتحويلها ألسمدة عضوية، 
وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة اقتناء اآللية المخصصة لذلك )broyeur des végétaux( كما تجدر 
سماد  إلى  وتحويله  النفايات  من  النوع  هذا  لتثمين  بمبادرات  قامت  البلديات  عديد  أن  إلى  اإلشارة 

عضوي، ونخص بالذكر بلدية المرسى، قليبية، تونس... 
4.1. نفايات الهدم والبناء:

والتي تمثل ما يقارب 15 مليون متر مكعب سنويا والمتأتية أساسا من أعمال البناء والتي تمثل عبئا 
الباهظة  التكلفة  أن  كما  النفايات،  هذه  لمثل  مراقبة  مصبات  غياب  في  خاصة  البلديات،  على  كبيرا 
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بمشاركة  والبناء  الهدم  نفايات  في  للتصرف  منظومة  لبعث  دراسة  إعداد  البلدية  وعلى  لرفعها. 
القطاع الخاص ووزارة التجهيز واإلسكان للمرور إلى رسكلتها وإعادة استعمالها، كما تجدر اإلشارة إلى 

أنه يمكن للبلدية بعث وحدة نموذجية لرسكلة هذا النوع من النفايات.
5.1. النفايات كبيرة الحجم: 

ية  تتكون أساسا من النفايات كبيرة الحجم أو التي زال االنتفاع بها المتأتية من المنازل والمؤسسات التجار
والعمومية والتي تتكون أساسا من أجسام صلبة وآالت كهروـ منزلية وغيرها. البلدية مدعوة لتوفير 
المصبات المخصصة لها وإعالم المواطنين بضرورة احترام هذه التدابير وذلك حرصا على نظافة المدينة. 
تتدخل البلدية لرفعها مقابل معلوم يتم تحديده بقرار مجلس بلدي حسب األمر الحكومي عدد 805 
لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية 

في استخالصها.
شركات  تتدخل  بل  البلديات  قبل  من  ترفع  ال  واالستشفائية  الخطرة  النفايات  بأن  التوضيح  وجب  وهنا 

مختصة ومرخص لها لرفعها ومعالجتها.

إدارة النفايات المنزلية والمشابهة:. 2
إن إعداد المخطط البلدي إلدارة النفايات المنزلية يعتمد على تجميع كل البيانات المذكورة سلفا. وباالعتماد 
طبقا  والتحويل  النقل  وطرق  للرفع  النفايات  إعداد  طرق  وخيارات  خطة  وضع  يتم  المدينة  خارطة  على 
تجدر  وهنا  والتخلص.  المعالجة  مرافق  إلنشاء  العقاري  المخزون  وتوفير  والعمرانية  الجغرافية  للمعطيات 
اإلشارة إلى أن إحداث الوكاالت البلدية للتصرف في النفايات يعتبر حال مناسبا للمرور إلى الرسكلة والتثمين 

لمختلف أصناف النفايات المنزلية والمشابهة.
ين اثنين  وتعتبر مرحلة التشخيص أهم مرحلة لتنظيم العمل في مصلحة النظافة والتي تعتمد على عنصر

وهما:
1.2. قاعدة البيانات الخاصة بالتهيئة العمرانية:

والتي تتمثل في تحديد خريطة المدينة، نوعية المساكن أفقية أو عمودية، توفر البنية التحتية )طرقات 
عدد  باألحياء،  وتوزيعهم  السكان  عدد  باألحياء،  وتوزيعها  المساكن  عدد  عمومي(،  تنوير  معّبدة، 

ية والخدماتية، عدد المنشآت الحكومية والتربوية. المؤسسات الصناعية والتجار
2.2. قاعدة البيانات الخاصة بالنفايات المنتجة:

والتي تتمثل في تحديد الكمية المنتجة لكل فرد واليومية والسنوية: تحديد نسبة رفع النفايات مقارنة 
بالكمية المفرزة، تحديد تركيبة النفايات حسب النوعية: نفايات عضوية، بالستيكية، ورقية...

الهياكل المتداخلة:. 3
الوزارة المكلفة بالبيئة،  
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،  
وزارة السياحة،  
وزارة الصناعة،  
الجماعات المحلية.  

لمشاهدة الفيديو:
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منظومات التصرف في النفايات غير 
المنزلية

(54)

تنقسم النفايات غير المنزلية إلى نفايات خطرة وأخرى غير خطرة. وفي إطار 
تثمين النفايات تم إحداث عدٍد من منظومات التصرف في النفايات القابلة 

للتثمين والرسكلة من خالل اتفاقيات شراكة مع األطراف المتداخلة من 
جهة، وممثلين عن الجمعيات ذات الصبغة البيئية والناشطة في المحيط 

البلدي من جهة أخرى

اإلطار القانوني: 
فيها    التصرف  وبمراقبة  بالنفايات  المتعلق   1996 جوان   10 المؤرخ في   1996 لسنة   41 القانون عدد 

وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق 
ية الخاصة بالتراخيص، بتبسيط اإلجراءات اإلدار

األمر عدد 1102 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة   
يل 2001، والتصرف فيها، كما تم تنقيحه باألمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفر

األمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،   
يل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت    األمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في 01 أفر

يتية المستعملة والتصرف فيها، التشحيم والمصافي الز
األمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم   

والحاشدات المستعملة.
األمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في   

النفايات والمنقح بمقتضى األمر عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي2017،
األمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في   

نفايات األنشطة الصحية، 
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2015 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في    09 جويلية  2015 المؤرخ في  786 لسنة  األمر عدد 
اإلطارات المطاطية التي زال االنتفاع بها.

تمهيد:
 2339 المنزلية إلى نفايات خطرة وأخرى غير خطرة تم تحديدها في إطار األمر عدد  النفايات غير  تنقسم 
النفايات في تونس على  التصرف في  الذي تشهده منظومة  النقص  الحد من  2000 وفي إطار  لسنة 
مستوى الفرز وتطبيقا لما ورد بالقانون اإلطاري عدد 96/41 بخصوص تثمين النفايات تم إحداث العديد من 

منظومات التصرف في أصناف مختلفة من النفايات القابلة للتثمين والرسكلة. 
وتسعى البلديات إلى تأطير عملة تركيز هذه المنظومات من خالل اتفاقيات الشراكة مع األطراف المتداخلة 
لهاته  والداعمة  البلدي  المحيط  في  والناشطة  البيئية  الصبغة  ذات  الجمعيات  عن  وممثلين  جهة  من 
المحافظة على  بما يضمن  العمل  الجاري بها  التراتيب  احترام  أنها تقوم بمراقبة مدى  المنظومات، كما 

الجانب البيئي واالجتماعي.
ومن ضمن النفايات غير المنزلية التي ترفعها البلدية:

أ- فضالت الردم والبناء
ب- فضالت الحدائق 

ج- فواضل االنتصاب باألسواق اليومية، واألسبوعية والوقتية...
د- مختلف الفضالت ذات األحجام المختلفة: ثالجات، أجهزة تلفاز والكترونيك،أبواب، نوافذ، بلور...

ه- فواضل جهر البالوعات والكنس وقلع األعشاب الطفيلية.

منظومات التصرف في النفايات غير المنزلية غير الخطرة:. 1
1.1. النظام العمومي الستعادة وتثمين المعلبات المستعملة »إيكولف«:

هو نظام عمومي الستعادة وتثمين أكياس اللف والمعلبات المستعملة المصنوعة كليا أو جزئيا من 
مادة البالستيك أو المعدن والمروجة في األسواق التونسية.

وتشهد هذه المنظومة تدخل العديد من األطراف المتمثلة في:
· الشركات المستوردة لمواد أولية بالستيكية والمنتجة أو المروجة لمعلبات اللف بالسوق الداخلية  

الممولة لهذا النظام العمومي بمعاليم االنخراط التي تدفعها،
· الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي تتصرف في المنظومة لحساب الدولة، 
· شركات الجمع المتعاقدة مع الوكالة والتي توجه الكميات المجّمعة إلى نقاط ومراكز الوكالة، 
· قصد   المجّمعة  الكميات  من  حصص  على  تحصل  والتي  الوكالة  مع  المتعاقدة  الرسكلة  شركات 

رسكلتها وإعادة استغاللها داخل الدائرة االقتصادية،
· البلديات تؤطر تركيز المنظومة. 

2.1. النظام العمومي »إيكوزيت«:

ير زيوت التشحيم الذي  يضم النظام العمومي »إيكوزيت« مختلف المراحل من جمع ونقل وإعادة تكر
.»sotulub« ييت يتم من ِقبل الشركة التونسية لمواد التز

وتهدف المنظومة إلى:
· حماية المحيط من التلوث الناجم عن الزيوت المستعملة، 
· تحقيق جدوى اقتصادية.  

3.1. النظام العمومي الستعادة وتثمين المراكم الرصاصية المستعملة »إيكو-بطاريات«:

يات« مسارا الستعادة المراكم الرصاصية المستعملة والمتمثل في  يضم النظام العمومي »إيكو-بطار
نظام اإليداع اإلجباري طبقا للقرار المشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والبيئة والتجارة والمؤرخ في 
يل 2008 والمتمثل في االستظهار بَمركم قديم عند شراء مركم جديد أو دفع مبلغ اإليداع  23 أفر

الذي يقّدر بــ 15د.
والهدف من المنظومة:

· حماية المحيط من التلوث الناجم عن المراكم القديمة والتي تمثل خطرا بيئيا للمياه والتربة، 
· تحقيق جدوى اقتصادية من وراء استعادة المراكم المستعملة. 
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4.1. منظومة التصرف في نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية:

في انتظار وضع اإلطار القانوني للمنظومة، فإن مجال تطبيقها ينحصر حاليا في المشروع النموذجي 
ببرج  الكوري  التونسي  التعاون  إطار  الممّول في  واإللكترونية  الكهربائية  األجهزة  نفايات  للتصرف في 
الكهربائية واإللكترونية بتونس، وهو  شاكير والذي يهم جمع ونقل ورسكلة وتثمين نفايات األجهزة 

حاليا في طور االستغالل من ِقبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
والهدف من المنظومة:

· حماية المحيط من التلوث الناجم عن نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية،  
· تحقيق جدوى اقتصادية من وراء استعادة وتثمين مكونات األجهزة،  
· معالجة النقاط السوداء والمصّبات العشوائية. 

5.1. منظومة التصرف في نفايات اإلطارات المطاطية التي زال االنتفاع بها:

تتمثل المنظومة في جمع ومعالجة نفايات اإلطارات المطاطية، وقد تم في هذا اإلطار الترخيص لعدد 
من الشركات لممارسة هذا النشاط من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

والهدف من المنظومة:
· حماية المحيط من التلوث الناجم عن نفايات اإلطارات المطاطية، 
· تحقيق جدوى اقتصادية واجتماعية، 
· معالجة النقاط السوداء والمصبات العشوائية. 

منظومات التصرف في النفايات الخطرة:. 2
التصرف فيها في ظل محدودية عدد المنظومات المحدثة  النفايات الخطرة نقصا كبيرا في سبل  تشهد 
ية لمعالجة النفايات الخطرة بجرادو وبرمجة استغالل وحدات جديدة للمعالجة  واالقتصار على الوحدة المركز

في قابس وصفاقس. 
1.2. منظومة التصرف في النفايات الصحية:

على  والحرص  المعنية  المؤسسات  من  الصحية  النفايات  لجمع  المنظومة في وضع مسالك  تتمثل 
المخابر،  الدم،  تصفية  مراكز  وخاصة،  عمومية  استشفائية  )مؤسسات  المسار  هذا  في  انخراطها 
صيدليات...( ونقل النفايات والتصرف فيها من قبل مؤسسات حاصلة على تراخيص في الغرض من قبل 

وزارة الشؤون المحلية والبيئة. 
والهدف من المنظومة هو مقاومة األخطار المنجّرة عن انتشار النفايات الصحية في المحيط العام.

2.2. مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية للتصرف في نفايات مادة ثنائية الفنيل متعدد 

الكلور:
مادة  وهي  الكلور  متعدد  الفنيل  ثنائية  مادة  نفايات  جمع  مسالك  وضع  في  المنظومة  تتمثل 
سامة وموجودة في العديد من التجهيزات وذلك بانخراط العديد من المؤسسات المستعملة لهذا 
النوع من التجهيزات مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا المسار ونقل النفايات المذكورة 
والتصرف فيها من قبل مؤسسات حاصلة على تراخيص في الغرض من ِقبل وزارة الشؤون المحلية 
ثنائية  نفايات مادة  إلقاء  المنجرة عن  الصحية  األخطار  الحد من  المنظومة هو  والبيئة. والهدف من 

الفنيل متعدد الكلور.
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الفرز االنتقائي للفضالت
(55)

إّن تركيبة النفايات المفرزة من المواطن تشهد تغّيرا مستمرا بتطّور نسق 
الحياة حيث أّن نسبة نفايات اللف والتعليب والقابلة للرسكلة بصدد االرتفاع، 
وُيقصد بالفرز االنتقائي فصل النفايات عن بعضها وفق طبيعتها من أجل 

إعادة تدويرها

اإلطار القانوني:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية في   

فصلها 240،
ومعالجة    وفرز  ورفع  بجمع  المتعلق   )118 عدد  )الفصل   2006/07/17 يخ  بتار  96-48 عدد  القانون 

النفايات وطمرها بمصّبات مراقبة،
فيها    التصّرف  وبمراقبة  بالنفايات  المتعلق   1996 جوان   10 المؤرخ في   1996 لسنة   41 القانون عدد 

المتعلق   2001 30 جانفي  المؤرخ في   2001 14 لسنة  بالقانون عدد  تنقيحه وإتمامه  تّم  وإزالتها كما 
ية الخاصة بالتراخيص، بتبسيط اإلجراءات اإلدار

األمر عدد 1102 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة   
يل 2001، والتصّرف فيها كما تّم تنقيحه باألمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفر

األمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،   
يل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة  زيوت    األمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في 01 أفر

يتية المستعملة والتصّرف فيها، التشحيم والمصافي الز
األمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم   

والحاشدات المستعملة،
األمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصّرف في   

النفايات والمنقح بمقتضى األمر عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017،
األمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصّرف في   

نفايات األنشطة الصحية، 
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2015 المتعلق بضبط شروط وطرق التصّرف في    09 جويلية  2015 المؤرخ في  786 لسنة  األمر عدد 
اإلطارات المطاطية التي زال االنتفاع بها.

تعريف الفرز االنتقائي للفضالت:. 1
الفرز االنتقائي هو عملية فصل النفايات وفقا لطبيعتها لتسهيل إعادة التدوير الذي من خالله يتّم تحويل 
أّي مادة غير مرغوب في استعمالها إلى مادة أخرى قابلة لالستخدام، وذلك من أجل توفير المواد الخام 

والحفاظ على ثروات البيئة من معادن وعناصر ومصادر غير متجّددة، وذلك على مراحل، أهّمها:
	 الفرز عند المصدر،

الفواضل  بلور،  )أوراق،  الفضالت  طبيعة  حسب  العام  بالطريق  حاويات  تركيز  خالل  من  التطوعي  الفرز   	
العضوية، البالستيك...(، 

	 الفرز في مراكز إعادة التدوير.

أهداف الفرز االنتقائي للفضالت:. 2
	 التخفيض في كميات الفواضل، وهو ما ُيساعد في الضغط على كلفة الجمع والمعالجة،

ل خطرا 
ّ
	 المحافظة على المحيط بإزالة وفرز ومعالجة، بصفة خاصة، بعض الفواضل السامة والتي ُتشك

على الصحة العامة،
في  التصّرف  منظومة  في  وتشريكه  البيئي  الوعي  ونشر  البيئة  على  الحفاظ  على  المواطن  تشجيع   	

النفايات،
	 توفير مواد أولية ُيمكن إعادة استعمالها ورسكلتها،

	 خلق مواطن شغل،
	 حفظ المصادر الطبيعية،

	 فتح قنوات جديدة لالستثمار وإنتاج مواد ُمعاد تدويرها،
	 تقليل نسبة االستيراد من الخارج.

منهجية تركيز الفرز االنتقائي على المستوى المحلي:. 3
دقيقة  ومعرفة  النفايات  في  التصّرف  مجال  في  لين 

ّ
المتدخ كافة  تشريك  يجب  المنظومة  هذه  لتركيز 

بالكلفة والكمية الممكن استغاللها من النفايات القابلة للرسكلة، ولنجاح هذه التجربة يجب اعتماد تشخيص 
ومن ثمة إعداد مخطط  يعتمد على:

ل:
ّ
1.3. دراسة مناطق التدخ

· الموقع الجغرافي، 
· الخصائص االقتصادية واالجتماعية، 
· نوعية المساكن أفقية أو عمودية،  
· طرق الرفع حاويات أو باب باب، 
· عدد المحالت المفتوحة للعموم، 
· المتدخلون في عملية جمع النفايات القابلة للرسكلة )قطاع خاص، القطاع غير المنظم، عملة البلدية...(. 

2.3. التعّرف على تركيبة النفايات من حيث النوعية والكمية:

· تحديد معّدل المواد القابلة إلعادة التدوير، 
· تحديد المواد القابلة لالحتراق، 
· تحديد معّدل النفايات القابلة للتحويل إلى سماد، 
· حصة النفايات التي يمكن تضمينها في نظام التجميع االنتقائي، 
· نسبة النفايات التي لها طرق تجميع محددة )النفايات الصحية(، 
· تحديد التقنية التي ُيمكن استعمالها لتثمين النفايات ومعالجتها. 

»االقتصاد الدائري هو نموذج لإلنتاج واالستهالك، يتضّمن مشاركة 
مستدامة للمواد والمنتجات الحالية في الدورة االقتصادية عبر إعادة 
استخدامها وإصالحها وتجديدها وإعادة تدويرها ألطول فترة ممكنة«
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3.3. التشخيص المالي:
· تحديد كمية الفضالت المنزلية القابلة للرسكلة، 
· تحديد الكلفة التي تتكبدها البلدية لرفع النفايات القابلة للرسكلة ونقلها، 
· رها عملية الفرز للمنطقة من احتساب رقم المعامالت والذي يمكن  

ّ
تحديد األرباح التي ُيمكن أن توف

أن يوفر خلق مواطن شغل.
4.3. مخطط التصّرف  في النفايات القابلة للرسكلة:

أهّم مرحلة لنجاح تركيز عملية الفرز االنتقائي للفضالت هي اختيار إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه 
النفايات وذلك باختيار إحدى الطرق التالية:

· يع أكياس   تركيز حاويات أو بطريقة »باب باب« أو توز النفايات وذلك عبر  البلدية بجمع هذه  تقوم 
على المتساكنين مع توفير شاحنات وَعَملة للقيام بهذه المهمة واختيار أيام محددة في األسبوع 

للقيام بهذه العملية بهذه الطريقة، 
· جمع   بعملية  للقيام  والمتوسطة  الصغرى  الشركات  بتشجيع  وذلك  الخاص  القطاع  مع  التعامل 

النفايات القابلة للرسكلة، ويقتصر دور البلدية على اإلحاطة والمرافقة وتحضير األرضية القانونية الالزمة 
لنجاح المهّمة،

· التعامل مع القطاع غير المهيكل، وهو يمثل العنصر األساسي لنجاح التجربة، إذ تشهد مدننا ارتفاعا  
 من 

ّ
كبيرا في عدد العاملين على جمع النفايات القابلة للرسكلة بصفة غير منظمة وقد شهدت كل

االقتصادية  الدورة  في  الَعَملة  من  الصنف  هذا  إلدماج  نموذجية  تجربة  والمنيهلة  المرسى  بلدية 
للمدينة وذلك بإحصائهم والتعّرف على مشاكلهم وظروف عملهم وخلق جمعّيتين ُتعنيان بتنظيمهم، 
وتكونان الناطق الرسمي باسمهم، ومن هنا يأتي دور البلدية لإلحاطة بهم وتيسير وتسهيل ظروف 

عملهم.
5.3. التوعية والتواصل:

يتّم فيه تشريك  للتحسيس واإلعالم  الفرز االنتقائي هو إعداد مخطط  إّن من أهم عناصر نجاح تجربة 
كافة مكّونات المجتمع المدني والمتدخلين في هذا المجال من مؤسسات عمومية وقطاع خاص 
ومدارس ومعاهد، إضافة إلى أعضاء المجالس البلدية وخاصة ُعّمال النظافة، ولضمان هذا النجاح يجب 

توفير العديد من المعطيات:
· ية والنزل واإلقامات   إعداد قرار مجلس بلدي لتبّني آلية الفرز االنتقائي على مستوى المحالت التجار

السكنية،
· تركيز لجنة قيادة على المستوى المحلي لمتابعة مدى تقّدم إرساء منظومة الفرز، 
· االقتصار على نوعين أو ثالثة ال أكثر من النفايات القابلة الرسكلة لتسهيل العملية على المواطن، 
· ية.  القيام بورشات تكوينّية وتحسيسّية في المدارس ونقابات العمارات والمؤسسات التجار

لمشاهدة الفيديو:
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مرافق التصرف في النفايات المنزلية 
والمشابهة

(56)

إن التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة من مشموالت الجماعات 
المحلية التي تقوم بإحالة عمليات إزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى 

مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة أو لزمة. وبناء عليه، تتولى 
البلديات تأمين عملية جمع النفايات بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنقلها 
في مرحلة ثانية إلى منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
فيها    التصرف  وبمراقبة  بالنفايات  المتعلق   1996 جوان   10 المؤرخ في   1996 لسنة   41 القانون عدد 

وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق 
ية الخاصة بالتراخيص، بتبسيط اإلجراءات اإلدار

يل 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة    القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفر
2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

األمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،   
األمر عدد 2731 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في   

النفايات والمنقح بمقتضى األمر عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017،
الفضالت    لمعالجة  البلدية  الوكالة  بإحداث  المتعلق   1990 جانفي   17 في  المؤرخ  الداخلية  ير  وز قرار 

ير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 جوان 2004. وتحويلها التابعة لبلدية تونس والمنقح بقرار من وز
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تمهيد:
نص القانون على أن التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة هو من مشموالت الجماعات المحلية. 

كما يمكن للجماعة المحلية إحالة عمليات إزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة 
في شكل مناولة أو لزمة، 

طريق  )عن  مباشرة  بصفة  والمشابهة  المنزلية  النفايات  جمع  عملية  تأمين  البلديات  تتولى  عليه  وبناء 
وسائلها الذاتية( أو بصفة غير مباشرة )عن طريق شركات جمع خاصة متحصلة على كراس الشروط عدد 1 
لنقل النفايات المنزلية والمشابهة، فيتم التعاقد معها في إطار صفقات عمومية( وعن طريق الوكالة 
البلدية للخدمات البيئية التي تؤّمن إنجاز هذا النوع من الخدمات. ويتم في هذا اإلطار نقل مختلف النفايات 
والتي  مراقبة(  تحويل ومصبات  )مراكز  والمشابهة  المنزلية  النفايات  التصرف في  منشآت  إلى  المجّمعة 

تعود بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. 
وتبقى البلدية العنصر األساسي والمحّرك في هاته المنظومة باعتبار أن رفع الفضالت المنزلية والمشابهة 

هي الخدمة األساسية التي توفرها لمتساكنيها.
ولضمان حسن سير ونجاح عمل هذه الخدمة وجب على البلديات وضع برامج عمل ناجعة واعتماد منهجية 

عملية تنطلق بإعداد: 
التشخيص الشامل للمنطقة البلدية: ·

وضع قاعدة بيانات تتمثل في تحديد خريطة المدينة، نوعية المساكن، البنية التحتية )طرقات ومسالك   
ية، عدد المنشآت التربوية  وغيره(، عدد المساكن وتوزيعها باألحياء، عدد المؤسسات الصناعية والتجار

واإلدارات العمومية...
وضع قاعدة بيانات خاصة بالنفايات المنتجة وتحديد الكمية المنتجة لكل فرد يوميا وحسب المواسم،   

تحديد نسبة رفع النفايات مقارنة بالكمية المفرزة، تحديد تركيبة النفايات حسب النوعية، 
ية،   حصر النقاط السوداء وجرد األراضي البيضاء والتدقيق في وضعيتها العقار
جرد المصّبات العشوائية ونوعية النفايات.   

التخطيط والبرمجة:  ·
من خالل عملية التشخيص الواقعي الذي تقوم به المصالح البلدية تطرح خطط وبرامج عمل تهدف إلى 
اختيار وإعداد المخططات والطريقة المثلى لنقل ورفع النفايات، إضافة إلى تحديد أسطول اآلليات والمعدات 

الضرورية وعدد العمال الالزم للقيام بعملية الرفع. 
وتعنى اللجنة البلدية للنظافة والعناية بالبيئة بمناقشة المخططات المقترحة والنظر في مدى فاعليتها.

مرافق التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة:. 1
1.1. مراكز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة:

تتمثل مراكز التحويل في نقاط قبول للنفايات المنزلية والمشابهة المودعة من ِقبل البلديات أو الشركات 
التي تجمع لحسابها، وذلك بهدف التخفيف من تكاليف التنقل على البلديات المتواجدة في مناطق 
59 مركز تحويٍل موزعة  ية  بالجمهور التحويل  المراقبة. ويتجاوز عدد مراكز  المصّبات  بعيدة عن مواقع 
على واليات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة والقيروان وصفاقس وقرقنة وقابس ومدنين والتي 
تؤّمن نشاطها شركات استغالل متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار صفقات 

عمومية، من بينها الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
وتتمثل الخدمات المقدمة في إطار استغالل المراكز المذكورة في:

· مراقبة النفايات الواردة على المركز، 
· تأمين عملية الوزن،  
· القيام بنقل النفايات المقبولة بالمركز بصفة متواترة إلى المصب المراقب بالجهة. 

2.1. المصبات البلدية:

تتمثل في مواقع تجميع وقتية وتتواجد في المناطق التي تفتقر لمراكز تحويل وتنطلق منها عملية 
الرفع إلى المصب المراقب.

ويتعين على البلدية حسن اختيار مواقع هذه المصبات والعناية بمحيطها وبرمجة رفع النفايات في 
أسرع األوقات.
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المصبات المراقبة: . 2
تم االنطالق في إنجاز المصبات المراقبة منذ أواخر تسعينات القرن الفارط حيث كان المصب المراقب ببرج 
ية التونسية. ويبلغ عدد المصبات المراقبة حاليا 11 مصّبا مراقبا، وهي  شاكير أول مصب مراقب بالجمهور
متواجدة بكل من بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة وقيروان وصفاقس وقرقنة وتوزر وقابس 
ومدنين، يتم استغاللها من قبل شركات خاصة متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في 

إطار صفقات عمومية. وتتمثل الخدمات المقدمة في إطار تأمين استغالل المصبات المراقبة في:
قبول النفايات المودعة ومراقبتها،  
تأمين عملية وزن النفايات المودعة،  
ردم النفايات حسب األساليب الفنية المنصوص عليها في الصفقة،  
معالجة مياه الرشح،  
معالجة المياه المشبعة باألمالح،  
معالجة الغازات المنبعثة في إطار استغالل شبكات استخراج الغازات من أجزاء المصب )الخانات( التي تم   

االنتهاء من استغاللها. 
1.2.المصبات البلدية:

تتمثل في المصبات التي تشرف عليها البلديات بصفة مباشرة والمتواجدة بالواليات التي تفتقر لمصبات 
مراقبة، أين يتم االقتصار على تجميع النفايات وردمها على عين المكان. 

تطوير مرافق التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة:. 3
وجب التأكيد على ضرورة المرور من مرحلة ردم النفايات إلى مرحلة تثمينها وذلك بهدف:

التخفيض في كميات الردم والتي تتطلب توفر مساحات شاسعة من الخانات داخل المصبات التي يصعب   
ية والرفض االجتماعي إلرساء هذا النوع من المنشآت، توفيرها في ظل اإلشكاليات العقار

إحداث طرق جديدة من المعالجة تهدف إلى تثمين النفايات المنزلية قصد إعادة إدماجها في إطار إرساء   
االقتصاد الدائري،

الحد من التلوث البيئي الذي تتسبب فيه هذه المصبات.  
وفي هذا اإلطار وجب العمل على إحداث وحدات معالجة وتثمين للنفايات المنزلية والمشابهة، كما 

وجب التأكيد على ضرورة إحداث هذه الوحدات بالشراكة بين البلديات المجاورة.
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التصرف البلدي في مجال النظافة
(57)

يعتبر ميدان النظافة من المجاالت المهّمة في العمل البلدي وذلك لما له 
من انعكاسات وتأثير على صحة المواطن وإطار عيشه والظروف البيئية 
بالمدينة، كما تضّم إدارة النظافة بالبلدية العدد األكبر من اإلمكانيات 

البشرية والمعّدات

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية في   

فصلها 240،
فيها    التصرف  وبمراقبة  بالنفايات  المتعلق   1996 جوان   10 في  المؤرخ   1996 لسنة  عدد41  القانون 

المتعلق   2001 30 جانفي  المؤرخ في   2001 14 لسنة  بالقانون عدد  تنقيحه وإتمامه  تّم  وإزالتها كما 
ية الخاصة بالتراخيص، بتبسيط اإلجراءات اإلدار

األمر عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع األكياس البالستيكية التي   
يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلي.

أهمية إدارة النظافة:. 1
تعتبر إدارة النظافة من أهّم اإلدارات البلدية وذلك لعّدة اعتبارات:

لكونها تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الصحة العامة ونوعية المحيط،  
تعتبر من أكثر اإلدارات البلدية التي لها مصاريف مهّمة،  
هي المصلحة المجهزة بإمكانيات بشرية ومعدات كبرى تستوجب االستغالل األمثل بتطوير الطرق الفنية   

 األنشطة مع التحكم في الكلفة التحليلية،
ّ

لرفع الفضالت والتنظيف وكذلك تنظيم محكم لكل
وهي المصلحة التي تستوجب مجهودا كبيرا لتحسيس المواطنين،  
يكا كبيرا للقطاع الخاص الذي يتطلب متابعة ومراقبة.   وهي من المصالح التي تشهد تشر
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ل إدارة النظافة:. 2
ّ
مجال تدخ

ية،   جمع الفضالت المنزلية والمشابهة ونقلها بصفة دور
الكنس اليدوي واآللي وقلع األعشاب الطفيلية بالطرقات والساحات والفضاءات العمومية،  
رفع فضالت األتربة والبناء،  
رفع الفضالت الخضراء المتأتية من الحدائق الخاصة والعامة،  
تنظيف الساحات واألنهج ورفع فواضل األتربة والهدم والبناء،  
إزالة األعشاب وتنظيف المقابر،   
العناية بالشواطئ،    
نظافة األسواق البلدية واألسواق األسبوعية،  
مقاومة الحشرات والقوارض،  
ل في حاالت الطوارئ والفيضانات،  

ّ
التدخ

ية الخاصة بالعودة المدرسية واألعياد والمهرجانات الصيفية،   حمالت النظافة الدور
المراقبة الصحية والبيئية،  
صيانة األودية ومجاري المياه وجهرها.   

تخطيط منظومة النظافة:. 3
1.3. التشخيص:

ين اثنين،  تعتبر مرحلة التشخيص أهم مرحلة لتنظيم العمل في مصلحة النظافة، وهي تعتمد على عنصر
هما:

· قاعدة البيانات الخاصة بالتهيئة العمرانية: تتمثل في تحديد خريطة المدينة، نوعية المساكن أفقية  
ر البنية التحتية )طرقات معّبدة، تنوير عمومي(، عدد المساكن وتوزيعها باألحياء، عدد 

ّ
أو عمودية، توف

ية والخدماتية، عدد المنشآت الحكومية  السكان وتوزيعهم باألحياء، عدد المؤسسات الصناعية والتجار
والتربوية،

·   
ّ

اليومية والسنوية لكل المنتجة  الكمية  المنتجة: تتمثل في تحديد  بالنفايات  الخاصة  البيانات  قاعدة 
النوعية: نفايات  النفايات حسب  تركيبة  المفرزة، تحديد  بالكمية  النفايات مقارنة  فرد، تحديد نسبة رفع 

عضوية، بالستيكية، ورقية...
2.3. التخطيط: 

إّن مرحلة التشخيص تساهم في إعداد مخطط قابل للتنفيذ في اختيار الطريقة المثلى لنقل النفايات 
ورفعها، تحديد أسطول الشاحنات والمعّدات الالزمة لجمع النفايات ورفعها، تحديد عدد العّمال الالزم 

للقيام بعملية الرفع والكنس.
3.3. التنفيذ: 

إّن تنظيم العمل الداخلي بمصلحة النظافة ُيعتبر أهم معطى لنجاح العمل، وذلك عبر تقسيم المنطقة 
ل 

ّ
 منطقة أو تقسيم العمل حسب نوعية التدخ

ّ
إلى عدة مناطق متناسقة وتعيين مسؤول على كل

ية والمادية والتي تتمثل في: مع توفير وسائل العمل الالزمة البشر
· المعّدات: 

شاحنة الضاغطة 16 م3، شاحنة الضاغطة 7 م3، شاحنة صغيرة الحجم، الجرارات، الشاحنات القالبة، آلة 
تراكس، شاحنات كبيرة الحجم، سيارة بصندوق، قالب آلة كنس ميكانيكي.

· الحاويات: 
إعداد النفايات وتجميعها للرفع هي أّول حلقة في سلسلة إدارة النفايات المنزلية والشبيهة، وتتّم 
التي تفرض طريقة  للرفع والنقل هي  الطريقة والتقنية المستعملة  بعدة طرق ومعّدات ووسائل. 
أهّم  البلدية.  المصالح  تحّددها  التي  المنظومة  إلى  االمتثال  النفايات  منتجي  وعلى  النفايات  إعداد 

الطرق المستعملة اليوم هي:
· كيس من البالستيك، 
· أواني مختلفة األحجام من 30 إلى 100 لتر، 
· حاويات بعجلتين من البالستيك PEHD مختلفة األحجام: من 80 إلى 330 لتر، 
· حاويات ذات 4 عجالت من الحديد أو من البالستيك مختلفة األحجام: من 600 إلى 110 لتر، 
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· حاويات مطمورة أو نصف مطمورة مختلفة األحجام: من 2000 إلى 5000 لتر أو أكثر، 
· حاويات كبيرة الحجم مفتوحة من 10 إلى 15 م3، 
· عربات يدوية بعجلتين. 

4.3. مراقبة التنفيذ: 

آلّية مراقبة ومتابعة ومساعد على  التنفيذ عن طريق دفتر ُمعّد خصيصا للمتابعة، وهو  تتّم مراقبة 
البلدية  ن من إخراج المؤشرات الفنية والتنظيمية لعمل 

ّ
أّنه ُيمك التخطيط المحكم إلدارة النظافة، كما 

النظافة وتقييم مجهوداتها، ويحتوي  النظافة، وُيمثل أيضا بنك معلومات لعمل مصالح  في مجال 
الدفتر على المعطيات التي تخّص منظومة النظافة حسب النشاط والمهام الموكولة والتي تتمثل 

في:
· المعّدات  
· الَعَملة  
· توقيت العمل 
· مسالك رفع الفضالت  
· المسافة المقطوعة  
· كمية الفضالت المرفوعة 

وتسليم  يوميا  الميدانيين  النظار  من طرف  تعميره  ويتّم  الموكلة  المهام  الدفتر حسب  تقسيم  يتّم 
المعطيات إلى المسؤول عن مصلحة النظافة ليتّم تضمين المعطيات ضمن جدول يومي وشهري ثم 

سنوي.

التعامل مع الخواّص: . 4
المردودية  لتحسين  النظافة وذلك  الخدمات في مجال  الخواّص لمناولة بعض  التعامل مع  للبلدية  ُيمكن 

ومعاضدة المجهود الذاتي.  
لخصائص  تستجيب  شروط  كراس  وإعداد  دقة   

ّ
بكل حاجياتها  تحديد  البلدية  على  يجب  التوجه  هذا  ولنجاح 
المدينة وإعداد مخطط عملّي وناجع للمراقبة والمتابعة.

1.4. تحديد الحاجيات:

القيام  طريق  النظافة، وذلك عن  الخوصصة في قطاع  تجربة  لنجاح  عنصر  أهّم  الحاجيات  تحديد  ُيعتبر 
بدراسة مقارنة بين العمل بالموارد الذاتية للبلدية أو االلتجاء إلى القطاع الخاص، وتحتوي هذه الدراسة 

وجوبا:
· مقارنة بين الكلفة لقطاع النظافة بالموارد الذاتية للبلدية وبين القطاع الخاص، 
· ل، 

ّ
تحديد مناطق التدخ

· ية الالزمة،  تحديد الحاجيات المادية والبشر
· ل. 

ّ
تحديد المدة الزمنية للتدخ

2.4. إعداد كراس الشروط: 

ُتعتبر مرحلة إعداد كراس الشروط أهّم عنصر لنجاح تجربة الخوصصة والتي تعتمد أساسا على توضيح 
 اإلشكاليات التي ُيمكن أن تحدث أثناء اإلنجاز، ومن أهّم المعطيات 

ّ
 دقة تفاديا لكل

ّ
البنود التعاقدية بكل

التي يجب توضيحها هي:
· ة، 

ّ
 دق

ّ
ل بكل

ّ
تحديد الحاجيات ونوعية التدخ

· ل ومسالك رفع النفايات، 
ّ

حدود مناطق التدخ
· المدة الزمنية لإلنجاز والتي تتراوح بين سنة و5 سنوات، 
· ية والمادية الالزمة،  اإلمكانيات البشر
· الكميات الدنيا والقصوى، 
· ر فيها مصّب مراقب أو مركز تحويل،  

ّ
طريقة الخالص والتي تكون بالطن بالنسبة إلى البلديات التي يتوف

ر على منشآت التصّرف في النفايات وتكون بالنسبة إلى الكنس 
ّ

وجزافيا بالنسبة إلى البلديات التي ال تتوف
اليدوي بالسعر الفردي للعامل أو بالمتر الخطي،

· قائمة المخالفات. 
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3.4. المراقبة: 

إّن اختيار فريق مراقبة ذي مستوى تعليمي محترم، إضافة إلى نزاهته، ُيعتبر من أهّم عوامل نجاح 
تجربة الخوصصة، إضافة إلى عدة عناصر تتمثل في:

· التواصل الدائم واليومي مع الشركة الخاصة لتذليل الصعوبات، 
· الخاصة   البلدية ومراقب الشركة  يتّم تعميره وإمضاؤه يوميا من طرف مراقب  إعداد دفتر مراقبة 

ويحتوي على أسامي الَعَملة والمعّدات والمسلك والمالحظات،
· توفير آلّيات المراقبة أو تطبيقة متابعة عن بعد )GPS كمثال(. 
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المخطط البلدي للتصرف في النفايات
(58)

يضبط المخطط البلدي مختلف البرامج والمشاريع الضرورية لتطوير وتنمية 
أنشطة جمع ونقل وتثمين النفايات على المستوى البلدي بالشراكة مع 

مكونات المجتمع المحلي

تعريف المخطط البلدي للتصرف في النفايات:. 1
يمثل المخطط البلدي للتصرف في النفايات إطارا للتفكير والعمل، ويضبط مختلف البرامج والمشاريع الضرورية 
لتطوير وتنمية أنشطة جمع ونقل وتثمين النفايات على المستوى البلدي. ويتم ذلك في انسجام وتكامل 
مع التوجهات والسياسات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. ويحدد المخطط البلدي للتصرف في 
النفايات اإلستراتيجيات واألهداف المنشودة وفق روزنامة زمنية مضبوطة. كما يضبط المخطط البلدي للتصرف 
بتحفيز  الكفيلة  الوسائل  ويحدد  لتنفيذها،  الضرورية  واللوجستية  والمالية  البشرية  الحاجيات  النفايات  في 

المشاركة الفاعلة وتنمية المبادرات المشتركة بين البلديات في مجال إحكام التصرف في النفايات.
برنامج خماسي لألنشطة  يتم بمقتضاه وضع  للتخطيط  آلية  النفايات  للتصرف في  البلدي  المخطط  ويعتبر 
والتدخالت المراد تنفيذها والتي تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحلية حيث يتناغم مع مخطط االستثمار 
البلدي وتستند لإلطار القانوني والترتيبي المنظم لمجال التصرف في النفايات ويتم بلورة المخطط البلدي 
للتصرف في النفايات من طرف المصالح البلدية المعنية والمجلس البلدي بالشراكة مع مكونات المجتمع 

المدني المحلي. 

محاور تدخل المخطط: . 2
النفايات المعنية بالمخطط: نفايات منزلية وما شابهها – نفايات خضراء – نفايات البناء والهدم – نفايات   

كبيرة الحجم، 
األنشطة المعنية: إعداد النفايات للرفع – الرفع والنقل – الفرز/الرسكلة/التثمين،   
المنطقة الترابية المعنية: كامل المنطقة البلدية،  
آفاق المخطط: يمتد المخطط على فترة 5 سنوات.  
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مبادئ المخطط البلدي للتصرف في النفايات:. 3
التنمية المستدامة: األخذ بعين االعتبار لمقتضيات العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية والمحافظة   

على البيئة في مقاربة التصرف في النفايات باعتبار أهميتها في إرساء تنمية نظافة المدن المستديمة.
 تشاركي مسؤول يتطلب إرادة سياسية من ِقبل   

ّ
االلتزام بأن التخطيط المحلي للتصرف في النفايات تمش

المجلس البلدي إلنفاذه ودعمه، وال يجب التعاطي مع هذا المسار من الناحية التقنية الصرفة.
بلدية    المتدخلة من هياكل  األطراف  كافة  بين  والتكامل  االنسجام  المخطط  تنفيذ  يتطلب  حيث  التناغم: 

لإلمكانات  األمثل  بالتوظيف  المرتقبة  األهداف  لبلوغ  الجهود  تضافر  أجل  من  ومنتخبين  محليين  وفاعلين 
المتاحة. 

مراحل    المواطن في مختلف  تدمج  تشاركية  المحلي مقاربة  التخطيط  يعتمد  إذ  والتشريك:  المشاركة 
بلورة المخطط البلدي للتصرف في النفايات عن طريق االستشارة واإلعالم في إطار ديناميكية تواصلية بين 

كل األطراف. 
نظرا    المأمولة  بالنجاعة  المرجّوة  األهداف  لبلوغ  المتاحة  والموارد  اإلمكانات  توظيف  بإحكام  الترشيد 

لتواضع قدرات البلديات.
النفايات لمتطلبات المتساكنين والخصوصيات المحلية    بمراعاة اإلستراتيجية المحلية للتصرف في  التأقلم 

وحاجيات اإلدارة البلدية.

مراحل اإلنجاز:. 4
1.4. المرحلة األولى: 

1.1.4. إحداث لجنة القيادة: 

الرئيس: رئيس البلدية  §
األعضاء:  §
ª§ الكاتب العام
ª§ رئيس لجنة النظافة
ª§ ية والمالية رئيس لجنة الشؤون اإلدار
ª§ اإلدارة الفنية
ª§ اإلدارة للمالية
ª§ إدارة النظافة
ª§ ممثل عن الوالية
ª§ ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
ª§ ممثل عن وزارة التجهيز
ª§ السيد المعتمد
ª§ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ª§ ية ممثل عن مركز التكوين ودعم الالمركز
ª§ ممثل عن كل جمعية ناشطة في الميدان

2.1.4. إحداث فرق العمل:

§  )aspects techniques( فريق عمل في مجال المسائل التقنية
§  )communication( فريق عمل في مجال االتصال والتواصل
ية – تنظيم وظيفة النظافة – احتساب كلفة جمع ونقل  § فريق عمل في مجاالت الموارد البشر

النفايات – تنمية الموارد البلدية.
2.4. المرحلة الثانية: 

تشخيص الوضع الحالي:
جمع البيانات: البحث الوثائقي – تقديم االستبيان العام – مقابالت فردية مع المسؤولين – التحقيق . 1

الميداني  – اجتماعات بأعضاء فرق العمل. 
تحليل البيانات التي تم تجميعها: تحديد نقاط القوة – نقاط الضعف في المنظومة – الفرص – العوائق . 2

والتهديدات. 
ية والمسائل المالية.. 3 ير القطاعية: المسائل التقنية – التواصل – الموارد البشر إعداد التقار
إعداد الحوصلة العامة.  . 4
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3.4. المرحلة الثالثة: 

بلورة المخطط البلدي:
باالعتماد على البيانات التي تم تجميعها في مرحلة التشخيص تنجز األعمال التالية: 

· تحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات اإلستراتيجية إلدارة النفايات. 
· التثبت من أن اإلستراتيجية المحددة متناسقة مع السياسات الوطنية والجهوية في الميدان. 
· تحديد األهداف اإلنمائية بالبلدية. 
·  .)actions( تحديد اإلجراءات المنبثقة من التشخيص
·  .)fiches actions( إعداد ورقة عمل مفّصلة لكل إجراء
· ير النهائي للمخطط البلدي إلدارة النفايات.  بلورة التقر

4.4. المرحلة الرابعة: 

تنفيذ المخطط ومتابعة اإلنجازات:
· تركيز لجنة متابعة إنجاز المخطط. 
· التنفيذ الميداني للمخطط. 
· وضع مؤشرات الرصد والمتابعة: آجال التنفيذ – مؤشرات مالية – إنجازات ميدانية. 
· تحديد آليات الرصد والمتابعة. 

5.4. المرحلة الخامسة: 

تقييم المخطط البلدي إلدارة النفايات:
·  .)la pertinence( دراسة األسس الموضوعية لتحقيق األهداف
·   .)la cohérence( التناسق بين مختلف العناصر المكونة لألجراء
·  .)effectivité( فاعلية تنفيذ اإلجراء
·  .)efficacité( درجة تحقيق أهداف اإلجراءات أو األعمال
·  .)efficience( استكشاف العالقة بين الكلفة والمنافع
· تقييم انعكاس اإلجراءات على المدى المتوسط والبعيد.  
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الجزء الثاني 

الصحة

المحتوى

حفظ الصحة
الكالب السائبة

الوقاية من األمراض
التوقي من الجوائح الكبرى
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حفظ الصحة
(59)

تهتم البلدية بمراقبة المحالت المفتوحة للعموم من جهة، وبالمراقبة 
الصحية البيطرية للحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد البحري من جهة 
أخرى. ويساهم ذلك في حفظ الصحة عامة، ومنع تسمم مستهلكي 
المواد الغذائية والحد من ظاهرة تفاقم األمراض ذات المنشأ الحيواني 

بصفة خاصة

اإلطار القانوني:
القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة   

2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
الغذائية    بالسالمة الصحية للمواد  يتعلق   2019 26 فيفري  المؤرخ في   2019 25 لسنة  القانون عدد 

واألغذية الحيوانية،
الخطايا والمخالفات    بضبط  يتعلق   2017 يل  أفر  10 المؤرخ في   2017 433 لسنة  الحكومي عدد  األمر 

المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
ير الفالحة مؤرخ في 03 مارس 2001 يتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات    قرار من وز

المراقبة الذاتية لمنتوجات الصيد البحري.

تمهيد:
إن حفظ الصحة في الشأن البلدي يتمثل في الحفاظ على صحة وراحة وسكينة المواطنين بكامل المنطقة 

البلدية.
العدوى  الغذائية وانتشار  المواد  للعموم تمنع تسمم مستهلكي  المفتوحة  المحالت  إن مراقبة  مثال: 

ذات المنشأ الغذائي.
تفاقم  تحد من ظاهرة  البحري  الصيد  والبيضاء ومنتجات  الحمراء  للحوم  ية  البيطر الصحية  المراقبة  أن  كما 

.»Tuberculosis Bris األمراض ذات المنشأ الحيواني »مرض السل البشري النـــــــــاتج عن السل الحيواني
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المراقبة الصحية للمحالت المفتوحة للعموم: . 1
1.1. أهداف المراقبة الصحية للمحالت المفتوحة للعموم:

إن الغاية من المراقبة الصحية للمحالت المفتوحة للعموم هي:
· تأمين مواد استهالكية تحافظ على الشروط الصحية الخاصة بطبيعتها ونوعيتها، 
· منع تسّرب أي خطر صحي للمستهلك عبر المواد الغذائية المعروضة لالتجار، 
· قابلة   غير  غذائية  لمواد  ترويجه  عبر  العامة  الصحة  من  المس  يروم  من  لكل  والردع  التحسيس 

لالستهالك اآلدمي أو منتهية الصلوحية عمدا أو عن غير قصد،
· معرفة مصادر المواد االستهالكية. 

2.1. األعوان المؤهلون في الغرض:

· األطباء البياطرة، 
· أطباء الصحة العمومية، 
· مهندسو التغذية المؤهلون في الغرض، 
· الفنيون السامون في حفظ الصحة، 
· األعوان المؤهلون في الغرض باختصاصات مستجدة. 

3.1. إجراءات المراقبة الصحية:

· التثبت من امتثال صاحب المحل أو النشاط لكراس الشروط المنظمة لالختصاص أو الشروط الصحية  
الواجب اعتمادها في المجال،

· تصنيف المحالت حسب اختصاصها وحصرها في قاعدة بيانات، 
· رفع اإلخالالت المتوفرة وتصنيفها بالخطرة أو البسيطة، 
· التحسيس والتثقيف الصحي خالل عملية المراقبة، 
· ير مخالفة صحية حسب النصوص المنظمة أو التزام كتابي معّرف باإلمضاء من طرف المخالف لرفع   تحر

ما سجل من إخالالت في آجال محددة بااللتزام،
· تأمين   اآلدمي من  لالستهالك  قابلة  غير  حجز مواد  حالة  المعتمدة في  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

المحجوز واستخراج إذن لإلتالف،
· توجيه محضر عدلي بالنسبة إلى المخالفات الخطرة أو دونها والمتكررة بالعود، 
· مراقبة طرق رفع الفضالت،  
· التحسيس ثم ردع كل من يروم عن قصد أو عن غير قصد المس من الصحة العامة عبر ترويجه لمواد  

غذائية غير قابلة لالستهالك اآلدمي أو منتهية الصلوحية،
· معرفة مصادر المواد االستهالكية واالطالع على ظروف إنتاجها وتصنيعها،  
· مع   اتفاقيات  وعقد  بفواضلها  خاصة  أكياس  أو  حاويات  لتوفير  للعموم  المفتوحة  المحالت  إجبار 

البلدية لرفعها، 
· تحفيز   بغاية  التحسيسية  بالحمالت  والقيام  أنواعها  بكل  الفضالت  وتثمين  فرز  منظومة  تفعيل 

المواطنين لالنخراط فيها.

المراقبة الصحية البيطرية للحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات الصيد البحري:. 2
1.2. أهداف المراقبة الصحية البيطرية للحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات الصيد البحري:

تهدف المراقبة الصحية التي تقوم بها المصالح المختصة بالبلدية إلى:
· الحمراء،   )اللحوم  المصادر  مختلفة  حيواني  منشأ  ذات  استهالكية  لمواد  الصحية  الجودة  تأمين 

اللحوم البيضاء، منتوجات الصيد البحري بمختلف أصنافها(،
· الصحي   للختم  والحاملة  المسالخ  من  المتأتية  الحمراء  اللحوم  استهالك  صلوحية  على  المصادقة 

البيطري وظروف النقل والحفظ والعرض،
· المصادقة على صلوحية استهالك اللحوم البيضاء المتأتية من مسالخ الدواجن مشفوعة بشهائد  

قابليتها لالستهالك اآلدمي وظروف النقل والحفظ والعرض،
· البحري ومنشئها ومصدرها ومدة صلوحيتها   الصيد  المصادقة على صلوحية استهالك منتوجات 

وظروف النقل والحفظ والعرض،
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· المتعفنة والحاملة   المواد  المقصـودة وغيرها، ومنع تسرب  الغش  أصناف  ردع ومقاومة جميع 
لجراثيم أو فيروسات من شأنها أن تخل بصحة المستهلك وسالمته.

2.2. األعوان المؤهلون في الغرض:

األعوان التـابعون للوزارة المتداخلة من:
· وزارة الشؤون المحلية والبيئة، 
· وزارة الفالحة، 
· وزارة التجارة، 
· وزارة الصحة العمومية،  
· األطباء البياطرة، 
· الفنيين السامين في حفظ الصحة. 

3.2. إجراءات المراقبة البيطرية للحوم الحمراء والبيضاء ومنتوجات الصيد البحري:

· التثبت من احترام الشروط الصحية للحفظ والعرض والبيع الواجب اعتمادها، 
· رفع اإلخالالت المتواجدة وتصنيفها بالخطرة أو البسيطة، 
· التحسيس والتثقيف الصحي خالل عملية المراقبة، 
· ير مخالفة صحية حسب النصوص المنظمة أو التزام كتابي معّرف باإلمضاء من طرف المخالف لرفع   تحر

ما سجل من إخالالت في آجال محددة بااللتزام،
· تأمين   اآلدمي من  لالستهالك  قابلة  غير  حجز مواد  حالة  المعتمدة في  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

المحجوز واستخراج إذن لإلتالف،
· وإيداعه   المخالف  إيقاف  إلى  يصل  أن  ويمكن  الخطرة،  المخالفات  إلى  بالنسبة  عدلي  محضر  ير  تحر

بالسجن.

لمشاهدة الفيديو:
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الكالب السائبة
(60)

إّن حفظ الصحة في الشأن البلدي هو الحفاظ على صحة المواطنين 
وراحتهم وسكينتهم بكامل المنطقة البلدية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية   

)الفصل 240 نقطة 8 - 266 - 267 نقطة 7(،
القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 ماي 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة   

العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية المنقح والمتمم بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 
يل 2016، أفر

الحيوانية    األمراض  قائمة  بضبط  المتعلق   2009 14 جويلية  المؤرخ في   2009 لسنة   2200 األمر عدد 
الخاضعة للتراتيب واإلجراءات العامة لمقاومتها، 

الخطايا والمخالفات    بضبط  يتعلق   2017 يل  أفر  10 المؤرخ في   2017 433 لسنة  الحكومي عدد  األمر 
المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،

يل 1985 يتعلق    ير الداخلية المؤرخ في 13 أفر ير الفالحة والصحة العمومية وكاتب الدولة لدى وز قرار وز
باإلجراءات الصحية الواجب اتخاذها لمقاومة مرض الكلب.

تمهيد:
ل أساسا في جميع اإلجراءات الُمّتخذة استباقيا ووقائيا لتفادي األمراض التي 

ّ
ي من األمراض يتمث

ّ
إّن التوق

العضوية  العلمية  الطرق  باعتماد  وذلك  الجسدية  سالمته  وُتهّدد  للمواطن  العامة  الصحة  من  تمّس 
والبيولوجية والكيمائية لمنع تكاثر نواقل األمراض وانتشارها، والتي من ضمنها داء الكلب.
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تعريف المصطلحات:. 1
يكون    أن  وُيمكن  والعمرانية،  ية  الحضر المناطق  خارج  أو  داخل  يعيش  الذي  الكلب  هو  السائب:  الكلب 

المحيط  ُيهّدد  له، وُيمثل مصدر خطٍر  أو ال مالك  بإطالق سراحه  أصحابه  أو قام  يق  الطر  
ّ

أليفا ضل حيوانا 
الذي يعيش فيه،

ة   
ّ

غالبا عن طريق عض وينتقل  والحيوان على حد سواء  اإلنسان  ُيصيب  الكلب: هو مرض فيروسي  داء 
الحيوان المصاب، وقد تؤدي اإلصابة بهذا المرض في بعض الحاالت إلى الموت.

األطراف المتداخلة في مقاومة الكالب السائبة:. 2
1.2. الهياكل الوزارية:

1- وزارة الصحة العمومية:
· ى مهمة مداواة حاالت الكلب البشري،  

ّ
تتول

· توفير األمصال والتالقيح لداء الكلب البشري، 
· مراقبة بؤر داء الكلب، 
· إعداد برنامج التحسيس والتوعية وتنفيذها لمقاومة داء الكلب البشري. 

2- وزارة الفالحة والموارد المائية:
لها في:

ّ
يتمثل تدخ

· إعداد حمالت التلقيح وتنفيذها ضّد داء الكلب بالنسبة إلى الكالب الممسوكة،  
· رصد ومتابعة بؤر داء الكلب الحيواني، 
·  من طرف كلب مصاب بداء الكلب  

ّ
اّتخاذ اإلجراءات الوقائية بالنسبة إلى الحيوانات التي تعّرضت للعض

ية. وذلك تحت رقابة بيطر
3- وزارة الداخلية )حسب مرجع النظر الترابي لألمن الوطني أو الحرس الوطني(: 

ى:
ّ
تتول
· القيام بحمالت إبادة الكالب السائبة عن طريق القنص،  
· التنسيق مع السلط البلدية لتنفيذ حمالت ليلية لإلبادة،  
· إصدار البرقيات المنظمة في الغرض. 

4- الجيش الوطني )حسب مرجع النظر الترابي(:
ى:

ّ
يتول
· ية والشاردة من منطقة إلى أخرى،  قنص الكالب السائبة بحدود المناطق العسكر
· رصد بؤر داء الكلب والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمقاومتها والحد منها. 

2.2. الهياكل الجهوية والمحلية:

1- الوالية: 
بالتنسيق مع اإلدارات  الكالب السائبة  للتصّدي لظاهرة  الجهوي  البرنامج  تنفيذ  تتولى إعداد ومتابعة 

التالية:
· المندوبية الجهوية للفالحة،  
· اإلدارة الجهوية للصحة العمومية، 
· المصالح األمنية،  
· الجمعيات البيئية وجمعية الصيادين )من خالل إبرام اتفاقيات شراكة مع البلديات لتوفير قّناصين عند  

الحاجة(.
2- البلديات:

ية )سائق - عامل لرفع جثث الكالب المبادة(، والموارد المادية )وسيلة نقل  ى توفير الموارد البشر
ّ
تتول

- خراطيش - مقبرة لدفن الجثث - المواد المعقمة - مادة الجير(.
الضغط  إلى  إضافة  الكالب  قنص  تنفيذ حمالت  تعترض  التي  والصعوبات  العراقيل  من  العديد  وأمام 

المجتمعي الرافض لها، تّم إيجاد بدائل لعملية القنص. 
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بدائل عملية القنص:. 3
1.3. تعقيم الكالب السائبة: 

ُيعتبر تعقيم الكالب السائبة إجراء علميا بديال لقنصها وإبادتها، ويرتكز على ما يلي: 
· التقاط )capture( الكالب السائبة من محيطها، 
· انتقاء الكالب وفرزها للقيام بعملية الخصي )castration( بالنسبة إلى الذكور والتعقيم بالنسبة  

إلى اإلناث وذلك لمنع عملية التناسل والحد من تكاثرها، 
· اعتماد الموت الرحيم للكالب ذات الحاالت المرضية المستوجبة، 
· وتخضع الكالب التي تّم انتقاؤها وتعقيمها إلى التلقيح والمداواة والترقيم في مرحلة ثانية.  

2.3. إحداث مالجئ إليواء الكالب السائبة: 

تتمثل هذه العملية في:
· تلقيح الكالب ضد داء الكلب،  
· مداواة الكالب ضد العديد من األمراض الطفيلية، 
· ترقيم الكالب المعقمة، 
· يخ اإلمساك بها،  إرجاع الكالب إلى مواطنها األصلية في أجل ال يتجاوز 48 ساعة من تار
· أمام بقاء عملية التلقيح محدودة في الزمن ووجوب القيام بالتذكير السنوي، بات من الضروري  

إيجاد بديل مرافق وهو إحداث جمعيات الرفق بالحيوان.  
3.3. جمعيات الرفق بالحيوان: 

ى القيام بــ:
ّ
تتول
· التعاقد أو التطّوع من ِقبل األطباء البياطرة، 
· إيواء الكالب السائبة وإعاشتها،  
· تلقيح الكالب السائبة ومداواتها، 
· التالقيح كلما استوجب األمر،  
· تعقيم الكالب السائبة والحد من تكاثرها، 
· البحث عن عائالت لتبّني الكالب.  

4.3. اإلجراءات العملية واإلمكانيات الواجب توفيرها لهذه البدائل:

1- توفير طبيب بيطري لــ: 
· تكوين الَعَملة للقيام بعملية التقاط الكالب السائبة،   
· اإلشراف على عمليات االلتقاط،  
· تعقيم الكالب السائبة إناثا وذكورا، 
· تلقيح الكالب المعقمة ضد داء الكلب وترقيمها، 
· تأمين إرجاع الكالب إلى مواطنها األصلية.  

ية( من ِقبل بلدية بمفردها أو مجموعة بلديات لــ: 2- توفير محل بلدي )عيادة بيطر
· إيواء الكالب التي تّم اإلمساك بها، 
· ية الالزمة،  تهيئة قاعة للقيام بعمليات التعقيم مجّهزة بالمعّدات الطبية البيطر
· ية المستوجبة.  توفير األدوية البيطر

ر طبيب بيطري بلدي:
ّ

3- إبرام اتفاقية خدمات بيطرية في حالة عدم توف
· إعداد كراس شروط مرجعية من قبل البلدية، 
· إجراء طلب عروض في الغرض،  
· إبرام اتفاقية والمصادقة عليها من طرف عمادة األطباء البياطرة. 
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الوقاية من األمراض
(61)

اتخاذ جملة من اإلجراءات استباقيا ووقائيا للوقاية من األمراض التي تمس 
من الصحة العامة للمواطن، وتهدد سالمته الجسدية

اإلطار القانوني:
يل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة    القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفر

2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
الغذائية    بالسالمة الصحية للمواد  يتعلق   2019 26 فيفري  المؤرخ في   2019 25 لسنة  القانون عدد 

واألغذية الحيوانية،
الخطايا والمخالفات    بضبط  يتعلق   2017 يل  أفر  10 المؤرخ في   2017 433 لسنة  الحكومي عدد  األمر 

المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
ير الفالحة مؤرخ في 03 مارس 2001 يتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات    قرار من وز

المراقبة الذاتية لمنتوجات الصيد البحري.

تمهيد:
التوقي من األمراض هو جميع اإلجراءات المتخذة استباقيا ووقائيا لتفادي األمراض التي تمس من الصحة 
العامة للمواطن وتهدد سالمته الجسدية: مقاومة نواقل األمراض الفيروسية والتي تستهدف الصحة 

ية، التعفنات الجلدية الناتجة عن الوخز الباعوضي… البشر

مقاومة نواقل األمراض:. 1
1.1. الغاية من مقاومة نواقل األمراض:

· الحد من انتشار األمراض المتسببة من الحشرات والجرذان وغيرها، 
· اعتماد الطرق العلمية العضوية والبيولوجية والكيمائية لمنع تكاثر وانتشار نواقل األمراض، 
· تهيئة المحيط البيئي لتنفيذ برنامج التدخالت وبلوغ أهدافها، 
· ضمان بيئة صحية وسليمة في إطار جودة الحياة. 
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2.1. الهياكل المؤّهلة في الغرض:

· وزارة الشؤون المحلية والبيئة، 
· وزارة الصحة العمومية، 
· بنك الجينات، 
· الديوان الوطني للتطهير، 
· وزارة التجهيز واإلسكان، 
· اإلدارة العامة للتهيئة العمرانية، 
· وزارة الفالحة، 
· وزارة السياحة بالنسبة إلى المناطق السياحية. 

3.1. الهياكل البلدية المؤهلة في الغرض: 

اإلدارة البلدية المكلفة بحفظ الصحة ولجنة النظافة والصحة والبيئة.

إجراءات مقاومة نواقل األمراض: . 2
للحد من مظاهر التلوث ومصادر األمراض، تقوم البلدية بعملية تشخيص تحصر من خاللها النقاط الملوثة مع 

برمجة نوع التدخل:
ردم البرك المائية،  
شفط المياه الراكدة،  
إفراغ الدهاليز العائمة،  
جهر األودية وتسهيل السيالن بها،  
تقليع األعشاب الطفيلية،  
استكشاف المآوي اإليجابية )التي تتواجد نواقل األمراض بها(،  
المداواة باعتماد الطرق البيولوجية والكيميائية،  
استكشاف أماكن اليرقات والمداواة والمقاومة العضوية وإفراغ دهاليز...  
دعوة المصالح الجهوية للقيام بما يرجع لها بالنظر،  
ضرورة القيام باألشغال والحمالت الوقائية في اإلّبان لمنع ظهور األمراض والوقاية منها،  
دعوة اإلدارات الجهوية وحثها للقيام بالتدخالت الراجعة إليها بالنظر في اإلّبان: الفالحة، التجهيز واإلسكان   

والتهيئة الترابية، إدارة المياه العمرانية، الديوان الوطني للتطهير ووضع برامج تدخل مشتركة مع البلديات،
إعداد مخططات محلية خاصة بالبلدية لمجابهة الكوارث بالتنسيق مع المخططات الجهوية والوطنية طبقا   

يل 1993 والمتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق  لمقتضيات األمر عدد 942 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 أفر
المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهة وتنظيم النجدة،

األمطار    تصريف مياه  البالوعات وتسريح شبكات  البلدية وبصفة دورية جهر  يتعين على  البالوعات:  جهر 
وذلك بعد حصر النقاط الزرقاء وتحديد المناطق المهددة بالفيضانات ووضع برامج تدخل وفق روزنامة زمنية 
محددة، وذلك قبل نزول األمطار الموسمية إما باإلمكانيات الذاتية للبلدية من حيث المعدات والعمال، أو 

تكليف شركات خاصة.
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التوقي من الجوائح الكبرى
(62)

إن انتشار الجوائح يترتب عنه جملة من العوائق على المجتمع بأكمله، لذلك 
يجب إحكام التخطيط من ِقبل جميع اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة 

للتوقي منها والحد من انتشارها

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
ية والنصوص التي    القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق باألمراض السار

تممته ونقحته،
القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل   

12 منه،
ية    القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدار

ية والسياحية، تخص بعض األنشطة التجار
   59 القانون عدد  بتنقيح وإتمام  المتعلق   2016 يل  أفر  05 المؤرخ في   2016 30 لسنة  القانون عدد 

لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات 
المحلية،

األمر عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار اإلصابة بفيروس كورونا الجديد   
ية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ  »كوفيد-19« من صنف األمراض السار

ية، في 27 جويلية 1992 المتعلق باألمراض السار
األمر عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات األساسية ومقتضيات   

ضمان استمرار سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحظر الصحي الشامل،
ير الصحة المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 01 ديسمبر 2015 المتعلق    قرار وز

يح بها، ية التي يجب التصر بضبط قائمة األمراض السار
ير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 المتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات واألماكن    قرار وز

العمومية.
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تعريف الجائحة:. 1
يخيا اقترن الوباء بالفناء فقد عرفت اإلنسانية موجات عديدة ألوبئة فتاكة قضت على شعوب وأنهت  تار
يا، من خصائصه: االنتشار عبر  يا أو فطر يا، حشر دوال، وتعتبر »جائحة كبرى« أي مرضا أو وباء جرثوميا، بكتير
العدوى المباشرة أو غير المباشرة على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع، سرعة االنتشار عبر الحدود التي 

تكسبه مدى وبائيا وجائحيا عالميا. 
الوقائية  واإلجراءات  التدابير  لمتابعة  إستراتيجية  خطة  وضع  الضروري  من  أصبح  الجوائح  انتشار  بدء  ومنذ 
لمواجهة انتشار هذه األخيرة تضم كافة اإلدارات والوزارات المعنية بتنفيذ خطة متكاملة صحية واجتماعية 

وأمنية واقتصادية وبيئية.
يترتب عنه عوائق على المجتمع بأكمله، وجب إحكام  ونظرا إلى أن انتشار أي وباء مهما كانت خطورته 
التخطيط للحد من انتشاره. على أن يشمل هذا التخطيط تدخل جميع اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة 
التي ال تقتصر على وضع التدابير واإلجراءات على الصعيد الصحي، بل تشمل أيضا األمن االجتماعي والغذائي 

والتعبئة االجتماعية على كافة المستويات سيما على الصعيد المحلي.
ومن هنا يأتي دور البلدية ليشمل تدخلها:

مواجهة الوباء والحد من انتشاره،  
معالجة تأثيرات الوباء على المواطنين من الناحية الصحية واالجتماعية واالقتصادية.  

لذا فإن دور البلديات يعد أساسيا في تحقيق أهداف الخطط الوطنية واإلستراتجية المعّدة من طرف وزارة 
الصحة للحد من انتشار الوباء.

دور البلديات:. 2
الصحية  الوقاية  »ضمان  مسؤولية  البلدية  للمجالس   240 الفصل  في  المحلية  الجماعات  مجلة  أسندت 
أن  التونسية على  ية  الجمهور العامة في شأنها« ونص دستور  التراتيب  البيئة واتخاذ  والنظافة وحماية 
ية لضمان السالمة وجودة  »تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر اإلمكانيات الضرور
الخدمات الصحية...« ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية في المادة 
12 أن من ضمن حقوق اإلنسان التمتع بـ »... الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض 
للجميع  الطبية  الطبية والعناية  الخدمات  تأمين  األخرى وعالجها ومكافحتها... وتهيئة ظروف من شأنها 
ية والمنتظم  في حالة المرض« وهو ما يؤكد المسؤولية المشتركة بين السلط المحلية والسلطة المركز

الدولي في مجال ضمان الوقاية من اإلصابة باألوبئة.
الصحة والراحة والسكينة  المحلية، يسهر على  الجماعات  البلدي، كما نصت عليه مجلة  المجلس  رئيس  إن 
المحلي لمواجهة  العمل  البلديات على تنظيم وتأطير  البلدية. وبذلك تسهر  بالمنطقة  العامة للمواطنين 
انتشار  الناحية االجتماعية والصحية واالقتصادية والحد من  المجتمع من  الجوائح ومعالجة تداعياتها على 

العدوى وتأمين استمرار الخدمات لمساعدة المواطنين. 
وللقيام بهذه األعمال يتم وضع خطة عمل توحد كافة الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة بحيث تستجيب 

لمتطلبات األزمة،
وتتضمن الخطة محاور أساسية: 

التنسيق على الصعيد الوطني،  
التواصل والتعبئة،  
التدابير الصحية،  
المراقبة،  
التجهيزات اللوجستية،  
ية الخدمات.    استمرار

واألمن  االجتماعي  األمان  توفير  مع  المواطنين  من  ممكن  عدد  أكبر  إصابة  تجّنب  إلى  البلديات  وتسعى 
الغذائي من أجل تفعيل التعبئة االجتماعية على المستوى الوطني والمحلي وذلك بـ :

التنسيق الوطني والعمل على تطبيق الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة العامة.  
إعداد مخططات محلية خاصة بالبلدية لمجابهة الكوارث بالتنسيق مع المخططات الجهوية والوطنية طبقا   

يل 1993 والمتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق  لمقتضيات األمر عدد 942 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 أفر
المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهة وتنظيم النجدة.
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بهدف    يبهم  وتدر المتطوعين  من  االختصاصات  متعدد  فريق  كإعداد  االجتماعية  والتعبئة  التواصل 
المساهمة في تطبيق الخطة لمواجهة الجائحة.

البلدي واإلدارة    المجلس  بلدية مؤلفة من ممثلين عن  تشكيل وحدة عمٍل مصغرة على مستوى كل 
البلدية والمجتمع المدني.

وضع خطة اتصالية بشأن الجائحة ومخاطر األوبئة وتعميم اإلرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات   
الرسمية.

استصدار القرارات والعمل على نشر البالغات التنظيمية وذلك لتطبيق تدابير الصحة العامة.  
رصد ميزانيات خاصة لمقاومة الجوائح لتطوير قدرات البلديات على إعداد وتنفيذ ومتابعة سير العمل.  
وضع خطة عمل مفّصلة للتنسيق وتسهيل العمل بين الفرق المشتركة والتي تضم الصحة العمومية،   

الصحة البلدية، الحماية المدنية، الهياكل الجانبية، السلط الجهوية، المجتمع المدني. 
ية.   تأليف لجان محلية تعمل على إعداد ومتابعة وتقييم خطة العمل بصفة دور

األعمال والخدمات التي قدمتها البلديات في مواجهة فيروس كورونا المستجد:. 3
تنظيم حمالت توعوية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.  
توفير خط أخضر لتوعية المواطنين وتوجيههم.  
ية لتوعية المواطنين.   إعداد ملصقات ومطويات والفتات تحذير
تعقيم المباني اإلدارية ودور العبادة واألماكن العامة واألسواق البلدية.  
تدريب فريق خاص لدفن موتى الجوائح ووضع آليات للتعامل مع الجثث مع تجهيز أماكن للدفن.  
مراقبة المحالت التجارية ومدى التزامها باإلجراءات الوطنية للوقاية من الجوائح.  
مراقبة المجتمع ومدى التزامه بتنفيذ البرتوكول الصحي.  
القيام بتدخالت ذات صبغة اجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المدني.  

الهياكل المتداخلة:. 4
وزارة الصحة،  
وزارة الشؤون المحلية،  
وزارة الشؤون االجتماعية،  
وزارة النقل،  
ياضة،   وزارة الشباب والر
وزارة المرأة واألسرة والطفولة،  
وزارة الفالحة،  
السلط الجهوية،  
الجماعات المحلية،  
المنظمات والجمعيات.  

الخدمات  وتقديم  الترتيبات  هذه  بمتابعة  المحلية  بالجماعة  والصحة  بالنظافة  المكلفة  لإلدارة  ويعنى 
المتعلقة بمكافحة الجوائح الكبرى، وذلك بالشراكة مع اللجان البلدية بشرط احترام الشروط الصحية.
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الجزء الثالث 

المساحات الخضراء

المحتوى

إحداث وتجهيز وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات الحضرية
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إحداث وتجهيز وصيانة المساحات الخضراء 
والمنتزهات الحضرية

(63)

تمثل المساحات الخضراء بالمناطق العمرانية عنصرا أساسيا لتحسين اإلطار 
الحياتي للمواطن، كما أن المنتزهات الحضرية التي تحتوي على مناظر 

طبيعية مختلفة كالغابات والمراعي والبحيرات واألنهار والجبال والحيوانات، 
تخصص لالصطياف والراحة واالستجمام والصيد. وعلى هذا األساس، 
تسعى البلدية إلى وضع جملة من الشروط والتجهيزات عند إحداثها

اإلطار القانوني:
ية،   قانون عدد 90 لسنة 2005 مؤرخ في 03 أكتوبر 2005 يتعلق بالمنتزهات الحضر
كراس شروط    بالمصادقة على  يتعلق   2008 أوت   18 المستديمة مؤرخ في  والتنمية  البيئة  ير  وز قرار 

الراجعة  العقارات  الخواص على  ِقبل  الحضرية من  المنتزهات  يضبط شروط وطرق تهيئة وإنجاز واستغالل 
لهم بالملكية،

الخضراء لكل ساكن    المساحات  ق بنسبة 
ّ
المتعل  1996 27 فيفري  يخ  بتار  1996 13 لسنة  المنشور عدد 

)الهدف: 15م²/ساكن(.

تمهيد:
المساحات الخضراء هي الحيز أو الفضاء الموجود في إقليم جغرافي يسيطر فيه العنصر الطبيعي، يتواجد 
بالنسبة إلى الغابات والمنتزهات الطبيعية، أو في حالة تهيئة كما هو في حالته األولية كما هو الحال 

ية أو هي تلك المناطق غير المبنية والمغطاة كليا  الحال بالنسبة إلى الحدائق والبساتين والمنتزهات الحضر
أو جزئيا بالنباتات.

أما المنتزهات الحضرية فهي صنف من أصناف المساحات الخضراء وهي مساحات شاسعة قد تصل إلى 
آالف الهكتارات، تحوي مناظر طبيعية مختلفة كالغابات والمراعي والبحيرات واألنهار والجبال والحيوانات، 
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تخصص لالصطياف والراحة واالستجمام والصيد. ويمكن تجهيزها بمالعب ومسالك صحية وغيرها إلى جانب 
الحياة الطبيعية.

ياضية مخصصة للعائالت واألفراد بمختلف الفئات  ويشتمل المنتزه على مسالك صحية وفضاءات ترفيهية ور
ية لتحقيق جودة الحياة. العمر

المساحات الخضراء:. 1
1.1. تعريفها: 

تعتبر المساحات الخضراء بالمناطق العمرانية عنصرا أساسيا لتحسين اإلطار الحياتي للمواطن فهي تحافظ 
الكربون  أوكسيد  ثاني  إمتصاص  مثل  الملوثات  من  الهواء  وتنقية  المناخ  كتعديل  البيئي  التوازن  على 
االنجراف  من  وتحد  األرض  أديم  وتحمي  والضجيج  الغبار  تمتص  أنها  كما  األوكسجين  مادة  وإطالق 
باحتوائها على أصناف متعددة من الغراسات، هذا إلى جانب توفر فضاءات للترفيه والراحة للمتساكنين 
يد كذلك في جمالية  بمختلف فئاتهم العمرية وتقضي على التلوث البحري في إطار جودة المياه وتز
العيش. وبالتالي فهي  بيئية عمرانية متوازنة يطيب فيها  الحضرية وتجعل منها منظومة  الفضاءات 

تعتبر عنصرا مهما في التهيئة العمرانية.
بعض  بالتنسيق مع  السنوي  االستثماري  البرنامج  إطار  الخضراء في  المساحات  إحداث  البلدية  وتبرمج 
الهياكل المتداخلة للمساندة الفنية والمالية، على غرار وزارة الفالحة ووزارة السياحة أو بالشراكة مع 

المجتمع المدني والشركات الخاصة.
وتبقى المساحات الخضراء ملكا عموميا، وتسعى البلديات إلى تشخيص المساحات الموجودة بالمحيط 
البلدي وذلك بتحديد مواقعها ومساحاتها وضبط كيفية صيانتها، ويتم ذلك إما باإلمكانيات الذاتية أو 

من خالل شركات مختصة، وذلك بعد إعداد استشارات في الغرض.
كما يتعين على البلديات الحرص على تهيئة المساحات الخضراء المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية للمدينة، 

وذلك بعد تسوية وضعيتها العقارية.
وترجع المساحات الخضراء بالنظر في مجال التصرف لإلدارة المكلفة بالنظافة والعناية بالبيئة بالبلدية.

2.1. شروط إحداث المساحات الخضراء:

عند إحداث مساحات خضراء وجب على البلدية احترام الشروط التالية:
· التأكد من إدماج المساحة الخضراء المعدة للتهيئة ضمن مثال التهيئة العمرانية كمنطقة خضراء، 
· رصد االعتمادات الالزمة للتهيئة، 
· القيام بالدراسات الفنية المستوجبة، 
· ضمان ورصد االعتمادات الالزمة للصيانة. 

كما تسعى البلدية الحترام:
· يعا عادال ليشمل كامل المنطقة وكافة المواطنين،  يع المساحات الخضراء داخل المدينة توز توز
· الترفيع في نسبة المساحات الخضراء بحساب الساكن الواحد ليبلغ النسبة المأمولة، 
· ضمان الحد األدنى من المساحات الخضراء بالمنطقة البلدية، 
· القيام بعمليات التهيئة والتشجير وضمان ديمومتها بالمتابعة والصيانة وتوفير مياه السقي. 
· ق بنسبة المساحات الخضراء لكل ساكن     

ّ
يخ 27  فيفري 1996 المتعل المنشور عدد 13 لسنة 1996 بتار

)الهدف: 15م²/ساكن(,
· التعّهد وصيانة المناطق الخضراء بالعمل المباشر أو عن طريق الخواص, 
· تثمين النفايات الخضراء. 

المنتزهات الحضرية:. 2
1.2. هياكل التصرف في المنتزهات الحضرية:

ية حيث يوجد 41  يتم التصرف في المنتزهات الحضرية في إطار البرامج الوطنية إلحداث المنتزهات الحضر
ية. منها ما هو مستغل مباشرة من ِقبل: يا، موزعة على كامل تراب الجمهور منتزها حضر

· البلديات )تصرف وصيانة(، 
· الوزارة المكلفة بالبيئة، 
· مستلزمين عموميين بعد إبرام عقود لزمة لالستغالل.  
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إلى  االقتضاء  عند  وتمتد  العمرانية،  التجمعات  داخل  تهيأ  التي  الفضاءات  ية  الحضر المنتزهات  تمثل 
المناطق المتاخمة لها وتفتح للعموم لغاية:

· النزهة، 
· الترفيه، 
· ياضية.  ممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية ور

ية العديد من البناءات والتجهيزات، من أهمها: وتتضمن المساحة الخضراء للمنتزهات الحضر
· دورات مياه للعموم، 
· مأوى للسيارات طاقة استيعابها تتناسب مع عدد زوارها، 
· ية،  مقر لإلسعافات األولية بالنسبة إلى المنتزهات البعيدة عن التجمعات الحضر
· مطاعم – مقاهي – قاعة عروض... 

2.2. شروط استغالل المنتزهات الحضرية:

وليتسنى استغالل هذه المنتزهات يتعين توفير بعض الشروط، ومن أهمها:
· الصيانة   أعمال  بكل  والقيام  والبيئة  الطبيعة  عناصر  على  المحافظة  مقتضيات  باحترام  التعهد 

واألشغال التي تضمن حمايتها واستدامتها.
· التقيد باألهداف التي أحِدث من أجلها المنتزه، واالمتناع عن استغالل العقار في أغراض أخرى، 
· ية والصحية والمساحات الخضراء المحدثة واتخاذ   صيانة وتعهد البنايات والمنشآت والتجهيزات الحضر

التدابير الالزمة لحمايتها،
· نظافة   ديمومة  لضمان  الكافي  بالعدد  العاملة  اليد  توفير  ذلك  في  بما  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

الفضاء والتصرف الرشيد في النفايات،
· صلوحية   شهادة  على  والحصول  حوادث(  )حرائق،  األخطار  من  والوقاية  السالمة  شروط  احترام 

االستغالل من مصالح الحماية المدنية تثبت توفر شروط السالمة،
· احترام شروط المحافظة على الصحة والبيئة داخل المنتزه، 
· المحافظة على المحيط الطبيعي للمنتزه الحضري والسعي إلى تثمينه وإثرائه، 
· وضع نظام داخلي يضبط طرق التصرف في المنتزه بجميع مكوناته،  
· ين وجبر األضرار الالحقة للعموم داخل المنتزه والناتجة عن استغالل مكوناته،   توفير شروط سالمة الزائر
· ي كامل مسؤولية صاحب المشروع عن األضرار والحوادث التي يمكن أن يتعرض  

ّ
إبرام عقد تأمين يغط

لها أعوانه أو غير المترتبة عن استغالل المنتزه،
· أي   إدخال  المستوجبة قبل  التراخيص  المحلية والبيئة مسبقا والحصول على  الشؤون  إعالم وزارة 

تغيير على اإلحداثات والمنشآت المقامة داخل المنتزه.
ية التدقيق في الوضعية  كما تجدر اإلشارة إلى أنه وجب على الجماعات المحلية التي لها منتزهات حضر

ية لهاته المنتزهات والسعي إلى تسويتها في حال وجود إشكال عقاري. العقار
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الجزء الرابع 

جودة الحياة

المحتوى

جودة الحياة والمحيط
جمالية المدن 

التدقيق الطاقي
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جودة الحياة والمحيط
(64)

تسهر البلدية على راحة متساكنيها وسالمتهم من خالل توفير إطار سليم 
للعيش. فتسعى إلى الحفاظ على جودة المحيط الخارجي على غرار نوعية 

الهواء والسعي إلى الحد من تلّوثه، ومقاومة مختلف أشكال الضجيج، 
وتوفير حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية

اإلطار القانوني:
قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بإصدار مجلة المياه،  
القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء،  
59 لسنة    القانون عدد  بتنقيح وإتمام  2016 يتعلق  يل  5 أفر 2016 مؤرخ في  30 لسنة  القانون عدد 

2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
المحيط    المؤثرات على  بدراسة  المتعلق   2005 11 جويلية  المؤرخ في   2005 لسنة   1991 األمر عدد 

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

األمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 2120 لسنة   
ل صندوق مقاومة التلوث،

ّ
1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخ

األمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر   
لملوثات الهواء من المصادر الثابتة.

تمهيد:
يقصد بالمحيط العالم المادي بما فيه األرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية )األودية والبحيرات 
الشاطئية، والسبخات وما يشابه ذلك...( وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة 

ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني. 
كما يقصد بالتلوث، إدخال أي مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية 

أو كيمياوية أو مادية.
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المحيط  للعيش وجودة  إطار سليم  إلى توفير  راحة متساكنيها وسالمتهم، إضافة  البلدية على  وتسهر 
الضجيج  أشكال  مختلف  ومقاومة  ملّوثاته  من  الحد  إلى  والسعي  الهواء  نوعية  غرار  على  الخارجي 

وتوفيرحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية. 

مجاالت جودة الحياة:. 1
1.1. البيئة في الوسط الطبيعي:

ياح - األمطار، 1- الهواء: الغالف الفضائي - الر
2- الماء: اآلبار - مياه األمطار - األنهار الجوفية - المياه السطحية )البحيرات والسدود واألنهار( - تحلية 

مياه البحر، 
ية - الفواضل السائلة،  3- البحار والمحيطات - الشواطئ - الجزر - المواني البحر

4- الجبال - الغابات - األنهار واألودية - البحيرات - السدود - األراضي المنبسطة الخصبة - الصحاري،
ية - الطيور - المحميات والمنتزهات الطبيعية، 5- الحيوانات المتوحشة - األهلية - البحر

6- التغيرات المناخية: االرتفاع الحراري - التأثير الكربوني )دخان المصانع( - الذوبان الجليدي - الجفاف، 
ياح العاتية - الحرائق الغابية. الزالزل - البراكين - تسونامي - األمطار والر

2.1. البيئة الحضرية:

1- العنصر البشري: من المهد إلى اللحد 
ياضة - الشغل - الصحة - التقاعد. 	  التغذية ـ اللباس - التنقل - التعليم - الثقافة - الر

2- الملك العمومي:
المعبد للعربات - السكة الحديدية، 	 
إشارات 	  ـ  إرشادية  - عالمات  حاويات   - - إشهار  )تنوير عمومي  العمراني  التأثيث   - للمترجلين  الرصيف 

اتصاالت   - - غاز - هاتف  - كهرباء  )ماء  للراحة(، شبكات متداخلة  - كراسي  - أشجار تصفيف  ية  مرور
ية )الطابع المعماري المميز - السياج(،  إلكترونية( - الواجهات المعمار

الساحات العمومية، 	 
الحدائق والمساحات الخضراء. 	 

3- المباني: 
السكن المعيشي البيئي المناخي - التهوية - التشمس - الصرف الصحي،	 
مواد بناء إيكولوجية. 	 

3.1. البيئة المستدامة:

ياح - بيوماس،  1- الطاقة المتجددة البديلة : الطاقة الشمسية - طاقة الر
2- االقتصاد في الماء،
3- التغذية البيولوجية. 

المحيط والمصادقة  المؤثرات على  دراسة  إعداد  يتعين  المحيط،  التلوث وحماية  وللحد من مظاهر 
عليها من طرف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك عند الحصول على التراخيص العمرانية أو 
ية تمثل حسب طبيعة نشاطها أو بسبب اإلنتاج  تراخيص االستغالل إلنجاز وحدة صناعية، فالحية أو تجار

أو التحويل المستعملة مخاطر التلوث المحيط أو تدهوره.

نوعية الهواء والمحيط والحدود القصوى لملوثات الهواء:. 2
تسعى الجماعة المحلية إلى الحد والتقليص من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على صحة اإلنسان والبيئة 
وإلى ضبط اإلجراءات الالزمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة وضمانا لتنمية 

مستديمة.
1.2. إجراءات الوقاية من تلوث الهواء من المصادر المتنقلة:

تعد الجماعات المحلية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط والهياكل والمؤسسات العمومية 
في  وكذلك  العمرانية  التجمعات  في  وذلك  الهواء  نوعية  على  للمحافظة  مخططات  المعنية 
التجمعات التي يتم فيها تسجيل تجاوز أو احتمال تجاوز الحدود القصوى أو حدود اإلنذار لنوعية الهواء.
يتم  مدة  خالل  الهواء  ملوثات  تركيز  تخفيض  إلى  الهواء  نوعية  على  المحافظة  مخططات  وتهدف 

ضبطها بهذه المخططات، ويمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات: 
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· الحد من حركة المرور داخل التجمعات العمرانية، 
· التخفيض من ملوثات الهواء الصادرة عن المنشآت ذات النشاط الملوث للهواء المتسببة في بلوغ  

ذروة التلوث أو تعليق نشاطها أو وقف تشغيل المعدات واآلالت مصدر التلوث إلى غاية التخفيض من 
التلوث إلى أقل من حدود اإلنذار،

· تحسيس أصحاب السيارات بتغيير منتظم لعوادم سياراتها. 
ويتعين على الجماعة المحلية عند إعداد أمثلة التنقالت الحضرية، بالشراكة مع المصالح المختصة لوزارة 
النقل، تحقيق التوازن بين حاجة المتساكنين إلى التنقل وحماية الصحة العامة والبيئة وضمان سهولة 
المرور وتنظيم وتنسيق أنماط النقل عن طريق االستعمال المالئم واألمثل لشبكة الطرقات والنهوض 

بأنماط النقل األقل تلويثا واألقل استهالكا للطاقة. 
2.2. في إجراءات الوقاية من تلّوث الهواء الناجم عن المصادر الثابتة:

· تجهيز المنشآت بآالت ذات تكنولوجيا نظيفة وكفيلة بالوقاية والحد من ملوثات الهواء عند المصدر، 
· مراقبة وربط المنشآت ذات األنشطة الملوثة للهواء بالشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء على  

نفقة المنشأة،
· مراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء واالنضباط بمعاييرها، 
· يد من األشجار التي تمتص هذا التلوث،  إحداث أكثر ما يمكن من المساحات الخضراء وغراسة المز
· عدم حرق النفايات والقمامة. 

3.2. أنواع الضجيج وأهداف مقاومته:

1.3.2. أنواع الضجيج:

االستعمال المفرط لآلالت المنبهة للسيارات ووسائل النقل بكامل أنواعها، §
اإلشهار بالنداء أو الغناء باألسواق القارة أو المتنقلة، §
األصوات الصادرة بسبب التجمعات أو الحفالت بالشوارع أو المسارح وقاعات األفراح )المفتوحة  §

والمغلقة( لغرض سماع الموسيقى أو الغناء،
مضخمات الصوت بالحفالت الخاصة بالمحالت السكنية وبالمقاهي المفتوحة للعموم، §
الضجيج واألصوات الصادرة عن الحيوانات بالمناطق السكنية. §

2.3.2. أهداف مقاومة مختلف أشكال الضجيج:

تحقيق الراحة العامة والسكينة العامة للمتساكنين،  §
عدم إزعاج المواطنين وخاصة في أوقات الراحة والساعات المتأخرة في الليل، §
ضبط احترام المعايير المعتمدة للحدود القصوى للضجيج والضوضاء لتحقيق جودة الحياة.  §

الطاقات المتجددة:. 3
يخّول القانـــون المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ االستثمار للجماعة المحلية أن تنتج الكهرباء 
من الطاقات المتجددة لغرض استهالكها الذاتي. كما يمكن لها تكوين شركة لإلنتاج الذاتي طبقا للتشريع 
الجاري به العمل في شكل شركة خفية االسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج 

وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة. 
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا إلنتاج 30 % من إنتاجها الجملي للطاقة في أفق سنة 

2030 مقابل حوالي 3 % فقط حاليا.

المخالفات البيئة:. 4
يل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة  نص القانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 05 أفر
2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 على مخالفة المتسببين في عدم احترام تراتيب حفظ الصحة بالمناطق 
الراجعة للجماعات المحلية من خالل فرق الشرطة البيئية خاصة في المواضيع التي تتعلق باإلضرار بالمحيط 

والبيئة على غرار:
وإتالف    الخضراء  المناطق  أو  العمومية  المنتزهات  أو  الحدائق  داخل  المزروعة  المساحات  استعمال 

المزروعات.
أو    ية  التجار األنشطة  لممارسة  المعدة  المحالت  من  المتأتي  الضوضاء  أو  الضجيج  من  نوع  أي  إحداث 

غير  في  األفراح  قاعات  من  أو  للسكنى  المعدة  المحالت  من  أو  السكنية  بالتجمعات  المنتصبة  الحرفية 
األوقات المحددة من ِقبل الجماعة المحلية المعنية.
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حرق الفضالت بمختلف أنواعها.  
ية أو الحرفية كالمطاعم    عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحالت المعدة لممارسة األنشطة التجار

والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
التسبب في انبعاث روائح كريهة من أنشطة صناعية أو غيرها.  
اإلضرار بقنوات تصريف مياه الشرب أو المياه المستعملة أو مياه األمطار.  
رمي الفضالت بمجاري المياه واألودية.  
ية والعمرانية والبيئية وتراتيب البناء بالشوارع    عدم احترام التدابير الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضر

والساحات والفضاءات العمومية والخاصة.

الهياكل المتداخلة في مقاومة مصادر التلوث واإلضرار بالمحيط:. 5
وزارة الداخلية،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
وزارة الصحة العمومية،  
وزارة النقل،  
وزارة الفالحة،  
وزارة الصناعة والطاقة،  
الوكالة الوطنية لحماية المحيط،  
الجماعات المحلية.   
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جمالية المدن 
(65)

يستوجب االهتمام بجمالية المدن العناية بمداخلها، إضافة إلى المظهر 
الخارجي للبنايات واحترام الطابع المعماري المميز للمدن كنوعية البناء 

واألشكال واأللوان

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية   

)الفصول 267-239-114(،
الترابية    التهيئة  مجلة  بإصدار  المتعلق   1994 نوفمبر   28 في  المؤرخ   1994 لسنة   122 عدد  القانون 

والتعمير،
يل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكتوبة    يرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفر قرار وز

لملف رخصة البناء وأجل صالحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

تمهيد:
الطرقات  تهيئة  بعد  المدينة  على  تضاف  التي  واإلبداعية  التجميلية  اللمسات  بتلك  المدن  جمالية  تعرف 
ينة بمختلف أرجاء المدينة  والشوارع وتركيز اإلنارة العمومية واإلنارة التجميلية وغراسة األشجار ونباتات الز
والحدائق  العامة  الساحات  وتهيئة  العمراني  واألثاث  والنافورات  ية  التذكار والنصب  المجّسمات  وتركيز 
كل  إلى  باإلضافة  هذا  األلوان،  وتناغم  الشكل  حيث  من  والمباني  المحالت  واجهات  وتجميل  العمومية 

أعمال النظافة لجميع مكونات المدينة. 
ية المميزة للمباني بكل مدينة من حيث  كما يعرف الطابع المعماري المميز للمدن بتلك الخصوصيات المعمار

نوعية البناء واألشكال واأللوان.

إجراءات العناية بمداخل المدن والمظهر الخارجي للبنايات:. 1
الفضاءات وغيرهم وحثهم على    تهيئــة  والمختصيــن في مجال  ييــن  المعمار للمصمميــن  البلدية  إلـزام 

بإعداد  القيام  عند  للمنطقة  المميز  المعماري  الطابع  احترام  مع  ية  الحضر الجمالية  االعتبار  بعين  األخذ 
الدراسات واألمثلة وتقديمها للمصادقة مع الحرص على تنفيذها طبقا لما تمت المصادقة عليه.
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ضرورة الحرص على إدماج المكونات التي تحقق الراحة البدنية والنفسية والصحية للمواطن لضمان عيش   
بالطرقات والشوارع  ية  الحضر الجمالية  للمحافظة على  الالزمة  التدابير  اتخاذ  بالخصوص  له، وتشمل  سليم 
يخية والبيئية  ية والتار والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمار

للمنطقة البلدية.
يد إضفاء مالمح    ضرورة إعادة صياغة مفهوم تنسيق المواقع وتجميل المدن بإدماج العناصر المائية لمز

ية واألثاث العمراني واللوحات  جمالية على المدن »النافورات والشالالت«. مع السعي لتركيز النصب التذكار
ية.   التوجيهية ولوحات اإلعالنات اإلشهار

ضرورة خلق ديناميكية بشوارع المدينة وذلك بتهيئة فضاءات وساحات ومسارات للمترجلين وللتجمعات   
الشبابية، هذا إلى جانب إمكانية جعل المساحات الخضراء امتدادا للمقاهي والمطاعم الصغيرة، وساحات 
الحياة  جودة  تحقيق  في  يساهم  ما  وهو  الشارع،  بفن  عنه  يعبر  ما  أو  الحرة  الشبابية  الفنية  للعروض 

وجمالية المحيط وبيئة سليمة.

إجراءات احترام الطابع المعماري المميز للمدن:. 2
تأخذ البلديات بعين االعتبار عند المصادقة على رخص البناء وغيرها الجمالية العمرانية والطابع المعماري   

للمنطقة وتحرص على تطبيقها.
ية المحلية مع الحرص    تحرص البلدية على القيام بالدراسات الفنية المختصة لتحديد الخصوصيات المعمار

على المحافظة عليها وتثمينها.
تحرص المجالس البلدية على إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات   

ية للبلدية. المعمار
المؤيدات    كل  على  البناء  رخص  لجان  أنظار  على  للمصادقة  المقدمة  الهندسية  األمثلة  احتواء  ضرورة 

الالزمة التي تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته وكذلك تحديد نشاط أو خصوصية 
ية المنطبقة على المنطقة.  محالته ومدى تقيده بالخصوصيات المعمار

آليات احترام الطابع المعماري المميز للمدن:. 3
ضرورة احترام تنفيذ األمثلة الهندسية المصادق عليها من قبل لجان رخص البناء وخاصة األشكال الهندسية   

الخاصة ذات الطابع المميز للمنطقة واتخاذ اإلجراءات الردعية الالزمة في صورة مخالفة ذلك، 
تكليف مختصين فنيين بلديين بمتابعة إنجاز البناءات المرخص لها وخصوصا الواجهات،   
ضرورة استعمال مواد بناء وزخارف وألوان مميزة للمنطقة وخاصة بها،  
ضرورة استعمال تقنيات في البناء خاصة بالمنطقة،  
ية للهياكل المتداخلة في الموضوع واتخاذ اإلجراءات الردعية وضمان تطبيقها،   تدعيم الرقابة اإلدار
ضرورة عدم المساس بالطابع المعماري المميز للمنطقة عند إدماج مكونات من شأنها االقتصاد في الطاقة.   

الهياكل المتداخلة:. 4
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة السياحة،  
وزارة الثقافة،  
الجماعات المحلية.  

ويعنى لإلدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية واألشغال بالجماعة المحلية بمتابعة هذه الترتيبات بالشراكة مع 
اللجنة البلدية لألشغال والتهيئة العمرانية.

لمشاهدة الفيديو:
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التدقيق الطاقي 
(66)

تشهد البلديات ارتفاعا متواصال في عجز الميزان الطاقي مع تواصل النسق 
يادة االعتماد على الطاقة األحفورية، إضافة  التصاعدي للفاتورة الطاقية وز

إلى عدة رهانات طاقية مرتبطة باألمن الطاقي والتغييرات المناخية

اإلطار القانوني:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تّم تنقيحه   

بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 09 فيفري 2009،
ية    يخ 18 مارس 1987 والمتعلق بتحديد ضوارب المعادلة والقدرة الحرار ير الصناعة والمناجم بتار قرار وز

للمحروقات،
األمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 02 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات   

يته وأصناف المشاريع  المستهلكة للطاقة للتدقيق اإلجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودور
المستهلكة للطاقة الخاضعة لالستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط 

الخبراء المدققين كما تّم تنقيحه باألمر عدد 2269 لسنة2009  المؤرخ في 31 جويلية 2009،
تنظيم    بضبط قواعد  2017 والمتعلق  26 جويلية  المؤّرخ في   2017 لسنة   983 الحكومي عدد  األمر 

ل صندوق االنتقال الطاقي.
ّ

وتسيير وكيفية تدخ

تمهيد:
يز  لمواجهة هده التحديات، تسعى البلديات إلى االنخراط في سياسة االنتقال الطاقي التي ترتكز على تعز
بتلك  للمدن  المميز  المعماري  الطابع  يعرف  المتجّددةكما  الطاقات  على  واالعتماد  الطاقية  النجاعة 

ية المميزة للمباني بكل مدينة من حيث نوعية البناء واألشكال واأللوان. الخصوصيات المعمار
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أهداف التدقيق الطاقي:. 1
يتمثل التدقيق الطاقي في الفحص والتحليل المنهجي الستخدام واستهالك الطاقة لموقع أو مبنى أو 

آليات، بهدف تحديد واإلبالغ عن تدفقات الطاقة واإلمكانات المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة.
وُيمكن إنجاز التدقيق الطاقي لجميع المنشآت البلدية من مباٍن وأسطول سيارات وشبكات التنوير العمومي.

البلديات الخاضعة للتدقيق الطاقي:. 2
تخضع للتدقيق اإلجباري والدوري في الطاقة البلديات التي يفـوق استهالكها الجملي للطاقـة أو يساوي 

خمسمائة )500( طن من النفط المعادل.
وُيقصد باستهالك الطاقة الجملي: 

ية والذي ُيضبط على أساس قدرة هذه     المحروقات الصلبة والسائلة والغاز
ّ

االستهالك السنوي لكل
ية الدنيا، المحروقات الحرار

استهالك الكهرباء السنوي الذي ُيضبط على أساس ضارب المعادلة للطاقة.  
الطاقة  ُيحتسب في ضبط استهالك  المعادل. وال  النفط  بالطن من  الجملي  الطاقة  وُيحتسب استهالك 

 الشراءات الُمنَجزة خارج البلدية.
ّ

الجملي إال
يمكن للبلديات التي ال يتجاوز استهالكها الجملي للطاقـة خمسمائة طن من النفط المعادل أن تقوم بإنجاز 

التدقيق الطاقي بصفة طوعية.

الخبراء المخّول لهم إنجاز التدقيق الطاقي:. 3
ر 

ّ
 بلدية خاضعة أن ُتجري التدقيق اإلجباري والدوري في الطاقة بواسطة خبير مدقق تتوف

ّ
يتعين على كل

فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من األمر عدد 2144 لسنة 2004. كما يتعين على البلدية أن تبرم 
اتفاقية في الغرض مع الخبير المدقق محّررة وفقا ألنموذج يتّم إعداده للغرض من طرف الوكالة الوطنية 

للتحكم في الطاقة. وُتعرض االتفاقية قبل إمضائها من ِقبل الطرفين على الوكالة للمصادقة عليها.
المهندسون  أو  التقنية  المراكز  أو  دراسات  مكاتب  إلى  المنتمون  المهندسون  الطاقي  بالتدقيق  يقوم 
 خبرتهم في ميدان اختصاصهم عن خمس سنوات والمسجلة أسماؤهم لدى 

ّ
المستشارون الذين ال تقل

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقائمة الخبراء المدققين في الطاقة.

مراحل إنجاز التدقيق الطاقي:. 4
يتّم إنجاز التدقيق الطاقي لجميع المنشآت البلدية على ثالث مراحل: 

	 التدقيق األّولي في الطاقة: تهدف هذه المرحلة إلى جمع المعطيات المتعلقة باستهالك الطاقة 
ل وإعداد 

ّ
يارة أولية لتحديد مجال التدخ بالبلدية وذلك عن طريق استبيان يتّم إعداده للغرض والقيام بز

قائمة في أماكن القيس وأجهزة القيس الالزمة للقيام بعملية التدقيق المعّمق،
الطاقة  استهالك  قيس  بعمليات  القيام  في  المرحلة  هذه  تتمثل  الطاقة:  في  المعّمق  التدقيق   	
الطاقة  استعمال  مراقبة  كيفية  وتقويم  للطاقة  المستهلكة  باألجهزة  المتعلقة  المعطيات  وجمع 

واستغالل األجهزة المستهلكة للطاقة،
بالبلدية ويكون  الطاقة  يرا حول استهالك  تقر المدقق  الخبير  ُيِعّد  الطاقة:  التدقيق في  ير  تقر إعداد   	

مطابقا لألنموذج الذي تّم إعداده للغرض من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

ير التدقيق الطاقي:. 5 محتوى تقر
ير يتضّمن خاصة: ُيفضي التدقيق في الطاقة إلى إعداد تقر

للطاقة    ع 
ّ

المتوق واستهالكها  الطاقة  استعمال  حيث  من  األساسية  ولخاصياتها  للمؤسسة  وصفا 
ومذكرة ُتبّرر اختيار التجهيزات والمعّدات الهادفة إلى االقتصاد في الطاقة،

تقويما لمستوى قدرة تجهيزات المؤسسة من حيث استهالك الطاقة بالمقارنة أساسا بالمستوى   
الذي بلغته مؤسسات مماثلة ذات مردودية عالية،

توصيات تهدف إلى تحسين مستوى قدرة تجهيزات المؤسسة من حيث استهالك الطاقة وتقويم   
األعمال المقترحة من الناحية االقتصادية،

تقويما لبرنامج عمٍل يهدف إلى تحسين استعمال الطاقة وتطوير اللجوء إلى الطاقات البديلة.  
ير أيضا: وبالنسبة إلى البلديات التي سبق لها أن قامت بتدقيق طاقي، يجب أن يشمل التقر

وصفا لتطّور استهالك الطاقة في المؤسسة منذ آخر تدقيق في الطاقة،  
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حوصلة ألهّم األعمال التي تّم القيام بها منذ آخر تدقيق في الطاقة ونتائجها،  
تحيين التقديرات التي تّم القيام بها سابقا في مجال استهالك الطاقة وأسلوب التنظيم الُمّتبع،  
التوصيات المحتملة قصد تعديل برنامج العمل وتطويره.  

إجراءات إنجاز التدقيق الطاقي:. 6

االمتيازات الممكن االنتفاع بها:. 7
ير التدقيق الطاقي في منح االمتيازات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.  يتّم اعتماد تقر
ولالنتفاع بهذه االمتيازات، ُتبرم البلدية المعنّية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عقَد برنامٍج يتعلق 
جوء إلى الطاقات 

ّ
بالتدقيق في الطاقة والعمليات الالحقة له والرامية إلى ترشيد استهالك الطاقة والل

متفاوتة  ِنسُبها  ِمَنح  اإلطار في  بها في هذا  االنتفاع  للبلديات  ُيمكن  التي  االمتيازات  وتتمثل  المتجّددة. 
م في الطاقة...(.

ّ
ومحّددة بسقف وحسب نوع المشروع )دراسات طاقية، تركيز منظومات التحك

كما يمكن للبلديات االنتفاع بِمَنح قصد: 
تركيز تجهيزات إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجّددة بغرض االستهالك الذاتي،  
تركيز تجهيزات لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.  

الهياكل المتداخلة:. 8
وزارة الداخلية  
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة  
الجماعات المحلية   
م في الطاقة  

ّ
الوكالة الوطنية للتحك

عمادة المهندسين التونسيين  
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الجزء الخامس 

المرور

المحتوى

دراسة مخططات المرور وتنفيذها
التصرف في المآوي ومحطات الوقوف
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دراسة مخططات المرور وتنفيذها
(67)

كيفية إعداد مخططات المرور والتشخيص البلدي لبعض المخاطر المرورية 
ومهام المجلس البلدي في مجال المرور

اإلطار القانوني:
القانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بإصدار مجلة الطرقات،  
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  

تمهيد:
يوفر المرور المنظم تنقال أكثر سالمة وفعالية، ويساعد على الحد من االزدحام ومن حوادث الطرقات.

ية  ويتم تنظيم حركة المرور بواسطة تحديد مسارات وتقاطعات جانبية وإشارات مرور ضوئية أو الفتات مرور
يتم تجسيمها على أمثلة. وذلك لضمان حركة مرور أكثر سالمة والحد من الحوادث.

ينص مثال المرور على وضع شبكة الطرقات بأنواعها على ذمة وسائل النقل حسب األهداف واألولويات 
المضبوطة.

البد لمثال المرور أن يكون منسجما مع:
مخطط التهيئة العمرانية،  
مخطط النقل والتوقف،  
مخطط الطرقات.   

الحاالت يوجه مخطط  المرور على المدى المتوسط )5 سنوات(، وفي بعض  وبصفة عامة يضبط مثال 
الطرقات والنقل خاصة فيما يتعلق بإنجاز وبرمجة المشاريع.
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كيفية إعداد مخططات المرور:. 1
يتم إعداد مخططات المرور من خالل األعمال التالية:

تحديد الموقع أو المجال المزمع تنظيمه،  
جمع المعطيات وتحليل الوضع الحالي،   
وضع إستراتيجية بعد األخذ بعين االعتبار التطور العمراني، النمو الديمغرافي، التطور االقتصادي...  
وضع اإلشارات الضوئية ونصب اإلشارات األفقية والعمودية وصيانتها،  
تهيئة مفترقات الطرقات وتجهيزها،  
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمرور والوقوف،  
دراسة الصيغ العملية في ميدان وقوف السيارات والسهر على تنفيذها،  
إحداث مآوي للسيارات.  

تجدر اإلشارة هنا إلى إمكانية إعداد مخططات مرور بالشراكة مع البلديات المجاورة، خصوصا بالنسبة إلى 
البلديات ذات الكثافة السكنية المرتفعة واألنسجة العمرانية الملتصقة على غرار المدن الكبرى.

التشخيص البلدي لبعض المخاطر المرورية:. 2
ية إعداد تشخيص يعتمد على تحديد النقاط التالية: يتعين على البلدية وفي إطار التوقي من المخاطر المرور

نوعية الطرقات وحالتها )منحدرات – منعرجات – النقاط السوداء...(،  
نقاط االختناق المروري الناتج عن عوائق مؤقتة أو دائمة،  
نقاط انعدام الرؤية أو اإلنارة،  
عرض الطرقات وخاصة منها التي ال تتالءم مع الشاحنات والمعدات الثقيلة،  
   ،)…Glissante( نوعية األرضية
نقص أو انعدام العالمات المرورية واإلشارات الضوئية،   
تجسيد الممرات وأماكن التوقف والوقوف وأماكن الخطر من عدمه،  
زة والناقصة.  

ّ
إحصاء عالمات المرور المرك

ية لرفع اإلخالالت المرورية وصيانة الطرقات على غرار: كما يتعين على البلدية وضع برامج تدخل دور
برمجة صيانة الطرقات،   
ية،    تعويض ما تلف من العالمات المرور
برمجة االقتناءات الالزمة سنويا من العالمات المرورية لتركيزها في اإلّبان، وتفادي الحوادث الناجمة على   

غيابها،
إنجاز مخفضات السرعة عند التجمعات مثل المدارس واألسواق وعند الخروج من محطات النقل...  
حوادث    من  الوقاية  جمعية  )مثل  المدني  المجتمع  عن  وممثلين  المرور  شرطة  مع  التنسيق  ضرورة 

توعوية  برامج  وإعداد  المرور  عالمات  من  جزء  أي  مراجعة  عند  أو  المرور  مخططات  إنجاز  عند  الطرقات( 
ية، وتثقيفية للسالمة المرور

ضات السرعة عند التجمعات السكنية وأمام األسواق والمدارس يخضع   
ّ

ضرورة اإلشارة إلى أن تركيز مخف
لشروط ومقاييس فنية معينة تستوجب الحصول على التراخيص القانونية من ِقبل اللجان المختصة )اللجنة 

الجهوية لتركيز مخفضات السرعة( بالجهة بالتنسيق مع السلط األمنية.

مهام المجلس البلدي في مجال المرور:. 3
يعد المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام   

القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث األثري والتاريخي وكل 
القواعد األخرى التي تنص عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

بالتجديد    أو  بالتهذيب  أو  بالتهيئة  تتعلق  عمرانية  عمليات  من  به  القيام  يتحتم  ما  البلدي  المجلس  يقر 
يا أو جهويا. العمراني بمفرده، أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركز

كما يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجوالن.  
يسهر رئيس البلدية على تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم في كل ما يهم   

تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية.
ال تمنع أحكام قانون الطرقات السلطات البلدية من اتخاذ تدابير أشد صرامة من التدابير الواردة بالمجلة،   
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وذلك في حدود ما لها من نفوذ وكلما اقتضت ذلك مصلحة األمن أو النظام العام. والبلدية مدعوة 
لضبط اإلستراتيجية العامة للمرور ثم المثال المروري، والذي من خالله يتم ضبط طريقة التنقل وحركة مرور 

العربات والمترجلين والشاحنات...

الهياكل المتداخلة:. 4
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
وزارة النقل.  

المرور  مخططات  دراسة  بمتابعة  البلدية  باإلدارة  العمرانية  والتهيئة  باألشغال  المكلفة  لإلدارة  ويعنى 
وتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع اللجان البلدية لألشغال والتهيئة العمرانية والمرور.
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التصرف في المآوي ومحطات الوقوف
(68)

التصرف في المآوي ومحطات الوقوف، استغاللها وتوفيرها واألهداف 
منها ودور البلدية في ذلك

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
مجلة الجباية المحلية )الفصل 89(،  
القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003، الفصل   

مآوي  إنجاز  في  المساهمة  احتساب  بترشيد  المتعلق  المحلية  الجباية  مجلة  من   90 للفصل  المنقح   79
جماعية لوسائل النقل وتحيينها.

األهداف:. 1
وقوف  مجال  وتوظيف  الوقوف  وعرض  طلب  بين  التوازن  تحقيق  إلى  المآوي  توفير  إستراتيجية  تهدف 
المدن وأنشطتها.  حركية  المحافظة على  إلى  الرامية  المرور  المرسومة ألمثلة  األهداف  لبلوغ  السيارات 
نطاق  في  الجديدة  البناءات  عن  والمترتبة  الخاصة  الوقوف  حاجيات  توفير  ضرورة  عناصرها  أهم  ومن 
المشاريع. وتسعى البلدية إلى إعداد أمثلة الوقوف والتوقف وتجسيدها وتنظيم استغاللها في إطار 

لزمات، أو بالتصرف باإلمكانيات الذاتية.

التصرف في المآوي:. 2
يمكن أن يكون التصرف في المآوي باستغالل مباشٍر من البلدية بعد ضبط جميع التعريفات، أو عن طريق 

لزمة بكراس شروط )تعريف اللزمة حسب الفصل 83 من م. ج. م(.
وإعداد اللزمة يتطلب شروطا معّينة وجب ذكرها بعد حصر مجال تفويض المرفق العام للخواص من طرف 

البلدية:
إحصاء للمآوي والعّدادات والكابالت والمعدات والتجهيزات المطلوبة،   
ية للوقوف والتوقف،    استغالل المخالفات المرور
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ضبط اإلطار البشري من فنيين وسّواق وَعملة وحّراس لتسييره،  
ضبط تركيبة لجنة فتح ملفات طلب العروض للزمة حسب الفصل 89 من مجلة الجماعات المحلية،  

وتقوم البلدية أو المستلزم في حال إسناده اللزمة بالقيام باألشغال التالية: 
ية – مثال    إعداد األمثلة وبرامج التدخل التي سيصادق عليها المجلس البلدي الحقا )مثال العالمات المرور

مواقع موزعات التذاكر – برنامج التدخل لتهيئة المآوي(،
تهيئة وتسييج وتجهيز مآوي السيارات )تهيئة األرضية، التسييج، العالمات األفقية والعمودية، تجهيزات   

السالمة وكاميرات المراقبة(.
دهن العالمات األفقية بالطرقات واألرصفة،  
تركيز عالمات منع الوقوف والتوقف والعالمات التوجيهية الالزمة،  
اقتناء الرافعات وسيارات نقل الكابالت،  
اقتناء الكابالت،  
اقتناء آالت االستخالص اآللي وتركيزها باألماكن المصادق عليها،  
وضع جميع التجهيزات والمعدات حيز االستغالل،  
القيام بحمالت تحسيسية خالل الفترة التي تسبق بداية استغالل المنطقة الزرقاء،  
القيام بعمليات استغالل بيضاء لتحسيس مستعملي المنطقة والمتساكنين قبل بداية استغالل المنطقة   

الزرقاء،
ضبط تعريفة مخالفات الوقوف والتوقف، ويصادق عليها المجلس البلدي،  
والمراكز    اإلدارات  بـعـض  لفائدة  للوقوف  أماكن  تخصيص  يتم  والتوقف:  للوقوف  الخاصة  التراتيب  ضبط 

والوزارات والسفارات والبعثات الديبلوماسية أو لدواعي أمنية، وذلك في نطاق السعي لتوفير الظروف 
الطيبة والمالئمة للعمل، كلما تأكدت الحاجة وتوفرت اإلمكانية بدون المساس بسيالن المرور إضافة إلى 

ية، تخصيص أماكن وأوقات لتزويد المحالت التجار
كما تخصص بـعـض األماكن في الطريق العام وفي المآوي لذوي االحتياجات الخاصة،  
يقع تحديد كل هذه األماكن في الفترة التي تسبق االستغالل الفعلي للزمة حتى يتسنى اتخاذ التدابير الالزمة   

لذلك: تركيز عالمات، أو طالء المعبد واألرصفة بلون مميز، أو إسناد بطاقات خاصة للمؤسسات المنتفعة...
ية. كما يتم    ويحّجر الوقوف في هذه األماكن لغير السيارات المعنية بها، وذلك في أوقات العمل اإلدار

اللجوء إلى تطبيق التراتيب البلدية في كل حاالت الخروقات )تجاوز المسافة المحددة لألماكن أوعدم وضع 
البطاقات الخاصة...(.

استغالل المآوي:. 3
أما فيما يتعلق باستغالل هذه المآوي فإن البلدية أو المستلزم مطالبون باحترام التراتيب والقوانين الجاري 

بها العمل والخاصة بهذا النوع من النشاط، ونذكر خاصة:
ضمان المساواة في المعاملة واالستمرارية في تقديم هذه الخدمات،  
االلتزام بأوقات العمل المسموح بها،  
تحديد أماكن الوقوف بالدهن الخاص وصيانتها كلما استلزم األمر وفي حال اندثارها جزئيا أو كليا،  
الحرص على إعالم العموم بخط واضح بالتعريفة المعمول بها،  
تسليم وصوالت في جميع المبالغ التي تدفع لها والتي يتم إعدادها حسب نموذج مصادق عليه من   

طرف البلدية،
القيام بكل اإلصالحات واألشغال التي يتطلبها حسن استغالل المرفق الُمحال، والتي يقع ضبطها حسب   

اتفاق بين الطرفين،
القيام بعمليات الصيانة للعالمات والمعّدات الموضوعة على ذمتها واحترام جميع التراتيب المعمول   

بها حتى ال تتعطل الخدمات العمومية.

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية:. 4
يقع  التي  أو  الجديدة  البناءات  مالكي  على  النقل  لوسائل  جماعية  مآوي  إنجاز  في  المساهمة  توظف 
توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كليا، وذلك إذا استحال على أصحابها، ألسباب فنية أو اقتصادية، أن 

يوفروا بها أماكن لوقوف وسائل النقل كما تنص على ذلك التراتيب الجاري بها العمل.
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التجهيز  ير  ووز الداخلية  ير  وز من  المشترك  للقرار  طبقا  المعلوم  يشملها هذا  التي  المناطق  قائمة  تضبط 
واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 30 ماي 2003.

وتساوي هذه المساهمة:
1.4. في الحالة التي ال يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25 % من العدد المطلوب:

· مائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي ال يتجاوز عدد سكانها  
خمسين ألف ساكن،

· خمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين  
ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن، 

· ألف دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها مائة ألف  
ساكن.

العدد  من   % 75 يتعدى  وال   % 25 بالمآوي  النقص  فيها  يتجاوز  التي  الحالة  2.4. في 

المطلوب:
· ثالثمائة وخمسة وسبعين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي ال يتجاوز  

عدد سكانها خمسين ألــف ساكن – سبعمائة وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة 
إلى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن.

· ألفا وخمسمائة دينار عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد سكانها  
مائة ألف ساكن.

3.4. في الحالة التي يفوق فيها النقص بالمآوي 75 % وال يبلغ 100 % من العدد المطلوب:

· خمسمائة وخمسة وستين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي ال يتجاوز  
عدد سكانها خمسين ألــف ساكن.

· ين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يتجاوز   ألفا ومائة وخمسة وعشر
عدد سكانها خمسين ألف ساكن إلى حدود مائة ألف ساكن.

· ألفين ومائتين وخمسين دينارا عن كل مكان وقوف بالمآوي بالنسبة إلى البلديات التي يفوق عدد  
سكانها مائة ألف ساكن.

· وتضاعف المساهمات المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل في حالة نقٍص في إنجاز  
كل المآوي المرخص فيها أو تغيير استعمالها بدون رخصة وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص 

يع الجاري به العمل. عليها بالتشر

الهياكل المتداخلة:. 5
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة النقل،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
الجماعات المحلية.  

ومتابعة  االقتصادية  بالشؤون  المكلفة  واإلدارة  العمرانية  والتهيئة  باألشغال  المكلفة  لإلدارة  ويعنى 
اللزمات باإلدارة البلدية بمتابعة التصرف في المآوي ومحطات الوقوف وذلك بالتنسيق مع اللجان البلدية 

لألشغال والتهيئة العمرانية والمرور والشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف.
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الجزء السادس 

التصرف في المستودع 
البلدي

المحتوى

التصرف في المستودعات البلدية
صيـانـة الــمــعــّدات

تأمين متطلبات السالمة والوقاية داخل المستودع
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التصرف في المستودعات البلدية
(69)

يقوم المستودع البلدي بدور فعال وأساسي في تحسين العمل البلدي 
وتطويره. فهو يضم العديد من النشاطات الهامة التي تهدف إلى حماية 

المعّدات والتجهيزات البلدية لتلبية حاجيات المتساكنين. وعليه، تقوم 
مختلف المصالح البلدية بتأدية عدد من الوظائف المتمثلة أساسا في 
البرمجة والتنسيق بين وظيفتي االستغالل والصيانة وتحليل المعطيات

اإلطار القانوني:
القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 1952 والمتعلق بالتصرف والتفويت في األثاث الذي على ملك الدولة،  
القرار المؤرخ في 04 ماي 1954 والمتعلق بالتصرف والتفويت في الملك المنقول الخاص بالدولة،  
يل 2000 والمتعلق بالمصادقة على دليل    ية المؤرخ في 26 أفر ير أمالك الدولة والشؤون العقار قرار وز

ية، اإلجراءات الخاص بالتصرف في العربات والسيارات اإلدار
ير الداخلية عدد 33 المؤرخ في 30 ماي 1992 والمتعلق بكيفية طرح المنقوالت    ير الدولة ووز منشور وز

التابعة للجماعات المحلية والتفويت فيها. 

مراجع أخرى:
  maintenance.pdf :دليل العمل البلدي: استخدام وصيانة معدات النظافة والطرقات

البـرمـجـة وتحـليـل المعـطـيـات:. 1
المستودع. ففي    المتوفرة لدى  المعدات  التحكم في  يد  لمز ية  البرمجة عملية أساسية وضرور تعتبر 

نهاية كل أسبوع، يجب على مسؤول االستخدام أن يعد برنامجا أسبوعيا وذلك باالعتماد على:
طلبات المصالح والدوائر المعنية،  
البرامج القارة والمنتظمة لتدخالت المصالح المعنية )النظافة، الطرقات…(،  
متطلبات القيام بأعمال الصيانة الوقائية،  
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الكشف الخاص عن المعدات الصالحة لالستخدام،  
السواق الممكن استخدامهم.  

يتم التنصيص ضمن هذا البرنامج على البيانات التالية:
نوع الوسيلة ورقمها، §
اسم ولقب السائق، §
المهمة أو األشغال المبرمجة، §
مكان العمل. §

وتتمثل أيضا في توفير واستغالل المعطيات والبيانات الالزمة حول مجمل أنشطة المستودع السيما تلك 
المتعلقة باستخدام المعّدات واآلليات ومخزون قطع الغيار والمعلومات المتعلقة بعمليات الصيانة وآجال 
وأماكن التدخالت الميدانية حسب األولويات وتحديد مدتها الزمنية وتحديد المواد والمعدات الالزمة لتنفيذ 

تلك التدخالت. وتشمل هذه الوظيفة العمليات التالية:
برمجة التدخالت حسب األولويات ودرجة التأكد.  
تحديد المدة الزمنية لكل تدخل والسهر على التقيد بذلك.  
التصرف في التخطيطات المتعلقة بعمليات الصيانة الوقائية من حيث التوقعات واإلنجازات.  
مسك وثائق وأدلة الشركة المصنعة التي تبّين الخصائص التقنية للمعدات.  
توزيع عبء العمل على مدار أشهر السنة بالتساوي قدر اإلمكان بين عمال الصيانة.  
ية لتنفيذ الصيانات المبرمجة مع تحديد ساعات العمل للمعّدات المعنية بالصيانة. ومن    وضع جدولة شهر

شأن هذه الجدولة أن تساعد على تهيئة مستلزمات التنفيذ وعلى متابعة التنفيذ.
القيام بالتحاليل والدراسات االتصالية المتعلقة بالصيانة.  
المحاسبة التحليلية.  
مساعدة وكيل الشراءات عند التفاوض مع المزّودين.  
إعداد الملفات الخاصة بطرح المعدات وتجديدها.  
دراسة كراسات الشروط والمساهمة في إعداد عقود المناولة.  
العمل المتواصل لتحسين أساليب العمل داخل الورشات وتطويرها.  

التـنـسـيـق والصيانة: )اطلع على الجذاذة: صيانة المعّدات( . 2
ذمة 	  على  المعنية  العربة  وضع  يخص  فيما  الصيانة  ووظيفة  المعّدات  استغالل  وظيفة  بين  التنسيق 

الورشات، التشخيص، آجال الصيانة، جودة األشغال.
التصرف في أعباء العمل داخل الورشات وتوزيع األشغال بينها وتقدير آجالها )تحديد تاريخ وساعة البدء 	 

واالنتهاء(.
متابعة تقدم األشغال والتقيد باآلجال.	 
ويستدعي ذلك في مستوى الصيانة األخذ في الحسبان العناصر والعوامل التالية: 	 
المعرفة الدقيقة بالحالة التشغيلية للمعدات ومتطلبات استخدامها،  
اآلجال المحددة الستخدام المعّدات،  
اآلجال المحددة لعمليات الصيانة الوقائية.  

أما في مستوى االستخدام: 
يتعين التقيد بالبرمجة المتفق بشأنها،  
اإلقالع عن إحداث التغييرات السيما تلك التي تطرأ في آخر وقت فتربك سير األعمال المبرمجة،  
القبول بإيقاف المعّدات عن العمل إلجراء الفحوصات وكشوفات الصيانة المعـّينة.  

التصرف في السيارات والعربات اإلدارية التي زال االنتفاع بها:. 3
ية التي زال االنتفاع بها المنطبقة على مصالح  من المالحظ أن إجراءات التفويت في السيارات والعربات اإلدار
بطت 

ُ
ض حيث  األخيرة،  هذه  خصوصيات  اعتبار  مع  المحلية  الجماعات  على  المنطبقة  نفسها  هي  الدولة 

ير الدولة  اإلجراءات الواجب اتباعها في عملية التفويت بالنسبة إلى الجماعات المحلية بموجب منشور وز
ير الداخلية عدد 33 المؤرخ في 30 ماي 1992 والمتعلق بكيفية طرح المنقوالت التابعة للجماعات  ووز

المحلية والتفويت فيها. 
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التصرف في المستودعات والصيانة وتركيز المنظومة اإلعالمية:. 4
البلدية اختيار إستراتيجي تمليه العديد من العوامل  إن استغالل اإلعالمية في التصرف في المستودعات 
بلدية عالية الجودة في اآلجال المرسومة وبالكلفة  التصرف والسعي لتقديم خدمات  بترشيد  المتعلقة 
الصيانة واستخدام  اتخاذ قرارات رشيدة في مجال  إعالمية متكامل يساعد على  المحددة. وجود نظام 

المعدات والتصرف في المخزون.
يمكن إقحام واستخدام اإلعالمية في مجمل وظائف التصرف في المستودع البلدي.

كما وجب حماية المستودع البلدي ومختلف التجهيزات وذلك من خالل توفير شروط الحماية الالزمة على 
غرار حمايته بسياج وتركيز كاميرات مراقبة.

 )GPS/GPRS( وقد صار من الممكن اعتماد منظومة لمراقبة استعمال اآلليات عن بعد عبر األقمار الصناعية
تمكن من إحكام متابعة وجهة استعمال اآلليات وضبط مسالك مرورها وكشف أي طارئ يحدث بما يضمن 

نجاعة الخدمات والتدخالت عالوة على التحكم في كلفة استهالك المحروقات والحد من نفقات الصيانة.

ترشيد استهالك الطاقة:. 5
لقد بينت العديد من الدراسات أن الصيانة الجيدة تساهم في االقتصاد في الطاقة بنسبة هامة باإلضافة 
االستهالك  أسباب  وتفادي  لتشخيص  ية  الدور المراقبة  يقتضي  ما  وهو  الملوثة،  الغازات  من  الحد  إلى 

المفرط للوقود.

الهياكل المتداخلة بالجماعة المحلية:. 6
يعنى لإلدارة المكلفة باألشغال أو اإلدارة المكلفة بالنظافة والعناية بالبيئة باإلدارة البلدية بمتابعة التصرف 
والتهيئة  األشغال  ولجنة  والبيئة  والصحة  للنظافة  البلدية  اللجان  بالتنسيق مع  المستودعات وذلك  في 

العمرانية.
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صيـانـة الــمــعــّدات
(70)

تعتبر الصيانة الوظيفة األساسية للمستودعات البلدية، وتتمثل في برمجة 
وإنجاز كل عمليات الصيانة التي تهدف إلى إبقاء المعّدات في حالة 

تشغيلية تسمح باستخدامها عند الحاجة وإتاحتها المستمرة لالستعمال. 
ر لألعطاب قبل حدوثها، 

ّ
ومن أهم أهداف الصيانة: الكشف المبك

والمحافظة على الوظائف التشغيلية والعملياتية للمعدات في حالة جيدة، 
كذلك التمديد في العمر االفتراضي للمعدات

اإلطار القانوني:
maintenance.pdf :دليل العمل البلدي: استخدام وصيانة معّدات النظافة والطرقات

الحفاظ على أمالك البلدية:. 1
فة، تتحمل البلديات المبالغ الطائلة القتنائها. ولذا 

ّ
إن المعدات واآلليات على اختالف أنواعها وأصنافها مكل

هذا  ومن  العام.  المال  على  حفاظا  استخدامها  وترشيد  صيانتها  يستوجب  عليها  الحفاظ  مقتضى  فإن 
المنطلق تعتبر الشراكة والتعاون بين البلديات ضرورة ملّحة، وذلك كما نص عليه القسم التاسع من مجلة 

الجماعات المحلية.
وتبرز الشراكة بين البلديات خاصة في مجال االقتناءات الباهظة حيث وجب تجميع االقتناءات بين عدة بلديات 
من نفس الجهة أو أكثر، حيث وجب تكوين لجنة مشتركة تعهد إليها القيام باإلجراءات الالزمة كضبط الحاجيات 

وإعداد كراسات الشروط وإعداد ومتابعة برنامج عمل هاته المعدات. 
يانة سنة 2012، والية بن عروس سنة 2014 حيث تم تجميع اقتناء  ونذكر على سبيل المثال: بلديات والية أر

معدات ثقيلة بكلفة 2.5 مليون دينار.
البلدي:  العمل  دليل  البيع.  بعد  ما  خدمات  الصيانة وفي  األثمان وفي  ترشيد في  إيجابياتها  أهم  ومن 

maintenance.pdf :استخدام وصيانة معّدات النظافة والطرقات
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أنواع الصيانة:. 2
يجدر التمييز بين نوعين أساسيين من الصيانة:

الصيانة الوقائية،  
الصيانة اإلصالحية.  

1.2. الصيـــانــة الــوقــائــيـــة:

هي مجموعة العمليات الفنية التي يتم تنفيذها وفقا لروزنامة مسبقة تحدد فيها مواعيد التدخل 
بهدف الوقاية.

عمر  أجزائها وقطعها  ولكل  آلة  لكل  أن  مفادها  جوهرية  فكرة  على  الوقائية  الصيانة  فكرة  وتعتمد 
افتراضي معّين، يمكن احتسابه بوسائل عملية وتقنية. لذلك فإنه من الضروري تعويضها عند انتهاء 

عمرها االفتراضي حتى نتفادى حدوث الكثير من األعطاب.
وتنقسـم إلى نوعين:

1.1.2. الصيانة الوقائية الدورية:

ذ وفق مواعيد 
ّ

ية مبرمجة مسبىقا وتنف الصيانة الوقائية الدورية هي التي تتم على فترات دور
الشركة  توجيهات  وحسب  والمكونات  األجزاء  صلوحية  مدة  أساس  على  يتها  دور تحدد  تدخٍل، 
المصّنعة. ويختلف هذا التوقيت من معدة ألخرى حسب توصيات الشركة المصنعة والتي يتعين 
نصف  ية،  شهر أسبوعية،  )يومية،  كانت  سواء  الدورية  الوقائية  الصيانة  وتشمل  بها.  االلتزام 

ية. سنوية...( جميع عمليات المراقبة المنظمة والتدخالت الدور
تنظيمها:

ية تكون مبرمجة مسبقا ومنتظمة في الزمن، تتيح بطبيعتها تنظيما  § عمليات الصيانة الوقائية الدور
جيدا للعمل. 

تتم وفقا لجداول زمنية معّدة مسبقا، أما عمليات التنفيذ فإنها تتم بأقل ما يمكن من الطوارئ  §
واألحداث غير المتوقعة.

تتطلب تحضيرا حازما، دقيقا ومجديا.  § الصيانة  النوع من  التي تدخل ضمن هذا  إن نوعية األشغال 
ويعتبر تكرر عمليات الصيانة عنصرا ميّسرا ومساعدا لتنظيم العمل.

د أو كشف« حيث يمكن  §
ّ

ير التدخل هاما جدا وخاصة بالنسبة إلى عمليات المراقبة »تفق يعتبر تقر
استغالله الحقا.

2.1.2. الصيانة الوقائية المشروطة:

ذ عند بروز مؤشرات تدل على 
ّ

الصيانة الوقائية المشروطة هي مجموع العمليات الفنية التي تنف
احتمال وجود خلل بالمعّدة بعد التفطن إلى ذلك إثر تشخيص ذاتي أو إشارة من جهاز قيس. وهي 

تهدف إلى:
ية. § تفادي عمليات التفكيك المتكررة لبعض األجزاء والتي تكون أحيانا غير ضرور
تدعيم حماية األفراد بتخفيض أخطار الحوادث. §
تفادي التدخالت العاجلة وذلك بالتفطن للعطب عند بدايته وبالتالي التدخل في ظروف مالئمة. §

هذه اإلضافة في البعد الزمني من حيث توقيت التدخل تعطي لهذا النوع من الصيانة القدرة على 
التوقع بناء على مؤشرات فنية دقيقة.

تنظيمها:أ- 
هذا النوع من الصيانة يتطلب تسخير تقنيات وأجهزة قيس ومراقبة لآلالت أثناء استخدامها:

الزيوت، قيس  § تحليل  نذكر:  االستخدام  أثناء  المستعملة  التقنيات  بين  المستعملة: من  التقنيات 
االرتجاج، متابعة التطورات المحققة، قيس الحرارة.

الطرق العملية: تتضمن أساسا:  §
اكتشاف عالمات التدهور في حالة اآللة أو في ظروف عملها،  
إطالق إشارة إنذار تفيد حصول الخلل المكتشف،  
معالجة وتسجيل المعلومات المتلقاة،  
تشخيص األسباب وتقدير آثار الخلل،  
تحديد التدخل العاجل أو اآلجل، حسب خطورة الخلل وتطوره،  
القرار المتعلق بالتدخل المحتمل وآلياته،  
تطبيق القرار المتخذ،  
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مراقبة نجاعة اإلجراءات المتخذة وتعديلها عند االقتضاء،  
هذا التحليل يبين أن الصيانة المشروطة تشمل عدة عمليات مختلفة.  

طرق ووسائل اكتشاف األعطاب:ب- 
ى تكوينا 

ّ
يعتبر سائق العربة الشخص المناسب أكثر من غيره الكتشاف الخلل، شرط أن يكون قد تلق

مالئما في ذلك.
ويمكن أن يتم اكتشاف الخلل وفق إحدى الطرق اآلتية:

عن طريق استخدام الحواس: §
معاينة خلل موقعي أو مالحظة تسّربات واضحة، أو معاينة أجزاء محطمة أو مثّبتات غير محكمة،  
االستماع إلى أصوات غير مألوفة في المحّرك،  
شم روائح احتراق أو تهتك،  
التفطن إلى ارتفاع غير عادي لدرجة الحرارة في بعض األجزاء،  
اكتشاف اهتزازات غير عادية في جزء من مكونات اآللية.  
عن طريق استخدام أجهزة الفحص: §

التقنية  الوسائل  الضروري اعتماد  الحواس قد تخطئ في تحديد ما تقع مالحظته، يصبح من  ألن 
وأجهزة الفحص واالختبار.
2.2. الصـيـانــة اإلصــالحـيـة:

هي مجموعة العمليات الفنية التي يتم تنفيذها بعد حصول العطب. وهي تهدف إلى إصالح اآللية 
وإعادتها لحالتها التشغيلية.

وتتلخص مراحل الصيانة اإلصالحية في:
· اكتشاف العطب،  
· إحالة المعلومة واألخطار، 
· تنقل فريق التدخل، 
· التشخيص، 
· توفير قطع الغيار، 
· اإلصالح، 
· المراقبة، 
· إعادة التشغيل. 

طريقة  في  به  المعمول  والتنظيم  المعدات  باختالف  مدته  في  يختلف  زمنا  المراحل  هذه  وتتطلب 
الصيانة.

بالنسبة إلى الحاالت المعقدة تكون المنظومات اإلعالمية هي األنجع.
يتم تنظيم عمليات الصيانة اإلصالحية على ثالثة مستويات:

قبل العطب:  
يجب التزود بالمراجع والوثائق كالملفات الفنية والتنظيم التسلسلي لعمليات اإلصالح وجدول التشخيص 
والمعلومات المستقاة من السائق، كذلك األدوات ذات الضرورة األولية كاألدوات الخاصة بمتطلبات 

السالمة المهنية وأدوات المراقبة وأدوات القياس وأدوات التشخيص.
عند حصول العطب:  

وتتم عن طريق تسجيل نداء تدخل يمكن أن يأتي من جهاز إنذار أو من اتصال هاتفي أو فاكس أو اتصال 
ية والالزمة للتدخل وأخيرا اإلجابة عن األسئلة التالية حول التدخل  مباشر، ثم دراسة وتحديد األعمال الضرور

الالزم: ماذا؟ من؟ متى؟ كيف وكم؟ وذلك حتى يتم تحديد التدخل المالئم في جميع جوانبه.
بعد إصالح العطب:  

بعد إصالح العطب يقوم الفني بإعادة تشغيل المعدات وإرجاعها إلى مستعمليها من جديد وإعداد 
ير عن التدخل واستغالل نتائج اإلصالح. تقر

الهياكل المتداخلة بالجماعة المحلية:. 3
يعنى لإلدارة المكلفة باألشغال أو اإلدارة المكلفة بالنظافة والعناية بالبيئة باإلدارة البلدية بمتابعة التصرف 
ولجنة  والبيئة  والصحة  للنظافة  البلدية  اللجان  مع  بالتنسيق  وذلك  المعدات  وصيانة  المستودعات  في 

األشغال والتهيئة العمرانية.
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تأمين متطلبات السالمة والوقاية داخل 
المستودع

(71)

تعتبر السالمة المهنية هدفا ومطلبا حيويا للفرد والجماعة، لما ترمي إليه 
من حماية للعنصر البشري من أخطار العمل. واإلعراض عن األخذ بقواعد 

السالمة يعّرض األفراد والمنشآت والمعّدات على حد سواء إلى كثير من 
األخطار والخسائر البشرية والمادية. لذلك، فإن توفير عوامل وظروف 

السالمة للعاملين يساهم في تحسين األداء الفردي والجماعي

اإلطار القانوني:
مجلة السالمة والوقاية من أخطار الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات،  
بالبناءات    والوقاية  السالمة  إجراءات  حول   2003 جويلية   18 يخ  بتار  19 عدد  الحكومة  رئاسة  منشور 

التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،
والوقاية    السالمة  متطلبات  تأمين  حول   2003 يل  أفر  25 يخ  بتار  13 عدد  الداخلية  وزارة  منشور 

البلدية. بالمستودعات 

أهمية وأهداف السالمة والوقاية داخل المستودعات:. 1
تهدف هذه الوظيفة إلى الوقاية وتأمين متطلبات السالمة داخل المستودع من حيث المحافظة على 

سالمة األفراد وسالمة البنايات واآلليات والمعدات والمواد من األخطار المختلفة.
إن عدم األخذ بقواعد السالمة يعّرض األفراد والمنشآت والمعدات إلى األخطار التي يمكن أن تنتج عنها 

خسائر بشرية ومادية تؤدي إلى أيام عمل ضائعة لها كلفتها المالية المباشرة وغير المباشرة:
كلفة مباشرة تتحملها الدولة من خالل التعويضات ومصاريف العالج والتداوي،  
كلفة غير مباشرة تتمثل في أيام عمل ضائعة واضطرابات في سير المرفق البلدي وكلفة إصالح األعطاب   

الحاصلة،
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تبين إحصائيات الحوادث المهنية أن أغلب الحوادث تنتج عن أخطار يمكن تفاديها من خالل تطبيق قواعد   
ية،  السالمة واألخذ بالتدابير الوقائية الضرور

األخطار المهنية يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين:  
نتيجة عدم  § تصرفات وسلوكيات مهنية خاطئة  الحيطة والحذر،  انعدام  اإلهمال:  ناجمة عن  أخطار 

المعرفة بالطرق السليمة ألداء العمل وهي تتسبب في 80 % من الحوادث واإلصابات.
أخطار ناجمة عن ظروف العمل الخطرة: وهي تتسبب في 20 % من الحوادث. §

وقاية وسالمة األفراد:. 2
تتطلب الوقاية وسالمة األفراد التركيز على العناصر التالية:

1.2. الوقاية من أخطار األمراض المهنية: 

وهي تتطلب توفير البدالت والمالبس الوقائية للعاملين بالمستودع وتأمين الفحوصات والكشوفات 
الصحية الدورية وذلك الكتشاف الحاالت المرضية مبكرا وإجراء ما يقتضيه الحال لعالجها.

2.2. الوقاية من حوادث الشغل: 

يتعين اتباع احتياطات السالمة التالية:
· التدريب الجيد للعاملين والسواق على استخدام المعدات واآلليات وعلى استخدام أجهزة ومعدات  

اإلطفاء وعلى طرق مقاومة الحرائق وكيفية الوقاية منها.
· توفير إرشادات السالمة لكل العاملين والتوعية بمخاطر العمل وطرق الوقاية منها. 
· ية وإرشادية حول أمور السالمة ووضعها في األماكن المناسبة.  توفير لوحات تحذير
· تجهيز المستودع بوسائل اإلطفاء المناسبة ووضعها في األماكن المخصصة لها ومراقبة صالحيتها  

كل ستة أشهر.
· تجهيز المستودع بأجهزة الكشف واإلنذار التي تعمل تلقائيا فور انبعاث الدخان. 
· صيانة جميع التوصيالت الكهربائية. 
· توفير حقيبة إسعافات أولية: تكون موضوعة بمكان يسهل الوصول إليه في الحاالت الطارئة مع  

ية. مراقبة محتوياتها على فترات دور
· المحافظة على نظافة المكان ألنها من أهم عوامل السالمة، لذا تجب العناية باألرضيات وتنظيفها  

فات والقطع الحديدية المتناثرة.
ّ
ومنع تسّرب السوائل والمواد اللزجة وإزالة المخل

3.2. تركيز فريق للسالمة: 

مجموعة األفراد الموجودين بالمستودع والمؤهلين للقيام بالمهام المتعلقة بالسالمة والوقاية من 
أخطار الحريق واالنفجار والفزع، باإلضافة إلى تقديم اإلسعافات األولية واإلنعاش.

حماية المباني وضمان سالمتها:. 3
تتطلب حماية المباني وضمان سالمتها األخذ بالقواعد والتدابير الواردة بالنصوص التشريعية والترتيبية.

1.3. سالمة المباني:

تشمل كال من:
· الداخلية والخارجية   البناء من مكونات أساسية مثل األعمدة واألسقف واألرضيات والجدران  عناصر 

ير الشبكات الفنية. واألبواب والنوافذ والقنوات الخاصة بتمر
· بالكهرباء والماء والتهوئة وتصريف   بالبناية والمتعلقة  الشبكات الفنية: الشبكات التي يتم تركيزها 

م في انتشار الحريق ومقاومته واإلطفاء.
ّ
الدخان وكاشفات الحريق واإلنذار وأجهزة التحك

· حاالت   في  لإلطفاء  التدخل  وتجهيزات  معدات  وتشمل  الحريق:  ومقاومة  النجدة  وسائل  توفير 
ير إطفاء – فوهات إطفاء( وتركيزها في أماكن ظاهرة وأن تكون دائما في متناول اليد  الحريق )قوار

وأن يكون الوصول إليها دون عوائق.
· تهيئة أرضية المستودع بالخرسانة اإلسفلتية لمنع تشّربها بالمواد النفطية والزيوت. 
· تعّهد األسقف لحمايتها من التشقق. 
· تعهد شبكة اإلنارة بالصيانة باستمرار لتفادي الحرائق التي يمكن أن تنجم عن خلل بالشبكة الكهربائية. 
· تعهد أجهزة التهوئة. 
· تزويد المستودع بقاطع تيار لفصل التيار الكهربائي إثر انتهاء العمل اليومي أو في حالة الطوارئ. 
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· يبة من المصادر المحتملة لنشوب الحرائق.  توفير وسائل النجدة ومقاومة الحريق وجعلها قر
· ويتم إنجاز نظام السالمة بالتعاون والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية. 

2.3. مسك دفتر سالمة خاص بالمستودع:

المركزة بها  الفنية  النجدة وبيانات حول الشبكات  الضرورية حول تجهيزات ومعّدات  يتضمن اإلرشادات 
ية المجراة عليها. وأعمال الصيانة الدور

3.3. القيام بمراجعة دورية لتجهيزات استشعار الحريق ووسائل ومعّدات النجدة واإلطفاء: 

للتأكد من حسن اشتغالها.
4.3. القيام بأشغال الصيانة الدورية: 

لمختلف الشبكات الفنية المركزة بالبناية والتأكد من اشتغالها طبقا لمقتضيات السالمة.
5.3. وضع مخطط بياني لإلجالء السريع: 

تعليق بيانات وإرشادات النجدة في أماكن بارزة من المستودع وفي الممرات والمعابر.
6.3. تأمين حراسة مستمرة: 

للمستودع كامل فترات السنة بما في ذلك أيام العطل واألعياد وفترات العمل بنظام الحصة الواحدة 
لتفادي السرقات. إضافة إلى تخصيص مأوى للحارس يكون عند مدخل المستودع، ما يساعده على 
حسن مراقبة عمليات الدخول والخروج من المستودع. وتمكين الحارس من وسيلة اتصال الستعمالها 

عند الضرورة.

حماية المـعـّدات والمواد:. 4
ية للمستودع.   التسوية العقار
إحاطة مساحة المستودع بسياج مبني ال يقل ارتفاعه عن المترين وذلك لتفادي السرقة.  
توفير أماكن مغطاة إليواء العربات واآلليات حماية لها من العوامل المناخية.  
تزويد اآلليات والمعّدات بالتجهيزات الوقائية المناسبة لمنع األخطار الناجمة عن استخدامها.  
تركيز شبكات لتصريف مياه األمطار والمياه المستعملة.  
توفير اإلنارة الجيدة.  
تجهيز المستودع بكاميرات مراقبة.  
إبرام اتفاقية مع إدارة تفقد طب الشغل والسالمة المهنية والتي تعنى أساسا بتفقد ظروف حفظ   

الصحة والسالمة المهنية.
من    الوقاية  مجال  في  الفنية  للمساعدة  وذلك  المهنية  والسالمة  الصحة  معهد  مع  اتفاقية  إبرام 

األخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

الهياكل المتداخلة بالجماعة المحلية:. 5
يعنى لإلدارة المكلفة باألشغال أو اإلدارة المكلفة بالنظافة والعناية بالبيئة باإلدارة البلدية بمتابعة التصرف 
في المستودعات وصيانة المعدات وتأمين متطلبات السالمة والوقاية داخل المستودع وذلك بالتنسيق 

مع اللجان البلدية للنظافة والصحة والبيئة ولجنة األشغال والتهيئة العمرانية.
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الجزء السابع 

البنية األساسية 
والتجهيزات العمومية

المحتوى

الشبكات العمومية والتنسيق بين المتدخلين في الملك 
العمومي للطرقات

شبكات تصريف مياه األمطار - اإلنجاز والصيانة والتنسيق 
لة

ّ
مع األطراف المتدخ

التنوير العمومي - اإلنجاز والتعّهد وصيانة الشبكة
البنايات المدنية

إعداد مشاريع البنايات المدنية
صيانة البنايات البلدية

إدارة المشاريع البلدية
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الشبكات العمومية والتنسيق بين 
المتدخلين في الملك العمومي للطرقات

(72)

تحتل دراسة الطرقات والشبكات العمومية مكانة هامة في وضع خطة 
عمرانية مفّصلة تهدف إلى تحسين شروط الحياة وضمان جودتها، ويكون 
ذلك بمراعاة بعض المعايير والشروط للحصول على تقسيمات ومساكن 

مجهزة بجميع المرافق الحياتية من ماء صالح للشراب، وكهرباء، وغاز 
وتطهير ووسائل تدفئة وتكييف

اإلطار القانوني:
أمر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص   

للجماعات المحلية في استخالصها،
3026 لسنة    األمر عدد  بإتمام  يتعلق   2017 أوت   14 2017 مؤرخ في  912 لسنة  أمر حكومي عدد 

العمومية  الشبكات  الستغالل  العامة  الشروط  بضبط  المتعلق   2008 سبتمبر   15 في  المؤرخ   2008
لالتصاالت وشبكات النفاذ،

أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام االشتراكات   
في الماء الصالح للشرب،

القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،   
قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير،  
يد إحكام التنسيق بين المتدخلين    يخ 07 أوت لسنة 2000 المتعلق بمز المنشور عدد 31 للوزارة األولى بتار

في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقات.
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تمهيد:
(voiries et réseaux divers( تحتل مكانة جد هامة في  إن دراسة الطرقات والشبكات المختلفة 
بعض  بمراعاة  وذلك  جودتها  وضمان  الحياة  شروط  تحسين  إلى  تهدف  مفصلة  عمرانية  خطة  وضع 
صالح  ماء  من  الحياتية  المرافق  بجميع  مجهزة  ومساكن  تقسيمات  على  للحصول  والشروط  المعايير 
بطرق  توضع  بتركيز شبكات مختلفة  تدفئة وتكييف. ويكون هذا  غاز وتطهير ووسائل  للشراب، كهرباء، 

عليها. متفق  ومواصفات 
األمالك  خاصة  عام  لمرفق  المخصصة  األمالك  من  تعتبر  المحلية  الجماعات  مجلة  من   69 بالفصل  وعمال 
والغاز  المياه  يع  توز وشبكات  لمنشآت  المتضمنة  المحلية  الجماعة  ملك  على  التي  األرض  قطع  التالية: 

والكهرباء والتطهير واالتصاالت وغيرها من المنشآت العمومية.
ويتمثل دور البلدية في التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين عند األشغال في الملك البلدي للطرقات 
يد  بمز المتعلق   2000 07 أوت لسنة  يخ  بتار األولى  للوزارة   31 المنشور عدد  ينص عليه  وذلك حسب ما 

إحكام التنسيق بين المتدخلين في مختلف الشبكات بالملك العمومي للطرقات.

مهام البلدية:. 1
يتمثل دور البلدية في:

يا مع تقدم إنجاز    إعداد مخططات التهيئة وحصر الشبكات العمومية في قاعدة بيانات مع تحيينها دور
هذه األشغال،

التنسيق بين جميع المتدخلين العموميين قبل برمجة األشغال وأثناءها وبعد انتهاء األشغال،  
صيانة وجهر شبكات تصريف مياه األمطار كلما تطلبت الضرورة وقبل بداية موسم األمطار،  
إحداث وصيانة شبكات التنوير العمومي بالطرقات البلدية،   
ير فنية يقع اعتمادها عند إعداد دراسات تصريف مياه األمطار وحماية    إحصاء النقاط الزرقاء وإعداد تقار

المدن من الفيضانات،
إسناد المخالفات في هذا المجال عند مخالفة التراتيب والمواصفات المتفق عليها،   
دراسة مطالب التدخل في الطريق العام وضبط كيفية التدخل،  
منح تراخيص قطع الطريق بعد استخالص المعاليم الموجبة،  
مراقبة أشغال التدخل في الطريق العام ومدى مطابقتها للتراخيص المسلمة،  
إحداث خلية تعنى بالتنسيق لمختلف األشغال بالطريق العام،  
6 سنوات    للقيام بأشغال خالل فترة  الحاالت االستثنائية  العموميين إال في  للمتدخلين  الترخيص  عدم 

هذه  ديمومة  على  للحفاظ  وذلك  اإلسفلتية  بالخرسانة  الطرقات  وتعبيد  تهيئة  يع  لمشار التالية 
يع. المشار

زة بالملك العمومي . 2
ّ
برمجة وتنسيق التدخالت واألشغال الخاصة بالشبكات العمومية المرك

للطرقات:
يعنى للسيد الوالي المختص ترابيا بمهمة التنسيق في تنفيذ البرامج واألشغال وذلك بإحداث لجنة تنسيق 

ومتابعة يرأسها والي الجهة أو من ينوبه ويعنى لهاته اللجنة:
دراسة برامج األشغال والبرامج المعروضة مع ضبط التدخالت وفق روزنامة سنوية،  
دراسة الحاالت االستثنائية،  
إعالم البلديات واإلدارات الجهوية والمتدخلين العموميين بروزنامة األشغال المبرمجة،  
متابعة إنجاز هذه البرامج،  
برمجة وتنسيق التدخالت واألشغال الخاصة بالشبكات العمومية المركزة بالملك العمومي للطرقات غير   

المرتبة )بلدي أو غيره( أو الطرقات المرّتبة.

أنواع الشبكات:. 3
شبكة التطهير،  
شبكة تصريف مياه األمطار،  
شبكة التنوير العمومي،  
شبكة الكهرباء،   
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شبكة الغاز الطبيعي،  
شبكة المياه الصالحة للشراب،  
شبكة االتصاالت.  

األطراف المتداخلة:. 4

اللون الرامزالهيكل المعنيالشبكة

الديوان الوطني للتطهير  شبكة التطهير

شبكة تصريف 
مياه األمطار

البلدية بالنسبة إلى الشبكة المتواجدة بالطرقات البلدية  
بالطرقات    المتواجدة  للشبكة  التحتية  والبنية  واإلسكان  التجهيز 

المرتبة

شبكة التنوير 
العمومي

البلدية بالنسبة إلى الشبكة المتواجدة بالطرقات البلدية  
بالطرقات    المتواجدة  للشبكة  التحتية  والبنية  واإلسكان  التجهيز 

المرتبة

الشركة التونسية للكهرباء والغاز  شبكة الكهرباء

شبكة الغاز 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز  الطبيعي

شبكة المياه 
يع المياه  الصالحة للشراب الشركة التونسية الستغالل وتوز

اتصاالت تونس   شبكة االتصاالت

ويعنى لإلدارة المكلفة باألشغال والتهيئة العمرانية باإلدارة البلدية بمتابعة الشبكات العمومية والتنسيق 
والتهيئة  لألشغال  البلدية  اللجنة  مع  بالتنسيق  وذلك  للطرقات،  العمومي  الملك  في  المتدخلين  بين 

العمرانية.
تحذير  بشبكة  تمييزها  ويتم  السطح  من  محدد  عمق  على  شبكة  كل  تكون  المخاطر،  ولتفادي 
بالصور  مبّين  هو  مثلما  الشبكة  طبيعة  مع  يتوافق  بلون  إليها  ُيرمز   )grillage avertisseur(
لمختلف   )plan de recollement( التطابق  أمثلة  إعداد  ضرورة  مع  الجذاذة  لهذه  المصاحبة 

المعنية. اإلدارات  قبل  من  التحتية  الشبكات 
كما وجب التأكيد عند إنجاز التدخالت على الشبكات )أشغال تركيز، أشغال صيانة أو تعّهد، أشغال تمديد...( 
بالطرقات  األضرار  تفادي  من  ن 

ّ
يمك بما   )le fonçage( الخرز  يقة  كطر للحفر  الحديثة  التقنيات  استعمال 

يقة الحفر السطحي على أن يقوم المستلزم  المهيأة حديثا، وعند االستحالة الفنية المطلقة تعتمد طر
يق أو الرصيف إلى ما كان عليه وذلك مباشرة بعد نهاية األشغال. العمومي بإعادة وضع الطر

غير أنه ال يمكن إسناد أي ترخيص بلدي للمستلزمين العموميين إلنجاز أشغال تتطلب 
القيام بحفر سطحي على الطرقات المهيأة بتغليف سطحي لمدة أقل من 3 سنوات 

أو المعبدة بالخرسانة اإلسفلتية منذ أقل من 6 سنوات
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لمشاهدة الفيديو:
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شبكات تصريف مياه األمطار
لة

ّ
اإلنجاز والصيانة والتنسيق مع األطراف المتدخ

(73)

ل مبني على 
ّ
للحماية والتوقي من الفيضانات تضبط الدولـة برنامج تدخ

دراسة معمقة للواقع الميداني واستشراف تطّورات التعمير المستقبلية 
 قطاع

ّ
ل كل

ّ
بما ييّسر معرفة األخطار المحتملة ويضبط تدخ

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون األساسي عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 68 المؤرخ في   

24 جويلية 1995 الذي يكلف البلديات بمسؤولية بناء وتقوية وتنظيف الخنادق، 
القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار قانون المياه،  
يل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير والمهام الموكلة له،   القانون عدد 41 المؤرخ في 19 أفر
   54 )الفصل  واإلسكان  التجهيز  وزارة  بتنظيم  المتعلق   1988 جويلية   22 في  المؤرخ   1413 عدد  األمر 

المتعلق بتطوير الدراسات وأعمال حماية المدن من السيول وصيانة األعمال المنجزة(،
األمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسّن بعض التراتيب العامة   

للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه األمطار المجّمعة من أسطح البنايات غير المتاح.

ة حماية من مخاطر الفيضانات:. 1
ّ
خط

ل، تأخذ بعين االعتبار درجة األخطار المحتملة 
ّ

ة حماية من مخاطر الفيضانات وتدخ
ّ
تسعى الدولة إلى وضع خط

ومدى تأثيراتها الممكنة ومقتضيات تكامل المشاريع وتوزيعها على مختلف الجهات والمناطق.
 من:

ّ
وتتقاسم آليات تنفيذ إستراتيجية الحماية من الفيضانات قطاعات كل

	 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية )إدارة المياه العمرانية(،
	 وزارة الفالحة والموارد المائية )اإلدارة العامة للسدود(،
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	 الجماعات المحلية. 
يبة  القر والحماية  العمرانية(  المناطق  خارج  والمجاري  واألودية  )السدود  البعيدة  الحماية  تشمل  وهي 

)األودية والمجاري داخل المنطقة العمرانية( وتصريف مياه األمطار.
1.1. الحماية البعيدة:

م في دفق المياه وتوجيهها حيث ُيمكن تجميعها 
ّ
ل في إنشاء السدود والبحيرات الجبلية للتحك

ّ
وتتمث

واستغاللها، وتعود بالنظر إلى وزارة الفالحة والموارد المائية.
كما يعهد لوزارة الفالحة و الموارد المائية:

· إنجاز األشغال المتعلقة بالهياكل األساسية التي تهّم المياه الفالحية ومراقبة التصّرف فيها وتهيئة  
األحواض الطبيعية،

· التصّرف في الملك العمومي للمياه من أنهار وأودية و مجاري المياه. 
2.1. الحماية القريبة:

م في مسارات 
ّ
ل في إنجاز منشآت للحماية على مشارف المدن، وتهدف هذه المنشآت إلى التحك

ّ
تتمث

يبة منها ومن فوائض مياه المناطق البعيدة.  ق المياه المندفعة نحو المدن من المناطق القر
ّ

وتدف
داخل  الواقعة  الطبيعّية  تجّمعها  ومناطق  مجاريها  في  المياه  حركة  في  م 

ّ
التحك إلى  تهدف  كما 

المناطق التي تّم تعميرها أو بجوارها. 
أبرز  الترابية، ومن  التجهيز واإلسكان والتهيئة  بالنظر إلى وزارة  يبة  القر الحماية  تعود أشغال ومنشآت 

يبة: التدخالت التي تتكون منها الحماية القر
· تحويل األودية ومجاري المياه خارج المناطق العمرانية وإنجاز أحواض لتجميع مياه األمطار بما يضمن  

م في كّمياتها وتدفقها عند اشتداد غزارة هطولها،
ّ
التحك

· تعديل وتهيئة مجاري أودية داخل المناطق العمرانية، 
· تبليط بعض المجاري وبناء جنباتها أو تغطيتها، 
· من   المدن  حماية  برنامج  السكنية ضمن  والتجّمعات  العمرانية  المناطق  داخل  األمطار  مياه  تصريف 

الفيضانات.
كما يتمثل دورها في إنجاز شبكات لتصريف مياه األمطار والتي تتكّون عادة من قنوات مختلفة األحجام 

تصّب في مجاري األودية أو في السباخ أو في البحر.
ومن مشموالت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أيضا في مجال التخطيط 

والدراسات واألشغال:
· التخطيط على األمدْين القصير والمتوسط للدراسات وإنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات، 
· متابعة دراسات حماية المدن من الفيضانات ومراقبتها، 
· متابعة أشغال حماية المدن من الفيضانات ومراقبتها، 
· صيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات وجهرها. 

ل البلديات:. 2
ّ
مجال تدخ

مياه  التصرف في  بإنجاز شبكات  البلدية  ُتعنى  المحلية،  الجماعات  مجلة  من   240 الفصل  لمقتضيات  تبعا 
األمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.

1.2. إنجاز الشبكات الجديدة:

يقتين، إّما: يتّم تصريف مياه األمطار بطر
·   )les conduites) بإنشاء شبكة تحت أرضية داخل األحياء السكنية تتكّون من األنابيب مختلفة األحجام

 )les regards à grille et les regards de visite) وفتحات الشبكة )les dalots) أو منشآت مائية
لضمان التنظيف،

· مع   السطحية  األمطار  مياه  تصريف  لضمان  حواجز  ذات   )les caniveaux) جانبية  مزاريب  تركيز  أو 
تصريفها باتجاه المنشآت أو الوديان.

2.2. أشغال الصيانة:

ية، خصوصا قبل األمطار الموسمية عن  كما تكون البلدية مسؤولة عن صيانة هذه الشبكات بصفة دور
جميع  من  الجانبية  المزاريب  مستوى  وعلى  التصريف  ومنافذ  الشبكة  فتحات  وجهر  تنظيف  طريق 
ق نحو المخرج وسيالن المياه بصفة جيدة 

ّ
المخلفات كاألتربة والنباتات والرواسب، وذلك لضمان التدف

في الشبكة األرضية.
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تتكّون الصيانة من:
· تنظيف الشبكات وإزالة بقايا األشجار واألوراق والحصى... التي تقلل من مساحة سطح مرور المياه، 
· تنظيف القنوات والمنشآت وإزالة الرواسب، كما يجب التأكد من أّن األتربة والنفايات المجّمعة يتّم  

تحويلها باألماكن المخصصة لتجميع النفايات الصلبة حسب قرار يصدر عن البلدية في الخصوص، 
· ية والصيانة الطارئة.  كما أّن هناك نوعان من الصيانة: الصيانة الدور

1.2.2. الصيانة الدورية:

 منها دوًرا أساسيا في جودة الشبكة، 
ّ

تتكّون شبكة مياه األمطار من هياكل مختلفة، يلعب كل
ية للشبكة وجدولتها مسبقا. لذلك ينبغي النظر في الصيانة المبرمجة والدور

واألنابيب  الخنادق  بتنظيف  الطريق  سطح  تجديد  من  االستفادة  على  ين  قادر سنكون  وبالتالي 
والمنشآت وما إلى ذلك.

مجّهز  ميداني  عمل  فريق  طريق  عن  الذاتية  باإلمكانيات  إّما  األشغال،  هاته  إنجاز  للبلدية  وُيمكن 
باآلليات المناسبة أو عن طريق تعيين مقاولة مختّصة.

2.2.2. الصيانة الطارئة:

يحدث أن يتعّرض تشغيل الشبكات للخطر فجأة بسبب عطل عرضي )االزدحام بسبب تجّمع المواد، 
أو انسداد مفاجئ على سبيل المثال(.

ل دون تأخير من أجل تجّنب احتباس الماء في أعلى الشبكة وفي أسوأ 
ّ

من الضروري بعد ذلك التدخ
ل الصيانة الطارئة.

ّ
الت الطارئة ُتشك

ّ
األحوال الفيضان على الطرقات والمحالت، وهذه التدخ

للحفاظ على نظام تصريف مياه األمطار بشكل سليم يجب:
تنظيم وجدولة مهام الصيانة، §
تنظيف شبكة مياه األمطار قبل حلول موسم األمطار، §
ل في حاالت الطوارئ، §

ّ
التدخ
تصميم الترتيبات لتحسين أداء الشبكة. §

توصيات عملية:. 3
مياه    يف  تصر بشبكة  الخاصة  الخرائطية  الوثائق  وتحيين  إعداد  المختّصة  البلدية  المصالح  على  يتعّين 

لها      الفنية  الخصوصيات  تتضّمن  معطيات  قاعدة  وإعداد   )les plans de recollement) األمطار 
،)longueur, section, cote fil d’eau...)

عند دراسة مطالب رخص التقسيمات يتعّين إدراج أشغال تركيز شبكات تصّرف لمياه األمطار في حالة توفر   
شبكة رئيسة بالمنطقة،

يتعّين على    الفيضانات،  الموسمية منها، ولتفادي  الجيد لموسم األمطار، خاصة  في إطار االستعداد 
وبآجال  محكمة  بصفة  األشغال  هاته  إنجاز  مراحل  لمختلف  زمني  جدول  إعداد  المختّصة  البلدية  المصلحة 

مضبوطة )إعداد كراسات الشروط، نشر طلب العروض، متابعة إنجاز األشغال...(،
الت الطارئة والمستعجلة، يتكّون من عدد كاٍف   

ّ
يتعين على البلدية تركيز فريق عمل ميداني ُيعنى بالتدخ

الت سريعة وناجعة،
ّ

ية لضمان تدخ من الُعّمال واآلليات والتجهيزات الضرور
يع    مشار  

ّ
لكل والفني  الوظيفي  البرنامج  يتضّمن  أن  يتعّين  األمطار  مياه  وتثمين  السيالن  مياه  من  للحّد 

والتجهيزات  الكبرى  ية  والتجار والخدماتية  واللوجستية  والصناعية  والترفيهية  والسياحية  المدنية  البنايات 
والمآوي ذات الطوابق والسكن الجماعي، المكّون المتعلق ببناء خزان تجميع مياه األمطار باعتماد دراسة 
دراسات  مكتب  طرف  من  ُمعّدة  الواليات  مختلف  في  األمطار  لكميات  السنوي  المعّدل  حسب  جدوى 
مختّص، وتتّم المصادقة عليها من طرف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، وال ُيمكن استعمال 

مياه األمطار كمياه للشرب وإعداد المواد الغذائية واالغتسال.
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التنوير العمومي
اإلنجاز والتعّهد وصيانة الشبكة

(74)

يقصد بالتنوير العمومي اإلنارة الخارجية التي تتضّمن إنارة الشوارع واألنهج 
والمساحات العامة والمنشآت الراجعة بالنظر للبلدية، وهو ُيعّد من العناصر 
األساسية في تحسين ظروف العيش وجودة الحياة بالنسبة إلى المتساكنين

اإلطار القانوني:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
قانون عدد 362 لسنة 1991 مؤرخ في 13 مارس 1991 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط منقح   

ومتمم باألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط 
وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

قانون عدد 72 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالتحكم في الطاقة،  
قانون عدد 82 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،  
ير الصناعة والطاقة    يرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووز ير الداخلية والتنمية المحلية ووز قرار من وز

المتعلقة  الفنية  بالخاصيات  يتعلق   2006 فيفري   09 في  مؤرخ  والمتوسطة  الصغرى  والمؤسسات 
باالقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير العمومي،

األنشطة    بضبط  يتعلق   2008 أوت   18 في  مؤرخ  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  يرة  وز من  قرار 
واألشغال  البناء  لمقاوالت  يمكن  والتي  لها  الموافقة  القصوى  والحدود  واألصناف  واالختصاصات 
ية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى  العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك اإلمكانات البشر

هذه المقاوالت،
ية    األمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بالموافقة على كراس الشروط اإلدار

العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات 
الخاضعون للقانون الخاّص إلنجاز البناءات المدنية.
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تمهيد:
العيش  ظروف  تحسين  في  األساسية  العوامل  من  العمران  مناطق  داخل  العمومي  التنوير  عنصر  ُيعتبر 
ر لهم من أمان وسالمة في تنقالتهم الليلية. كما يساهم 

ّ
وجودة الحياة بالنسبة إلى المتساكنين لما يوف

ية الليلية ويشّجع على النشاط  في تنشيط الدورة االقتصادية للجهة، حيث يسّهل عملية المبادالت التجار
الثقافي والترفيهي الليلي خاصة في فصل الصيف.

يع التنوير العمومي لمعايير فنية وأن تكون  وبالنظر ألهمية هذا المرفق، من الضروري أن تستجيب مشار
النجاعة  يضمن  إرث  على  الحصول  قصد  ومتابعتها  عليها  المحافظة  تقع  وأن  محيطها  مع  متناسقة 

والديمومة.

التعريف:. 1
العامة    المساحات  إنارة  واألنهج،  الشوارع  إنارة  تتضّمن  التي  الخارجية  اإلنارة  العمومي  بالتنوير  ُيقصد 

والمنشآت الراجعة بالنظر للبلدية،
 ما يتعلق بالتجهيزات والمعّدات األرضية والتحت أرضية المتصلة ببعضها   

ّ
ُيقصد بشبكة التنوير العمومي كل

والغاز  للكهرباء  التونسية  للشركة  بالنظر  ترجع  التي  تلك  باستثناء  البلدي  التراب  داخل  متواجدة  كوابل  عبر 
كالعّدادات سواء كانت داخل مراكز تغذية أو منفصلة )خزانة التنوير(.

المهام:. 2
تسهر البلدية عبر مصالحها الفنية والمالية على إنجاز الدراسات واألشغال المندرجة ضمن مخطط االستثمار 
طلب  ملفات  وإعداد  الحاجيات  تحديد  عبر  اإلنارة  شبكة  تهذيب  أو  وتمديد  بإحداث  تتعلق  والتي  البلدي 

العروض ومتابعة اإلنجاز والمراقبة. 
المختصة  البلدية  المصالح  على  يتعّين  كما  االختصاص،  ذات  بالمكاتب  االستعانة  اإلطار  وُيمكنها في هذا 
السعي إلى التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز عند إنجاز الدراسات الفنية والحصول على 

المصادقة الكتابية.
الكهربائية  للطاقة  استهالكها  ومراقبة  اإلنارة  شبكات  استغالل  حسن  ومتابعة  بصيانة  أيضا  تقوم  كما 

وإحكام استغالل الطاقة باستعمال الفوانيس والتجهيزات المقتصدة للطاقة وللطاقات المتجّددة.

مكّونات شبكة التنوير العمومي:. 3
تتكّون شبكة التنوير العمومي من ثالثة عناصر أساسية:

مركز تغذية: ويكون في شكل خزانة تتكّون من عّداد كهربائي متصل بقاطع )يرجع بالنظر للشركة التونسية   
للكهرباء والغاز( ولوحة حماية، 

الشبكة الخارجية: تتمثل في األعمدة واألسالك التي تختلف نوعيتها تبعا لطريقة مّدها، هوائية أو تحت   
أرضية، 

جهاز اإلنارة: يتكّون من الفانوس واألجهزة المتصلة به.  

استغالل شبكات التنوير العمومي وصيانتها:. 4
تعّهد ومراقبة ومتابعة  المناولة،  أو عن طريق  الذاتية  باإلمكانيات  الفنية بصفة مباشرة  المصالح  ى 

ّ
تتول

استغالل شبكات التنوير العمومي بصفة دورية وكلما دعت الضرورة لذلك حفاظا على ديمومة المرفق 
العمومي واستمراره وكذلك لتجّنب تدّني جودة اإلضاءة واستباق األعطاب.

 تغيير، ويتّم التنسيق 
ّ

ويتعين على المصلحة الفنية في هذا اإلطار إرساء قاعدة معطيات يتّم تحيينها عند كل
ية للصيانة واستهالك الكهرباء. مع المصلحة المالية لبرمجة االعتمادات الالزمة والضرور

وتنقسم أعمال الصيانة إلي: 
1.4. الصيانة الدورية:

وتتضمن أساسا األعمال المبرمجة مسبقا تبعا لمدة االستعمال مثل تنظيف الفوانيس وتغييرها عند 
د قسم الهندسة المدنّية للخزانات، إجراء قيس قوة الضوء على 

ّ
االقتضاء، معاينة خزانة التحكم، تفق

)تآكل،  اإلنارة  أعمدة  ثبات  د 
ّ

تفق يجب  كما  االقتضاء،  عند  ية  الضرور األشغال  إجراء  مع  الطريق  سطح 
االصطدامات التي تسّببها العربات(. 
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2.4. الصيانة العالجية:

ية فريق التدخالت  تتّم هذه الصيانة عند حدوث عطب في اشتغال التنوير العمومي. وتقتضي جاهز
الطارئة وتوفر المخططات وأمثلة التطابق الفنية وقاعدة بيانات محّينة. وتتمثل هذه الصيانة إّما في 
أو إصالحات مؤقتة إلعادة  للمواصفات  بطريقة صحيحة ومطابقة  اإلنارة  يعيد تشغيل  نهائي  إصالح 

ر ذلك في اإلبان.
ّ

التنوير وبرمجة اإلصالح النهائي الحقا في حال تعذ

الموارد البشرية واآللية المطلوبة:. 5
وقواعد  بإجراءات  يتعلق  فيما  خاصة  كفاءة  وذات  مؤهلة  بشرية  موارد  ر 

ّ
توف الناجع  التدخل  يستوجب 

السالمة عند القيام بالتدخالت. ويكون هذا الفريق مدّعما من ناحية بوسائل مادية تتمثل في عربة، شاحنة 
الكهربائية مثل  بالشبكات والتجهيزات  الخاصة  الفنية  إلخ، والوثائق  م... 

ّ
مجهزة بسلم، أدوات قياس وتحك

المخططات والرسوم البيانية وجذاذة البيانات وأدلة الصيانة والتشغيل من ناحية أخرى. ويجب أن يكون فريق 
التدخالت الطارئة مجّهزا بقطع الغيار األولية.

الميدانية  للمراقبة  ذلك،  أمكن  إن  ليلي،  عمل  فريق  تركيز  على  العمل  محلية  جماعة   
ّ

كل على  ويتعّين 
والتدخالت السريعة على كامل أيام األسبوع.

الهياكل المتداخلة:. 6
البلدية  
وزارة الداخلية  
وزارة التجهيز واإلسكان   
الشركة التونسية للكهرباء والغاز  
م في الطاقة  

ّ
الوكالة الوطنية للتحك

مجمع الصيانة والتصّرف )مناطق صناعية(  
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البنايات المدنية
(75)

تخضع البنايات العمومية لمنظومة قانونية متكاملة تتعلق بضبط إجراءات 
ومعايير تعيين المصممين، وبضبط المهمات الهندسية والمعمارية 

وأشغال الهندسة العامة التي تضمن جودة تصور المشروع وحسن إنجاز 
األشغال وديمومة البناية لفائدة الجماعات العمومية المحلية

اإلطار القانوني: 
بالتجهيزات  المتعلقة  القانونية  المراجع  كافة  استعراض  سيتعين  فإنه  ودقته  الموضوع  لتشعب  نظرا 

الجماعية والبناءات المدنية:
v§  :النصوص المتعلقة بتنظيم إنجاز البنايات المدنية
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/05/09 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
األمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017،   
األمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989،   
األمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978،   
القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974،   
األمر 1033 لسنة 1983 المؤرخ في 04 نوفمبر 1983.   
v§:النصوص المتعلقة بالخبراء في المساحة
يل 2002،    قانون عدد 38 لسنة 2002 مؤرخ في 11 أفر
أمر عدد 3267 لسنة 2002    مؤرخ في 17 ديسمبر 2002،   
ير التجهيز واإلسكان مؤرخ في   11 ديسمبر   2002  .    قرار من وز
v§:النصوص المتعلقة بالمقاوالت
أمر عدد 2656 لسنة 2008 مؤرخ في 31 جويلية 2008،   
أمر عدد 3105 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جويلية 2013 يتعلق بإتمام األمر عدد 2656 لسنة 2008   

المؤرخ في 31 جويلية 2008، 
ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت   2008.      ملحق لقرار وز
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v§:النصوص المتعلقة بالتأمين العشري والمراقبين الفنيين
قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي  1994،     
قانون عدد 10 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994،   
أمر عدد 415 لسنة 1995 مؤرخ في 06 مارس 1995 كما تم إتمامه باألمر عدد 1360 لسنة 1997   

المؤرخ    في 14 جويلية 1997،
أمر عدد 416 لسنة 1995 مؤرخ في 06 مارس 1995،   
أمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد 416 لسنة   

1995 المؤرخ في 06 مارس 1995.
v§ البنايات داخل  المعوقين  األشخاص  تنقل  بتيسير  الخاصة  الفنية  بالمواصفات  المتعلقة  النصوص 

العمومية:
أمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي  2006  .  
v§:النصوص المتعلقة بالسالمة والوقاية من أخطار الحريق
القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009،    
ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 02 جوان 2017.    ير الداخلية ووز قرار من وز
v§:النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية
أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.  
v§:النصوص المتعلقة بالتحكم في الطاقة وحسن التصرف في الموارد المائية
قانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 09 فيفري 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة   

2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 ،
ير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى    ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووز قرار مشترك من وز

والمتوسطة مؤرخ في 23 جويلية 2008، 
األمر عدد 2269 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمنقح لألمر عدد 2144 المؤرخ في 02 سبتمبر 2004،  
أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018،  
ير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى    ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووز قرار مشترك من وز

والمتوسطة مؤرخ في 01 جوان 2009،
ير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 17 ديسمبر 2010    ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووز قرار من وز

يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 23 جويلية 2008.

التعريف:. 1
العمومية  الجماعات  لفائدة  إنجازها  والمزمع  بها  الملحقة  والمنشآت  البنايات  المدنية  بالبنايات  يقصد 
األمن  تهم  ألسباب  سري  طابع  لها  التي  أو  العسكري  لالستعمال  المخصصة  البنايات  باستثناء  المحلية، 

الوطني.
ويتعين إخضاع البنايات العمومية لمنظومة قانونية متكاملة تتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين 
المشروع  تصور  جودة  تضمن  التي  العامة  الهندسة  وأشغال  والمعمارية  الهندسية  المهمات  وبضبط 

وحسن إنجاز األشغال وديمومة البناية.

تصنيف البنايات المدنية: . 2
تصنف البنايات المدنية إلى ثالثة أصناف:

يع بالبنايات المدنية التي تتطلب، ألهميتها، بحثا مدققا    مشاريع ذات صبغة قوية: تتعلق هذه المشار
وتقنيات معقدة أو تحتوي على تجهيزات خصوصية هامة.

يع ببنايات مدنية ذات تعقيد نسبي وال تشكل صعوبات    مشاريع ذات صبغة وزارية: تتعلق هذه المشار
تقنية خاصة. 

يع بالبنايات المدنية الجهوية أو المحلية.   مشاريع ذات صبغة جهوية أو محلية: تتعلق هذه المشار
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تصنيف البنايات المدنية
الصنف أ5الصنف أ4الصنف أ3الصنف أ2الصنف أ1

البنايات المدنية 
المعقدة وكل 
البنايات المدنية 
الجديدة الراجعة 
بالنظر للوزارات 
والتي تفوق 
كلفتها 7 
مليون دينار

البنايات 
المندرجة ضمن 
برنامج وطني 
لصيانة البنايات 

المدنية
على غرار 

برامج صيانة 
المؤسسات 
التربوية أو 

المؤسسات 
الصحية

البنايات 
المدنية 

المنصوص 
عليها باألمر 
عدد 1711 
لسنة 2012 
المؤرخ في 
04 سبتمبر 
2012

البنايات المدنية الراجعة بالنظر إلى 
المجلس البلدي )يتعهد بإنجازها صاحب 

المنشأ – المجلس البلدي(
يمكن لرئيس المجلس البلدي أن يطلب 
من الوالي المختص ترابيا اإلذن للمصالح 

الجهوية التابعة للوزارة المكلفة 
بالتجهيز بتقديم المساعدة الفنية 

للمجلس البلدي حسب اإلمكان إلنجاز 
بعض المشاريع.

وفي كل الحاالت يعتبر رئيس المجلس 
البلدي مسؤوال كليا عن إنجاز المشروع 

في كل ما يتعلق بالتصرف اإلداري 
والفني والمالي طبقا للتراتيب الجاري 

بها العمل

البنايات 
المدنية 

المعقدة 
نسبيا والتي 

ال تشكل 
صعوبات فنية 
خاصة، وليست 
ضمن األصناف 
»أ1 وأ3 وأ4«

البنايات المدنية إضافة بعض المقتضيات الفنية الخاصة الواجب أخذها بعين  كما يتعين عند إنجاز أو صيانة 
االعتبار في كل مشروع بناية مدنية على غرار:

التحكم في الطاقة في مجالْي النجاعة في استعمال الطاقة والطاقات المتجددة،  
االقتصاد في الماء،  
المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والحد من انعكاسات التغيرات المناخية...  

دور الجماعات المحلية: . 3
المدنية  البنايات  لمختلف  شامل  جرد  على  يحتوي  معلومات  بنك  إعداد  محلية  جماعة  كل  على  يتعين 
حسب  الجذرية  والصيانة  ية  الدور الصيانة  كلفة  تقدير  مع  وحاالتها  مكوناتها  وحصر  البلدية  بالمنطقة 

األولويات، على أن يقع رصد اعتمادات سنوية ضمن خطة شاملة وذلك لمنع الخطر ورفع اإلخالالت.
كما يتعين عليها الحرص على تسوية وضعيتها العقارية وضبطها بزمام األمالك والعقارات البلدية.

األعمال الدورية لصيانة وتعّهد البناءات البلدية:. 4
جرد البنايات المدنية بالمنطقة البلدية،  
تحديد خصائص كل بناية،   
المياه،    تسّرب  لمنع  البنايات  أسطح  إصالح  الكهربائية،  الشبكات  مراجعة  للبنايات:  ية  الدور الصيانة  برمجة 

تعهد أسطح ومسالك صرف مياه األمطار، الفتوحات، تعهد شبكة المياه المستعملة بها، تعهد األبواب 
والتبييض والدهن...

ية للبناءات المدنية،    إعداد وإنجاز مخطط للصيانة الدور
المقاوالت من    وتعيين  العروض  وتقييم  عنها  واإلعالن  العروض  وتحضير ملفات طلب  الدراسات  قبول 

طرف اإلدارة الفنية البلدية.

الهياكل المتداخلة:. 5
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
وزارة الداخلية )إدارة الحماية المدنية(.  

ويعنى لإلدارة المكلفة باألشغال والتهيئة العمرانية باإلدارة البلدية بمتابعة التجهيزات الجماعية والبناءات 
المدنية وذلك بالتنسيق مع اللجنة البلدية لألشغال والتهيئة العمرانية.
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إعداد مشاريع البنايات المدنية
(76)

يقصد بالبنايات المدنية البنايات والمنشآت الملحقة بها والتي يتّم إنجازها 
لفائدة الجماعات المحلية باستثناء البنايات المخصصة لالستعمال العسكري 
البحت أو التي لها طابع سري ألسباب تهّم األمن الوطني أو التي يكون 

إنجازها في إطار عقد لزمة

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  
قانون عدد 9 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي  1994   يتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء.    
القـانـون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009 والمتعلق بإصدار مجلة السالمة والوقاية   

من أخطار الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات،
قانون عدد 10 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين.  
ية    ق بالموافقة على كراس الشروط اإلدار

ّ
األمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعل

العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون 
للقانون الخاص إلنجاز البناءات المدنية،

الخاضعة    المنشآت غير  يتعلق بضبط قائمة   1995 06 مارس  المؤرخ في   1995 415 لسنة  األمر عدد 
ية للمتدخلين في إنجازها، لوجوب تأمين المسؤولية العشر

العمومية    الصفقات  بتنظيم  المتعلق   2014 مارس   13 في  المؤرخ   2014 لسنة   1039 عدد  األمر 
والنصوص التي تّممته ونقحته، 

األمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،  
أمر حكومي عدد 475 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بإتمام األمر الحكومي عدد 967   

لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، 
أصحاب    تعيين  ومعايير  إجراءات  بضبط  يتعلق   1991 نوفمبر   26 في  مؤرخ  واإلسكان  التجهيز  ير  وز قرار 

الخدمات الخاضعين للقانون الخاّص إلنجاز البنايات المدنية.
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تمهيد:
ية له في  ُيعتبر إنجاز البنايات المدنية عنصرا مهّما يجب الحرص عليه من طرف البلدية ورصد االعتمادات الضرور
واألوامر  القوانين  الفنية وفق  المواصفات  إنجازها حسب  ويتّم  بالدراسات  القيام  يتسنى  حتى  ميزانيتها 

الجاري العمل بها.
تصنيف البنايات المدنية:. 1

يمكن تصنيف البنايات المدنية حسب القيمة المالية إلنجاز األشغال إلى صنفين:
الهندسية    واألشغال  المعمارية  الهندسة  بمهمات  المكلفين  الخدمات  أصحاب  باختيار  األول:  الصنف 

يع التي يكون  والمراقبة الفنية للدراسات وإنجاز البنايات المدنية، بالتعيين المباشر وذلك بالنسبة إلى المشار
يع التي يّتسم إنجازها بحالة التأكد القصوى  ثمن تكلفتها التقديري أقل أو معادال لـ: 800 ألف دينار والمشار

شريطة أن يكون هذا التأكد معلال.
ويتّم هذا االختيار في إطار لجنة البلدية للبنايات المدنية، على أن ُيعرض القرار وجوبا على الرأي المسبق   

ير تعيين المصممين ومشاريع عقود المصممين والمالحق الخاصة بها. للجان الصفقات ذات النظر، وتقار
الهندسية والمراقبة    المعمارية واألشغال  الهندسة  الخدمات لمهمات  أصحاب  باختيار  الثاني:  الصنف 

ية  يع التي تفوق قيمتها المالية 800 ألف دينار، حيث يجب اعتماد طريقة المناظرة المعمار الفنية للمشار
ح عن طريق الجرائد... 

ّ
أو طريقة االختيار حسب الملفات والتي يجب أن تكون مسبوقة بدعوة عمومية للترش

بالنسبة إلى الصنف الثاني.

المراحل التي تمّر بها البنايات المدنية:. 2
1– العناصر المرجعية التي يجب أن يوضع فيها مكّونات الطلب العمومي ومختلف العناصر لتبّين للمشاركين 

نوعية وخصوصيات البناية (les termes de références TDR( التي يتّم من خاللها إّما تعيين مكاتب 
تكون  أن  يجب  والتي  الملفات  حسب  االختيار  طريقة  أو  ية  المعمار المناظرة  طريقة  اعتماد  الدراسات، 

مسبوقة بدعوة عمومية للترشح عن طريق الجرائد... )القانون عــدد 11 المذكور أعاله(.
2– البرنامج الوظيفي (PROGRAMME FONCTIONNEL( ممضى من طرف صاحب المنشأ والذي 

الجيوتقنية  االستكشافات  وإنجاز  المصممين  مختلف  تعيين  تّم  بعدما  تغييره  األحوال  من  بحال  يمكن  ال 
.)enquête géotechnique)

3– الدراسات:

يين أو مكاتب الدراسات  يين، المهندسين االستشار الدراسات الفنية المختلفة من طرف المهندسين المعمار
والتي تّم تقسيمها حسب المهّمات الموكلة لهم في األمر عدد 78-71 المؤرخ في 26 جانفي 1978: 
.)DAO ملفات طلب العروض( – )DF الملف المالي( – )APD الملف التفصيلي( – )APS الملف األّولي(

إضافة إلى ذلك وحسب خصوصية المشروع وطريقة تمويله:
 	،)PGES) دراسة التأثيرات البيئة واالجتماعية
 	.)éTUDE D’IMPACT) دراسة التأثيرات على المحيط

4– مصادقة مصالح الحماية المدنية على دراسة الوقاية والسالمة للبناية. 

5– اإلعالن عن طلب العروض. 

6– اختيار المتعّهد أو المكلف باإلنجاز. 

7– انطالق إنجاز البناية:  

بين هذه  البداية، ومن  منذ  بمشروعه  الخاصة  التفاصيل   
ّ

بكل األخذ  البناية  المشرف على هذه  يجب على 
التفاصيل على سبيل الذكر ال الحصر، الحرص على:

تسليم المتعّهد اإلذن بالمهّمة، 	 
االجتماع الدوري  لمتابعة األشغال، 	 
متابعة األشغال من طرف مختلف األطراف، مصالح بلدية ومكاتب دراسات، 	 
مسك كراس الحضيرة. 	 

8– االستالم الوقتي: 

تنظيف  من  تحفظات  دون  األشغال  من  االنتهاء  بعد  الوقتي  لالستالم  االستعداد  المتعّهد  على  يجب 
المواقع وتسليم أمثلة التطابق. 

 )la réception provisoire) األشغال 
ّ

الحرص من طرف المشرف على البناية على االستالم الوقتي عند نهاية كل
وقبل دخول البناية في االستغالل. 
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 la réception) إن وجدت  االنتهاء من األشغال مع رفع اإلخالالت  النهائي بعد سنة من  9– االستالم 
 .)définitive

10– االستغالل والصيانة:

الحرص على حسن استغالل البناية ببرمجة اقتناء التجهيزات الضرورية وتوفير اإلطارات واألعوان. 
أّما بالنسبة إلى الصيانة،  يجب برمجة نفقات أشغال الصيانة المختلفة في إطار إعداد الميزانية البلدية. 

11– التقييم:

ية لمختلف مراحل إنجاز المشروع وعند نهاية األشغال والصعوبات  ير الدور هذه المرحلة ُتعنى بإعداد التقار
المعترضة لتالفيها والممارسات الجيدة التي ُيمكن أن ُتذكر للّنسج على منوالها مستقبال في إنجاز البنيات 

المدنية ومتابعتها.

بعض أسباب فشل أو بطء إنجاز البنايات المدنية:. 3
يع البنايات المدنية، والتي قد  بعض األسباب المباشرة التي تتسّبب في فشل أو بطء إنجاز العديد من مشار
تؤدي في البعض من الحاالت إلى التخلي عنها أو عن بعض مكّوناتها أو االكتفاء بقسط وظيفي منها 

فقط، نذكر منها: 
	 عدم توفير العقارات الالزمة إلقامة البنايات المدنية قبل البدء في تنفيذها مع العلم أّن اإلجراءات 

المتعلقة بتخصيص األراضي طويلة جّدا،
ية  	 عدم احترام آجال الدراسات أو االستغناء عنها بالرغم من إجراء التعيينات، اعتماد المناظرات المعمار

أو االختيارات حسب الملفات،   
	 عدم تحديد البرنامج الوظيفي مسبقا أو تغيير محتواه، 

	 ضعف الدراسات الفنية،
ر االعتمادات الالزمة،

ّ
	 عدم توف

	 عدم إيفاء المقاول بتعّهداته،
	 وجود مشاكل عقارية طارئة عند إنجاز المشروع.
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صيانة البنايات البلدية
(77)

ُتعّد صيانة البنايات البلدية من أهم العناصر التي يجب الحرص عليها من طرف 
البلدية مع رصد االعتمادات الضرورية في ميزانيتها وذلك ألهميتها والحرص 

على ديمومتها والمحافظة على مكّوناتها

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  
القـانـون عدد 11 لـسـنــة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009 والمتعلق بإصدار مجلة السالمة والوقاية   

من أخطار الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات،
األمر عدد 1979 لسنة 1989المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،    
الخاضعة    المنشآت غير  يتعلق بضبط قائمة   1995 06 مارس  المؤرخ في   1995 415 لسنة  األمر عدد 

ية للمتدخلين في إنجازها، لوجوب تأمين المسؤولية العشر
العمومية    الصفقات  بتنظيم  المتعلق   2014 مارس   13 في  المؤرخ   2014 لسنة   1039 عدد  األمر 

والنصوص التي تممته ونقحته وخاصة األمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
األمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام   

الوطنية  البرامج  إطار  في  واألشغال  الخدمات  إلنجاز  الصغرى  المقاوالت  مع  المباشر  بالتفاوض  صفقات 
لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، 

ير الشؤون المحلية والبيئية حول تطبيق أحكام القرار    منشور عدد 16 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 من وز
بضبط  المتعلق   2018 ديسمبر   25 في  المؤرخ  المالية  ير  ووز والبيئية  المحلية  الشؤون  ير  لوز المشترك 

مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية،
ير الداخلية إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات حول    يخ 17 فيفري 2022 من وز منشور عدد 3 بتار

عملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021.

مراجع أخرى:
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/202202//guide_eval.pdf



280

شؤون الفنية
ال

تمهيد:
ألهميتها  وذلك  البلدية  طرف  من  عليها  الحرص  يجب  التي  العناصر  أهم  من  البلدية  البنايات  صيانة  تعتبر 
ياض األطفال البلدية،  ل في مختلف المنشآت )مقرات البلدية، الدوائر، المستودعات، ر

ّ
وكونها قطاعا يتدخ

ياضية، المسالخ واألسواق البلدية...(، ويجب الحرص على ديمومتها  المقابر، القاعات المغطاة والمالعب الر
والمحافظة على مكّوناتها للحد من تالشي مختلف أجزائها.

التعريف:. 1
صيانة البنايات هي عبارة عن مجموعة من األعمال المختلفة لتجّنب تالشي البناية أو تضّرر أجزاء منها. 

وُتصّنف الصيانة إلى:
	 الصيانة اإلصالحية أو التصحيحية كالصيانة والمعالجة ضد الرطوبة، 

يرة أو تغيير زجاج  	 الصيانة الطارئة أو االستعجالية كإصالح السقف على إثر عاصفة وتهاطل أمطار غز
مكسور... 

	 الصيانة المبرمجة كتنظيف قنوات تصريف مياه األسطح ومجاري مياه األمطار أو كأشغال الدهن 
قات.

ّ
والطالء وإصالح التشق

تفصيل صيانة البنايات البلدية:. 2
ُيمكن تصنيف صيانة البنايات البلدية إلى:

،» la restauration » الصيانة الجذرية: وذلك لترميم البناية 	
،» la réhabilitation » الصيانة المتوسطة: وذلك إلعادة تأهيل البناية 	

.» la préservation » الصيانة الخفيفة: وذلك لحفظ البناية 	
وذلك  بها  القيام  الواجب  الصيانة  ونوعية  بمكان  الماّدية،  القيمة  على  عالوة  أساسا  الصيانة  تمّر  كما 

للمحافظة على البناءات البلدية:
1– األشغـال الخاصة بالهندسة المدنية الكبرى » les gros œuvres « مثل األسس، األعمدة، البالط، 

الدرج » les escaliers «، حواجز الشرفات...  
الخارجي والداخلي،  الحائط  الثانوية »seconds œuvres« مثل  المدنية  بالهندسة  الخاصة  2– األشغال 

 ،» protection de l’étanchéité المياه »  الحماية من تسّرب   ،»les revêtements« الخزفية األغطية 
قنوات تصريف مياه أمطار األسطح ومجاري مياه األمطار والقنوات المختلفة، المدارج...

ومختلف  والمراقبة...  المدنية  الحماية  تجهيزات  وكذلك  وتوابعها  والسوائل  الكهربائية  التجهيزات   –3

األقساط الخاصة مثل المصعد ومداخل ذوي اإلعاقة...
كما يجب أثناء القيام بالصيانة، التدقيق في سبب ومكان حدوث العيب أو التلف إلجراء إزالة صحيحة للعيب، 
التأكد من السبب، إلى حدوث أضرار خطيرة في  إذ قد يؤدي اإلصالح العشوائي ألّي خلل أو تلف، دون 

المستقبل بدال من تصحيح األخطاء الحقيقية.
* الصيانة الدورية:

ية، وهي عملية  ننا من تجّنب الصيانة الجذر
ّ
إّن هذه الصيانة تعتبر صيانة خفيفة أو متوسطة وهي التي ُتمك

وقائية ومتكّررة حسب برنامج المخطط الثالثي للصيانة.
ومن بين هذه األشغال نذكر:

الدهن والتبييض،  
إصالح وتجديد مختلف شبكات السوائل والكهرباء ووسائل الحماية،  
تنظيف األسقف لتالفي تسّرب المياه وغيرها وإصالح مجاري تصريف مياه األسطح ومجاري مياه األمطار   

والقنوات المختلفة.     
وتتطلب هذه األشغال تكوين فرق بلدية للصيانة )فريق للبناء، فريق للكهرباء، فريق للطرقات واألرصفة(، وإن 
ية، إعداد ملفات متكاملة لالستشارة أو ملفات متكاملة لطلب  لزم األمر، في الصيانة المتوسطة أو الجذر
ية إذا كانت العمليات متكّررة في المكان والزمان. العروض حسب القيمة الجملية لألشغال أو اتفاقات إطار

المخطط التقديري للصيانة:. 3
النفقات  بإدراج جملة  ى سنة، وتقوم 

ّ
للصيانة قبل موف التقديري  الثالثي  المخطط  إعداد  البلدية  ى 

ّ
تتول

المتوقعة بميزانيتها وُيعتمد كمقياس لتقييم األداء في مجال تحسين الخدمات المسداة )07 نقاط(.
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ونسبة  جهة،  من  صيانتها  وبرمجة  تخطيط  من  البلدية  ن 
ّ
تمك مدى  معرفة  إلى  المقياس  هذا  يهدف 

المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة مقارنة باإلنجازات على مستوى االستفسارات المباشرة في إطار إعداد 
المخطط االستثماري السنوي. 

وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها: 
إعداد مخطط تقديري للصيانة،  
استهالك االعتمادات السنوية المخصصة للصيانة.   
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إدارة المشاريع البلدية
(78)

ُيعتبر إنجاز المشاريع البلدية من أهم العناصر التي يجب الحرص عليها من 
ل في 

ّ
طرف البلدية مجلسا وإدارة وذلك ألهميتها وباعتبار أّنه قطاع يتدخ

مختلف المجاالت البلدية

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.  
القـانـون عــــدد 122 لـسـنــة 1994 المــؤرخ فــــي 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية   

والتعمير والنصوص التي نقحتها وتّممتها،
ية    ق بالموافقة على كراس الشروط اإلدار

ّ
األمر عـــــدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعل

العامة المنظم لمهّمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون 
للقانون الخاص إلنجاز البناءات المدنية،

العمومية    الصفقات  بتنظيم  المتعلق   2014 مارس   13 في  المؤرخ   2014 لسنة  عـ1039ــدد  األمر 
والنصوص التي تّممته ونقحته،

األمر عـدد 967 لسنة 2017 المؤرخ فـي 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنّية،  
ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في  26 نوفمبر 1991    يتعلق بضبط إجراءات ومعايير    قــرار من وز

يع البنايات المدنّية،  تعيين أصحاب  الخدمات الخاضعين للقانون الخاص إلنجاز مشار
يع    مشار بضبط  يتعلق   2009 سبتمبر   16 في  مــؤرخ  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  ير  وز مـن  قــرار 

البنايات المدنية ذات الطابع الوطني والوزاري.

تحديد بعض المفاهيم:. 1
1.1. تعريف المشروع:

زمنية  فترة  خالل  والمبرمجة  والمتكاملة  المنتظمة  واألعمال  األنشطة  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 
محددة وفي مكان معين، وذلك لتحقيق غاية وأهداف ما ونتائج محددة انطالقا من مجموعة من 

المعطيات والخبرات واعتمادا على وسائل وموارد محددة.
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2.1. تصنيف المشاريع البلدية: 

من تصنيف قطاعي إلى تصنيف حسب المستفيد،
· المشاريع اإلدارية التي تهدف إلى رفع قدرات البلدية، 
· المشاريع المهيكلة التي تهدف إلى تحسين جاذبية المنطقة البلدية، 
· مشاريع القرب التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطن. 

3.1. دورة حياة المشروع:

 مشروع يعيش حياته الخاصة، له بداية ونهاية محّددة، لذلك تحتوي دورة المشروع على المراحل 
ّ

كل
التالية:

أ - مرحلة التشخيص والتحديد،
ب - مرحلة اإلعداد والتخطيط والتصميم،

ت - مرحلة اإلنجاز والتنفيذ،
ث - مرحلة تقييم المشروع للتثبت من تحقيق األهداف كما يضاف إلى ذلك التقييم البيئي واالجتماعي     

،» EES »
ج - مرحلة االستغالل والصيانة.

 مرحلة من المراحل المتابعة اللصيقة حتى يتّم تعديل الخلل إن وجد. 
ّ

وجب في كل

تفصيل مراحل إدارة المشاريع البلدية:. 2
1.2. التشخيص المالي وطاقة االستثمار بالبلدية:

· تعتبر اإلمكانيات المالية من الضوابط التي يجب على صاحب القرار احترامها، 
· ال بد من تحديد الطاقة المالية للبلدية قبل اختيار المشاريع في إطار المقاربة التشاركية،  
·  األطراف الفاعلة بما فيها المنتفعون،  

ّ
ية للبلدية تلزم كل تحديد الطاقة االستثمار

· السلوك   وتغيير  االستخالص  تحسين  لحوار حول  يكون منطلقا  أن  البّد  للبلدية  المالية  الطاقة  تحديد 
الجبائي السلبي.

ن من:
ّ
كما أّن التشخيص المالي للبلدية ُيمك

· تحديد قدرات التمويل الذاتي،  
· معرفة قدرات االقتراض،  
· الدخول والبحث عن الشراكات والتعاون بين البلديات، 
· الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، 
· الدخول في شراكات مع المجتمع المدني. 

2.2. البناء والتخطيط:

إعداد الدراسات الفنية للمشاريع حيث يشترط ذلك االعتماد على برنامج عملي للمشروع ممضى من 
طرف صاحب المنشأ » PROGRAMME FONCTIONNEL « وتحديد قطعة األرض المخصصة له 

ومختلف الوثائق الخاصة بها... 
3.2. اإلدارة والقيادة:

 التفاصيل 
ّ

 مشروع، لذلك يجب عليه األخذ بكل
ّ

إّن رئيـس المشـــروع يعتبر الميّسـر والمحـّرك األساسي لكل
الخاصة بمشروعه منذ البداية حتى يحقق األهداف التي برمج من أجلها المشروع وحتى ينجز حسب 

المواصفات المثلى وفي اآلجال المحددة، والتوفيق بين المحددات التقليدية الثالثة:

4.2. الختم والتقييم:

· الختم: وهذه المرحلة تعني انتهاء المشروع وتحقيق األهداف التي برمج من أجلها. 
مع العلم أنه يجب برمجة:

 األشغال.
ّ

أ - االستالم الوقتي عند نهاية كل
ب - االستالم النهائي بعد سنة من االستالم الوقتي.

التكلفة  – اآلجال   – الجودة 
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· التي   والصعوبات  المشروع  إنجاز  مراحل  ير عن مختلف  التقار بإعداد  ُتعنى  المرحلة  التقييم: وهذه 
يع  تعترضها لتالفيها مستقبال والممارسات الجيدة التي يمكن أن ُتذكر للّنسج على منوالها في المشار

المقبلة.
يع ترجع إلى:  كما أّن أسباب فشل المشار

· ضعف منظومة االتصاالت اإلدارية وغياب العمل الجماعي، 
· ضعف التزام ودعم اإلدارة، 
· نتيجة غياب الخطة ومنهجية العمل، 
· عدم كفاية الميزانيات،  
· التغيير السريع للبرنامج الوظيفي وعدم تحديد األولويات، 
· عدم وضوح األهداف وقياس النتائج، 
· ذ بفعالية. 

ّ
األفكار الجدية التي لم ُتنف

المساءلة،  )الشفافية،  التصّرف  في  حوكمة  وجود  لعدم  فشلت  المشاريع  من  العديد  أّن  كما 
ر منهجيات كفيلة بنجاح المشروع.

ّ
المشاركة، النجاعة( وعدم توف

5.2. االستغالل والصيانة:

· االستغالل: يجب على المجلس البلدي والمصالح البلدية وخاصة المشرفين على أّي مشروع التفكير  
وبرمجة ما يجب الستغالل مختلف المشاريع منذ انطالقها ومن أهمها اإلمكانيات المالية، التجهيزات، 

يع المنجزة على أحسن وجه. اإلطارات واألعوان وكذلك البرامج التكوينية... حتى يتّم استغالل المشار
· التفكير   البلدية وخاصة المشرفين على أّي مشروع  البلدي والمصالح  الصيانة: يجب على المجلس 

يع  يع المنجزة حسب جدول زمني للصيانة لتالفي أّي ضرر يلحق بالمشار وبرمجة ما يجب لصيانة المشار
البلدية المختلفة من مناطق خضراء، طرقات وأرصفة، تنوير عمومي، مستودع بلدي، شاحنات وحاويات، 

بناءات، تجهيزات جماعية...  
أسباب  تالفي  على  والعمل  البلدية  يع  للمشار الكبرى  األهداف  لتحقيق  يا  ضرور ُيعتبر  ذكره  تّم  ما   

ّ
كل

به ذلك من آليات ووسائــل لتحقيق تلك األهداف.
ّ
الفشل التي تّم ذكرها إلدارة المشاريع، مع ما يتطل

اآللـيــاتاألهداف

تشخيص االحتياجات

إحكام البرمجة والتصرف

إعداد جداول زمنية

إرضاء المواطن

احترام الميزانية

احترام اآلجال



285

فة
رص

األ
 و

ت
قا

طر
: ال

من
الثا

ء 
لجز

ا

الجزء الثامن 

الطرقات واألرصفة

المحتوى

الطرقات واألرصفة
تعّهد وصيانة الطرقات واألرصفة

اإلشهار بالطريق العمومي
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الطرقات واألرصفة
(79)

ترجع ملكيته الشوارع واألنهج واألرصفة والطرقات العمومية، باستثناء 
الطرقات المرتبة والطرقات الوطنية والطرقات السيارة، إلى الجماعات المحلية. 

وهي متأتية من االنتزاع للصالح العام، التقسيمات، الهبات...

اإلطار القانوني:
الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير )قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994(،  
الفصل 69 من مجلة الجماعات المحلية،   
الفصول 70-237-240-243-257 من مجلة الجماعات المحلية،  
الدولة    بملك  الخاص  يع  التشر بتحوير  يتعلق   1986 مارس   07 في  مؤرخ   1986 لسنة   17 عدد  قانون 

العمومي للطرقات،
يل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة    قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفر

يع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. 1986 المتعلق بتحوير التشر 1986 المؤرخ في 07 مارس 

تصنيف الطرقات: . 1
البلدية  والطرقات  الريفية  والمسالك  المرتبة  الطرقات  من  شبكة  على  للطرقات  األساسية  البنية  تشتمل 

الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.
1.1. الطرقات المرتبة:

وهي راجعة بالنظر لوزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية وتتوزع الشبكة وحوزاتها على النحو التالي:
· الطرقات السيارة:  A )80 متر(، 
· طـرقــات وطنيـة: RN )40 متر(، 
· طـرقــات جهـويـة: RR )40 متر(، 
· طرقـــات محليــة: RL )30 متر(. 

2.1. الطرقات البلدية الراجعة بالنظر للجماعات المحلية: 

بترتيب  الخصوص  يتعهد على وجه  البلدية والبت فيها كما  الشؤون  يف  بتصر البلدي  المجلس  يختص 
أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وشوارع وإخراجها وإعادة ترتيبها، وكذلك وضع وتغيير أمثلة 
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تصفيف الطرقات العمومية البلدية.
كما يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:

· تعبيد وتعهد وإصالح الطرقات وأرصفتها وتوابعها التي على ملك البلدية، 
· التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية، 
· إنجاز شبكات تصريف مياه األمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها، 
· تسمية الساحات واألنهج، 
· تسيير األشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها، 
· الطرقات   ونسب  مساحات  تحديد  مع  سنويا  وتحيينه  البلدية  واألرصفة  للطرقات  تشخيص  إعداد 

المعّبدة وغير المعّبدة والتي تتطلب الصيانة، 
· إعداد مثال تطابق للطرقات واألرصفة، 
· ية والخدماتية،  ية والصبغة التجار ترتيب الطرقات حسب األهمية: الكثافة السكانية والمرور
· وضع برامج سنوية للتعبيد والصيانة للطرقات واألرصفة من خالل المخطط السنوي لالستثمار،  
· ية،  تجسيم وفتح الطرقات واألرصفة المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية وتسوية الوضعيات العقار
· إعداد وتسليم قرارات التصفيف للملك العمومي البلدي للطرقات،  
· مراقبة أشغال التهيئة والتعبيد للطرقات المبرمجة في إطار التقسيمات الخاصة والعمومية، 
· قبول أشغال تعبيد الطرقات وتسليم محاضر قبول أشغال تهيئة التقسيمات الخاصة والعمومية. 

3.1. المسالك الريفية: 

· يفية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،   شبكة المسالك الر
· يفية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفالحة والموارد المائية.   شبكة المسالك الر

النظر عن  المالية بصرف  الخطايا   2017 أفريل   12 المؤرخ في   2017 20 لسنة  القانون عدد  وقد ضبط 
التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجوالن على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة 
لملك الدولة العمومي للطرقات أو التعدي على حرمته، كما تحّمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة 
معاينة  وتتم  مصاريف.  استرجاع  أمر  بواسطة  للطرقات  العمومي  الدولة  بملك  الالحقة  األضرار  وجبر 

المخالفات من قبل مأموري الضابطة العدلية واألعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز.

التصرف والصيانة:. 2
وتتمثل الصالحيات المشتركة مع السلطة المركزية في:

صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي، باستثناء الطرقات السيارة،  
للوزارة    التابعة  المصالح  رأي  وأخذ  البلدي  المجلس  مداولة  بعد  ارتفاعها  وتسوية  الطرقات  تصفيف 

المكلفة بالتعمير،
تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا   

لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات.

الهياكل المتداخلة:. 3
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
وزارة النقل،  
وزارة الفالحة.  

وذلك  واألرصفة،  الطرقات  بمتابعة  البلدية  باإلدارة  العمرانية  والتهيئة  باألشغال  المكلفة  لإلدارة  ويعنى 
بالتنسيق مع اللجنة البلدية لألشغال والتهيئة العمرانية. 

لمشاهدة الفيديو:
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تعّهد وصيانة الطرقات واألرصفة
(80)

إّن لصيانة الطرقات وتعّهدها دورا أساسيا في المحافظة على الرصيد 
الطرقي للبلدية خصوصا أّنه يمكن أن يتأثر بفعل عّدة عوامل، منها 

االستغالل المفرط والربط العشوائي غير المنظم من طرف المستلزمين 
العموميين والمواطنين واإلنجاز غير السليم ألشغال التعبيد

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة   

العمومي للطرقات،
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بمجلة التهيئة الترابية والتعمير،   
قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986   

المؤرخ في 7 مارس 1986.

تمهيد:
لين العموميين أو التأثيرات الطبيعية إلى التقليل من 

ّ
ل المتدخ

ّ
يق أو تدخ قد يؤّدي االستغالل المفرط للطر

إستراتيجي  وتخطيط  ُمفّصل  تشخيص  إلجراء  مدعّوة  البلدية  فإّن  لذا  الطرقات،  لشبكات  التقديري  العمر 
ل حسب درجة أهمية العيوب المراد إصالحها.

ّ
للتدخ

للطرقات  االفتراضي  العمر  على  الحفاظ  لضمان  الوقائية  والصيانة  الت 
ّ

التدخ جدولة  البلدية  وتتولى 
العالجي. ل 

ّ
التدخ ولتجّنب 

كما يمكن أن تشهد وضعية الطرقات البلدية العديد من المشاكل على غرار:
التحتية  الشبكات  خصوصا  العمومية  للشبكات  العموميين  المستلزمين  مع  التنسيق  في  نقص   .1

يف المياه المستعملة والكهرباء والغاز ومياه الشرب وغيره... لتصر
2. غياب قاعدة بيانات لمختلف الشبكات،

الت إلصالح الطرقات واألرصفة بعد اإلنجاز،
ّ

3. تكرار التدخ
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ل انطالق برامج وتعّهد الطرقات في آجالها.
ّ
4. تعط

ومن الحلول المقترحة للحّد من هاته االختالالت، أّنه يجب على المصالح البلدية المختّصة العمل على:
لين العموميين وتحديد األولويات، 

ّ
1. تشخيص الحاجيات مع المتدخ

ية، للبرمجة وتحديد األولويات وترسيم االعتمادات الضرور لين العموميين 
ّ

التنسيق مع المتدخ  .2
وإنجاز  وقبولها  يع  للمشار الفنية  الدراسات  مرحلة  خالل  العموميين  لين 

ّ
المتدخ مع  التنسيق   .3

األشغال، 
يع، ية مع تقّدم إنجاز المشار 4. تحيين قاعدة المعطيات بصفة دور

5. تكوين األعوان وتطوير مكتسباتهم الفنية لمتابعة األشغال ومراقبتها،
للمتابعة والتقييم. 6. تعيين هيئة قيادة 

أشغال الصيانة وتعّهد الطرقات:. 1
لتحديد أشغال الصيانة والتعّهد وجب تحديد نوع العيوب وطريقة إصالحها وصيانتها أوال، وذلك عن طريق 

ضبط المعطيات التالية مسبقا قبل الشروع في األشغال:
1. تحديد مكان العيب،

2. تشخيص نوع العيب،
3. استنتاج العوامل المسّببة للعيب،

4. تحديد نوعية األشغال المستوجبة، 
ل للصيانة والمعالجة.

ّ
5. تحديد نوع وطريقة التدخ

كما أّن هناك أربعة أنواع من العيوب: 
،la déformation 1. التشّوهات

 ،les fissures 2. الشقوق
،les arrachements 3. التمّزق وطفح اإلسفلت

.les remontées 4. الطفح
 وضعية 

ّ
ل باعتماد أحد أنواع الصيانة المناسبة لكل

ّ
وعلى إثر هذا العمل الميداني التقني، ُيمكن للبلدية التدخ

 نوع من أنواع العيوب وفقا ألسباب معّينة، ويتّم إصالحه بتقنية محّددة ووفق درجة التدهور.
ّ

يحدث كل
هناك عدة أسباب لحدوث العيوب، منها ما يلي:

الحفرة: الحالة النهائية لعيب بنيوي أو سطحي لم يتّم عالجه في الوقت المناسب. بشكل عام، هي   
ل طريقة اإلصالح لهذا النوع من العيوب في ملء اإلسفلت البارد أو 

ّ
المرحلة األخيرة من تخّدد أو تشقق. تتمث

الساخن مؤقتا، ثم حفر وإعادة بناء هيكل الرصيف المفقود.
الشقوق: بالنسبة إلى الشقوق الطولية والعرضية، والذي ترجع أسبابه أساسا إلى إجهاد الطريق، يتّم   

اإلصالح عن طريق سّد الشقوق، والطحن واستبدال مسار التآكل، أو التخطيط واستبدال سطح الطريق حسب 
خطورة الموقف.

التخّدد: يحدث هذا النوع من التدهور بعد االستقرار اإلضافي للطريق بسبب حركة المرور. ويتّم اإلصالح عن   
طريق طحن الطبقات واستبدالها.

أنواع الصيانة:. 2
 	،l’entretien courant الصيانة الروتينية
 	،l’entretien périodique ية الصيانة الدور
 	 ،l’entretien préventif الصيانة الوقائية
 	 ،l’entretien curatif الصيانة العالجية
 	،l’entretien palliatif الصيانة التلطيفية
 	.l’entretien d’urgence الصيانة الطارئة

الصيانة الروتينية: والتي يجب إجراؤها مرة واحدة على األقل في السنة لكامل أجزاء الطريق، كما يجب تقدير 
ل وجدولته مسبقا. 

ّ
التدخ

الصيانة الدورية: يكون العمل المطلوب تنفيذه أكبر حجًما، كما يجب أيضا تحديد فترة الصيانة مسبقا مع 
الحاجة إلى معدات متخّصصة وفريق بلدي مؤهل للعمل الميداني.

الصيانة الوقائية: يتّم إجراؤها قبل ظهور العيوب بهدف عدم إمكانية حدوثها أو التقليل من حّدتها. 
الصيانة العالجية: ُتعتمد عند حدوث الضرر للطريق والرصيف.
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الت التي تهدف إلى الحفاظ على سطح الطريق في حالة مقبولة. 
ّ

الصيانة التلطيفية: تتعلق بالتدخ
إجراءات لإلصالح في  تنفيذ  للطريق وتتطلب  أضرار غير متوقعة  ناتجة عن  الت 

ّ
تدخ الطارئة: وهذه  الصيانة 

أسرع وقت ممكن.
الت إّما عن طريق اإلمكانيات الذاتية للبلدية من خالل تركيز فريق ُعّمال مختّص، أو 

ّ
وُيمكن برمجة هاته التدخ

ل والتمويالت 
ّ

عن طريق مقاوالت مختصة يتّم تكليفها للغرض، وفي هاته الحالة يجب ضبط برنامج التدخ
ية عند إعداد الميزانية. الضرور

تقنيات الصيانة:. 3
 	 point à temps :اإلصالح في اإلّبان بواسطة شاحنة مجّهزة
 	pontage de fissures :قيس التشققات بواسطة مقياس
 	recharge de la couche de roulement :تدعيم طبقة التغليف الخاصة بالسير
 	 enduit superficiel d’usure E.S.U :تغليف سطحي لالهتراء
 	  enrobé coulé à froid E.C.F :تغليف بالخرسانة الباردة
 	 renforcement de la couche de chaussée :تدعيم طبقات األساس
 	reconstruction du corps de chaussée :إعادة بناء طبقات األساس وما تحتها

معّدات ومواد اإلصالح: . 4
 	scie à sol منشار أرضي
 	balayeuse كناسة
 	marteau piqueur آلة ثقب الصخور
 	 niveleuse مسوي
 	scléromètre / audiomètre عّداد المسافات
 	mini-finisseur لودر صغير
 	  plaque vibrante ضاغط أسطواني
 	groupe électrogène د

ّ
مول

 	  compresseur ضاغط
 	 répandeuse مفرشة صغيرة

توصيات عملية:. 5
التدابير  أخذ  يجب  ل، 

ّ
التدخ أثناء  الحوادث  مخاطر وقوع  الرتفاع  ونظًرا  الصيانة  أعمال  فريق  أجل سالمة  من 

الوقائية الالزمة، فمن الضروري:
	 توفير معّدات الحماية الجماعية الالزمة؛

القفازات  العاكسة،  السترة  األمان،  حذاء  األمان،  )خوذة  لألعوان  الشخصية  الحماية  مالبس  تأمين   	
الواقية( ووقاية الحضيرة بالعالمات الالزمة،

	 ضبط اإلجراءات والقواعد الواجب اّتباعها لتقليل المخاطر وإتاحتها لجميع العمال.

أنواع أشغال الصيانة:. 6
Entretien de réseau routier صيانة شبكة الطرقات  	

Entretien courant الصيانة العادية  	
Entretien périodique الصيانة الدورية  	

Renforcement des pistes تدعيم المسالك  	
Les accotements تعّهد حواشي الطرقات  	

Curage des cours d’eau جهر مجاري المياه  	
Signalisation horizontale et verticale التشوير األفقي والعمودي  	

Passerelles pour piétons ممرات المترجلين  	
Glissières de sécurité زالقات األمان  	

Revêtement superficiel التغليف السطحي  	
Enrobé الخرسانة اإلسفلتية  	

.Chargement des accotements شحن حواشي الطرقات  	
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اإلشهار بالطريق العمومي
(81)

ية الخاصة والمراحل  يق العمومي وبالمحالت التجار تصنيف اإلشهار بالطر
العملية إلنجازه

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/05/09 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/02/03 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية،  
القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/03/02 المتعلق باإلشهار بالملك العمومي للطرقات   

ية المجاورة له والتابعة لألشخاص، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ  وباألمالك العقار
في 2011/09/05،

الترخيص في    2010/02/15 المتعلق بضبط شروط وإجراءات  2010 المؤرخ في  261 لسنة  األمر عدد 
تنقيحه  تم  كما  لألشخاص،  التابعة  له  المجاورة  ية  العقار وباألمالك  للطرقات  العمومي  بالملك  اإلشهار 

وإتمامه باألمر الحكومي عدد 408 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/05/17،
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم   

تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة،
المعاليم    تعريفة  بضبط  المتعلق   2016/06/23 في  المؤرخ   2016 لسنة   508 عدد  الحكومي  األمر 

ص للجماعات المحلية في استخالصها،
ّ

المرخ
يع المتعلق باإلشهار    ير الداخلية عدد 23 مؤرخ في 30 جوان 2012 حول تطبيق التشر منشور السيد وز

ية المجاورة له التابعة لألشخاص، بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وباألمالك العقار
يخ 04 سبتمبر 2019 حول إحالة معاليم تركيز واستغالل عالمات اإلشهار    المنشور المشترك عدد 13 بتار

وإجراءات  وشروط  قواعد  ضبط  وكيفية  البلديات  إلى  الدولة  ينة  لخز الراجعة  المرقمة  الطرقات  بكامل 
وإقامة  المعلقات  للطرقات ووضع  العمومي  الدولة  إشهارية ألجزاء من ملك  لغاية  الوقتي  اإلشغال 

ية والركائز والرسوم والكتابات والترقيم. الالفتات والركائز اإلشهار
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تمهيد:
إسداء  أو  منتوجات  بيع  تنمية  إلى  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة  تهدف  اتصال  عملية  كل  هو  اإلشهار 
خدمات مهما كان المكان أو وسائل االتصال المعتمدة، على معنى الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 
ية بكونها كل لوحة أو عالمة متكونة من مادة صلبة أو لينة وتحتوي على  1998. وتعّرف الالفتة اإلشهار

ية، وتكون مثبتة على األرض بواسطة دعائم. رسوم وبيانات أو أرقام أو رموز لغاية إشهار

تصنيف اإلشهار:. 1
يصّنف اإلشهار إلى نوعين:

اإلشهار بالطرقات البلدية وباألمالك المجاورة التابعة لألشخاص وللشركات الممتهنة لإلشهار.  
اإلشهار بالمحالت التجارية من عالمات إشهارية الصقة أو ضوئية أو مثبتة بالرصيف أمام واجهة المحل   

التجاري.
تحدد النصوص القانونية التي تخص عملية اإلشهار بالطرقات واألمالك المجاورة للطرقات والتابعة للخواص 

العديد من الشروط وذلك من حيث:
مكان التركيز،  
مساحة العالمة،  
المواصفات الفنية،  
ية،   السالمة المرور
تنظيمها بالطرقات،  
محتوى العالمات،  
المعلوم الموظف عليها بالمتر المربع في السنة،  
كيفية دفع المعاليم،  
ية،   العقوبات والتراتيب القانونية والجزر
المحاكم الترابية مرجع النظر في حالة نشوب خالف قانوني.  

تقوم كل بلدية بتنظيم اإلشهار باالعتماد على النصوص القانونية والترتيبية وتختلف المعاليم المستخلصة 
عن اإلشهار من بلدية إلى أخرى وذلك حسب الثمن المرجعي للمتر المربع في االستغالل الوقتي للطريق 

العام بغاية اإلشهار والذي يحدد بمداولة من المجلس البدي.

المراحل العملية لإلشهار:. 2
1.2. اإلشهار بالطرقات العمومية وبأمالك الخواص المجاورة للطرقات: 

· الفنية   الشروط  بها  تتوفر  والتي  استغاللها  يمكن  التي  المواقع  واختيار  بإحصاء  البلدية  تقوم 
ية، المواصفات الفنية، المحتوى...(. )السالمة المرور

· الملك   من  جزءا  منحها  بخصوص  اإلشهار  البلدية مطالب شركات  واللجان  المختصة  المصالح  تدرس 
تقديم ملف فني  الشركات  )يتعين على  ية  العمومي بصفة وقتية الستغالله لوضع عالمة إشهار

يحتوي مجموعة من الوثائق والرسوم الفنية(.
· والشركة(   )البلدية  الطرفين  بين  لالستغالل  عقد  إمضاء  يتم  الملف  على  المصادقة  صورة  في 

االستغالل  ومدة  العالمة  تركيز  مكان  على  وجوبا  تنص  البنود  من  مجموعة  العقد  هذا  ويحتوي 
والمعلوم والمساحة والشروط الترتيبية والتنظيمية...

· الموظفة عن طريق   المعاليم  باإلشهار بخالص  المعنية  الشركة  الممضى تقوم  العقد  بمقتضى 
قابض البلدية.

2.2. اإلشهار بالمحالت التجارية الخاصة:

· ينص   الذي  الغرض  في  المعد  بالزمام  وتسجيلها  التجارية  للمحالت  بإحصاء  البلدية  المصالح  تقوم 
ية المثبتة بواجهة المحل سواء كانت عادية أو  وجوبا على عنوان المحل ومساحة العالمة اإلشهار

ضوئية أو العالمات المثبتة بالرصيف أمام المحل التجاري.

مالحظة هامة: إذا كانت القيمة الكرائية للعالمة اإلشهارية تفوق 100 ألف دينار، يتعين على 
البلدية إنجاز طلب عروض في الغرض كما هو منصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 2009
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· ية.  تسجيل اإلحصاء الميداني بمنظومة إعالمية واستخراج اإلعالم بالخالص بصفة دور
· توزيع اإلعالم بالخالص مع تحديد آجال الخالص. 
· الحرص على تطبيق اإلجراءات القانونية من الحجب أو اإلزالة في صورة المخالفة. 
· وجب التأكيد على ضرورة: 
· مراقبة اللزمات اإلشهارية ومراعاة المدة الزمنية للزمة واحترام المساحات المستغلة لإلشهار، 
· احترام الضوابط األخالقية للصور والنصوص المعروضة ضمن اإلشهار، 
· الحد من ظاهرة التلوث البصري واالستغالل المفرط للطرقات لإلشهار، 
· ية،   ضرورة التأكيد على وجوبية حصول المستشهر على التراخيص القانونية قبل تركيز السندات اإلشهار
· ية بالطريق العام لمنع الحوادث   ضرورة اإلشارة إلى الشروط الفنية الخاصة بتركيز السندات اإلشهار

ولسالمة مستعملي الطريق، 
· جرد األماكن الممكن استغاللها لإلشهار وتحديد مواقعها على أمثلة لتفادي اإلشهار العشوائي،  
· ية المزمع تركيزها على لجان تجميل المدينة بالبلديات،   ضرورة عرض ملفات السندات اإلشهار
· ين وتأمين تجهيزات اإلشهار،  األخذ بعين االعتبار سالمة المار
· جودة التجهيزات ومواصفات السندات والالفتـات والمعلقـات، 
· ية لهذه التجهيزات،  الحماية والصيانة الدور
· مراجعة معاليم اإلشهار حسب أهمية المنطقة وصبغتها، 
· إنجاز تقسيم ترابي لكامل المنطقة البلدية. 

الهياكل المتداخلة:. 3
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة،  
الجماعات المحلية.  

ويعنى لإلدارة المكلفة بالشؤون االقتصادية والمعاليم باإلدارة البلدية بمتابعة اإلشهار بالطريق العمومي، 
وذلك بالتنسيق مع اللجنة البلدية للشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ولجنة األشغال والتهيئة 

العمرانية.
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الجزء التاسع 

رقمنة المعطيات الفنية

المحتوى

«SIG« تركيز منظومة الجغرفة الرقمية وجمع المعطيات
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تركيز منظومة الجغرفة الرقمية 
«SIG« وجمع المعطيات

(82)

يعتبر نظام المعلومات الجغرافية أداة تخطيط تتكيف مع البلديات، حيث نجد 
نظام المعلومات البلدية )SIG( وهو أداة محددة تساعد البلديات على 

المشاركة في عملية التخطيط اإلستراتيجية التشاركية إلدارة تنميتها بشكل 
مستقل ومستمر. حيث يقدم نظام دعم التخطيط واتخاذ القرار، منهجية 

جمع المعلومات وتطبيقها حول قاعدة البيانات

تمهيد:
نظام المعلومات الجغرافية هو أداة إعالمية تستخدم لتمثيل وتحليل كل األشياء الموجودة على األرض. حيث 
يقدم جميع إمكانيات قواعد البيانات )مثل االستعالمات والتحليالت اإلحصائية(، من خالل تصور فريد وتحليل 
جغرافي خاص بالخرائط. هذه اإلمكانات المحددة تجعل )SIG( أداة فريدة تتناول مجموعة متنوعة جدا من 

التطبيقات.
يز الشفافية في التصرف البلدي وخلق مناخ من الثقة بين المنتخبين والممولين. ن SIG من تعز

ّ
يمك

من أهم التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم )البيئة، الديموغرافيا، الصحة العامة...( كلها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالجغرافيا.

يستعمل نظام المعلومات الجغرافية في:
البيئة والمحيط،  
ية،   التحكم والتصرف في األراضي والملكيات العقار
إعداد أمثلة التهيئة العمرانية،  
إدارة المشاريع المهتمة بالبنية التحتية،  
التصرف في الطاقة والتحكم فيها،   
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التصرف في النفايات والفضالت المنزلية )مثل سرعة اإلنجاز ورسم مخطط خاص بها والتحكم بها(،  
إعداد أمثلة خاصة بمختلف الشبكات وبرمجتها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها )طرقات، شبكة التطهير،   

شبكة الكهرباء…(،
استعمال نظام المعلومات الجغرافية في االستخالصات.  

مكونات نظام المعلومات الجغرافية:. 1
يتكون نظام المعلومات الجغرافية من 5 مكونات رئيسية:

1.1. التجهيزات:

تتمثل في أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتصلة أو المستقلة.
2.1. البرمجيات:

تتكون البرامج الرئيسية لنظام المعلومات الجغرافية من:
· أدوات إلدخال المعلومات الجغرافية ومعالجتها، 
· نظام إدارة قواعد البيانات، 
· أدوات االستعالم والتحليل والتصور الجغرافي، 
· واجهة مستخدم رسومية لسهولة االستخدام. 

3.1. البيانات أو المعطيات:

· يمكن القول إن البيانات هي أهم عنصر في نظام المعلومات الجغرافية.  
· يمكن أن تكون البيانات الجغرافية والبيانات الجدولية المرتبطة إما مكونة داخليا أو يتم الحصول عليها  

من منتجي البيانات.
4.1. المستخدمون:

الذين  أولئك  من  بدءا  المستخدمين،  من  جدا  كبيرة  مجموعة  الجغرافية  المعلومات  نظام  يخاطب 
عملهم  في  الجغرافي  البعد  يستخدمون  الذين  األشخاص  إلى  وصيانتها،  األنظمة  بإنشاء  يقومون 
اليومي. مع ظهور نظام المعلومات الجغرافية على اإلنترنت، فإن عدد مستخدمي نظام المعلومات 
الجغرافية ينمو بشكل كبير كل يوم، ومن المعقول أن نفترض أننا في المستقبل القريب سنكون جميعا 

على مستويات مختلفة من مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية.



297

ية
فن

ت ال
طيا

مع
ة ال

من
رق

ع: 
س

التا
ء 

لجز
ا

5.1. طرق التحاليل:

ال يمكن تصور تنفيذ وتشغيل نظام المعلومات الجغرافية دون احترام قواعد وإجراءات معينة خاصة بكل 
منظمة.

دور منظومة الجغرفة الرقمية في العمل البلدي:. 2
إن هذه التقنية الحديثة تساعد البلدية:

في التشخيص للحالة الراهنة من خالل البيانات المجّمعة عن طريق عمل ميداني إحصائي يقوم به األعوان   
المختصون إضافة لتجميع المعطيات المتوفرة والمحصاة سابقا من طرف المصالح المعنية على غرار المستلزمين 
العموميين وغيرهم. وفي هذا الصدد، يتعين على المصالح الفنية البلدية القيام بعملية تخزين لمعطيات 

المشاريع العمرانية ومشاريع التهيئة والبنية األساسية من خالل الملفات المقدمة وأمثلة التطابق.
إن عملية تحيين المعطيات تمكن من تقديم تشخيص محين ودقيق وحيني للمعطيات.  
يع.    التخطيط اإلستراتيجي في برمجة المشار
حسن إدارة التنمية المحلية.   
حسن التصرف في الموارد البلدية.  
النجاعة والدقة في التدخالت.  

نماذج الستعمال نظام المعلومات الجغرافية:. 3
يقية لتنمية نظام المعلومات الجغرافية AGEOS لوحة قيادة آنية تظهر الحاالت    أتاحت الجمعية اإلفر

المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا ومواقعها الجغرافية والبيانات المقابلة )الجنس والعمر…(. 
الخرائط    على  باالعتماد  واإلسكان  التجهيز  وزارة  طرف  من  وطنية  طوبوغرافية  بيانات  قاعدة  وضع  تم 

واستنباط  الكبرى  العمرانية  والتجمعات  بالمدن  خريطة(   274(  1/25000 م 
ّ
بسل المتوفرة  الطوبوغرافية 

وتوظيف مواصفات ومقاييس فنية دقيقة. 
منذ عام 2004، أدرجت INS تقنية SIG في: رسم خرائط التعداد واستخدام ونشر بياناته.  
البيانات    قاعدة  وتتكون  البلدية.  اإلدارة  لتحسين  جندوبة  لبلدية  الجغرافية  المعلومات  نظام  إنشاء 

المصممة من ثالث وحدات: وحدة تخطيط المدن المنظمة، وِوحدة الطرق، ووحدة اإلضاءة.

4 .:SIG التقنيات المرتبطة بـ
يا حتى  تعتمد نظام المعلومات الجغرافية على قاعدة بيانات مكتملة وبها كل المعطيات مع تحيينها دور

تكون ذات جدوى وفاعلية.
والتقنيات  العلوم  لجملة من  تداخل  متوفرة من  أصبحت  التي  اإلمكانيات  على  الجيوماتكس  علم  يعتمد 

المتعلقة بجمع ومعالجة وتحليل البيانات المكانية ونذكر منها: 
االستشعار عن بعد،  
   )géodésie( الجيوديسيا
الخرائط الرقمية،  
ية والمساحة الفضائية،   علم المساحة بما فيها المساحة التصوير
نظم المعلومات المكانية والجغرافية،  
  ،GPS نظام تحديد المواقع
علوم الحاسب.  

تطوير نظام المعلومات الجغرافية:. 5
مع التقدم التكنولوجي واستخدام وتطوير اإلنترنت، ُتظهر SIG األغراض أو االتجاهات التالية:

تحديد    نظام  بعد،  عن  االستشعار  نظام  الجغرافية،  المعلومات  )نظام   3S اندمـاج  إن   : 3S اندمـاج 
المواقع العالمي( هو النتيجة الحتمية لتطوير نظام المعلومات الجغرافية، تتيح تقنية GPS إمكانية تحديد 
الموقع في الوقت الحقيقي الجغرافي المكاني، ويمكن أن يوفر نظام االستشعار عن بعد أحدث الصور 
بعد في  االستشعار عن  وبيانات   GPS بيانات  وتحليل  المعالجة  وتعتبر  الحقيقي.  الوقت  الجغرافية في 

نظام المعلومات الجغرافية للحصول على معلومات ديناميكية للوحدات الجغرافية أكثر اكتماال ودقة.
مزيج من التقنية الشيئية ونظام المعلومات الجغرافية: نموذج بيانات نظم المعلومات الجغرافية له   

جانبان رئيسيان: الوحدات الرسومية للبيانات، والتي تدار بواسطة الهيكل؛ المعطيات المنسوبة، والتي تدار 
يبة.  بواسطة قاعدة بيانات قر
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يمكن أن توفر التقنية الموجهة لألشياء وسيلة فعالة لالعتماد، يمكن أيضا استبدال قابلية الصيانة وقابلية 
تطوير البرنامج ويمكن أيضا أن تكون ملحقا في النقائص في قاعدة البيانات.

البيانات    هي  معالجتها  المراد   SIG بيانات  إن  والزمانية:  األبعاد  ثالثي  الجغرافية  المعلومات  نظم 
الحاسوب. يمكن عرض ووصف األشياء على  األبعاد، بدعم وتطوير رسومات  المكانية لألرض في ثالثي 

األرض في ثالثة أبعاد، ومقارنة بـالفضاء ثنائي األبعاد تعّد التقنية ثالثية األبعاد أكثر تقدما.

الهياكل المتداخلة بالجماعة المحلية:. 6
يعنى لإلدارة المكلفة باألشغال والتهيئة العمرانية باإلدارة البلدية بمتابعة تركيز منظومة الجغرفة الرقمية 

وجمع المعطيات »SIG« وذلك بالتنسيق مع اللجنة البلدية لألشغال والتهيئة العمرانية.

لضمان نجاح العمل بهذه المنظومة يتعين على الجماعة المحلية المبادرة بانتداب 
أعوان باختصاص الجغرفة الرقمية واقتناء المعّدات والتجهيزات الضرورية مع 

إحداث خلية متابعة عمل هذه الوحدة
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المحور الرابع

الشؤون المالية

المحتوى

الجزء األول: الميزانية والمحاسبة

الجزء الثاني: تنمية الموارد البلدية

الجزء الثالث: الطلب العمومي

الجزء الرابع: التوجهات الجديدة
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الجزء األول 

الميزانية والمحاسبة

المحتوى

مبادئ ومراحل إعداد ميزانية البلدية
تقدير الموارد أثناء إعداد الميزانية

تقدير نفقات ميزانية البلدية
التحليل المالي

تنفيذ الموارد البلدية
تنفيذ نفقات ميزانية البلدية

متابعة تنفيذ الميزانية
التصرف في وكاالت المقابيض

التصرف في وكاالت الدفوعات
ختم الميزانية وإعداد الحساب المالي

العالقة بين البلدية وأمانة المال الجهوية
الرقابة القضائية لمحكمة المحاسبات على البلديات
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مبادئ ومراحل إعداد ميزانية البلدية
(83)

تعتبر الميزانية البلدية أداة تقدير للموارد الممكن تعبئتها والنفقات المزمع 
إنجازها على امتداد سنة كاملة، وخطة مالية عن سنة مالية مقبلة لتحقيق 
أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية التي 

ينتهجها المجلس البلدي. وهو ما جعل المشرع يخضعها إلى جملة من 
المبادئ التي يتعين االلتزام بها واآلجال التي يجب احترامها

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

،2018
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

1973 والنصوص التي نقحتها وتممتها،
منشور وزارة الشؤون المحلية والبيئة عدد 4 المؤرخ في 09 أكتوبر 2018 حول تأطير األحكام المتصلة   

بالنظام المالي للجماعات المحلية،
األمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج   

تبويب ميزانية البلديات،
النظام    بالمصادقة على  المتعلق   2018 أوت   23 المؤرخ في   2018 لسنة   744 الحكومي عدد  األمر 

الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.
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مبادئ الميزانية البلدية:. 1
تخضع ميزانية البلدية إلى جملة من المبادئ األساسية، منها ما هو كالسيكي على غرار السنوية والوحدة 
والشمولية والتوازن والتخصص والوحدة، ومنها ما هو مستحدث كّرسته مجلة الجماعات المحلية على 

غرار صدقية التقديرات وواقعيتها والوضوح والنزاهة والشفافية والتشاركية.
1.1. مبدأ السنوية: 

السنة  نفس  31 ديسمبر من  وينتهي في  جانفي من كل سنة  غرة  الميزانية في  تنفيذ  يشرع في 
)الفصل 136 م ج م( غير أن لهذا المبدأ ثالثة استثناءات:

1.1.1. الفترة التكميلية:

يمكن اإلذن بصرف نفقات إلى غاية 20 جانفي من السنة الموالية شريطة إدراج األوامر الصادرة 
في المدة اإلضافية ضمن حساب ميزانية السنة السابقة )الفصل 3 م.م.ع(.

2.1.1. اعتمادات التعهد:

ال يجوز التعهد بمصاريف عادية لسنة مالية ما بعد 15 ديسمبر من نفس السنة إال عند الضرورة  §
الواجب إثباتها. أما مصاريف التنمية المحمولة على أموال المساهمة فيمكن نقلها من سنة إلى 

أخرى أو إلغاؤها عند االقتضاء.
االعتمادات  § ربع  ابتداء من غرة نوفمبر من كل سنة عقد مصاريف عادية في حدود  يجوز  كما 

التنصيص على أن العمل  ية بعنوان ميزانية السنة الموالية شريطة  المرصودة بميزانية السنة الجار
ية )الفصالن 90 و91 من م.م.ع(. المستوجب ال يقع القيام به إال بعد موفى السنة الجار

2.1. مبدأ وحدة الميزانية:

لألنموذج  وفقا  واحدة  وثيقة  في  البلدية  ونفقات  موارد  كل  إدراج  يتم  الميزانية  لشفافية  ضمانا 
المقيس الصادر بمقتضى األمر عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020. 

3.1. مبدأ الشمولية:

ترسم جميع تقديرات الموارد والنفقات دون مقاصة بينها أو توظيف حيث تغطي موارد الميزانية جملة 
النفقات غير أن هذا المبدأ يحتمل االستثناءات التالية:

1.3.1. االعتمادات المحالة:

إحالة  باتفاقية  أجلها والمضمنة  أحيلت من  التي  النفقات  لتغطية  االعتمادات وجوبا  تخصص هذه 
االعتمادات.

2.3.1. موارد االقتراض )الداخلي أو الخارجي(:

تخصص هذه الموارد إلنجاز االستثمارات المضمنة باتفاقية القرض بين البلدية والهيكل المقرض.
3.3.1. الموارد المتأتية من الهبات الموظفة:

138 م ج م(  )الفصل  لفائدتها  التي تم تخصيصها  يع  المشار لتمويل  الموارد وجوبا  تخصص هذه 
حسب البرنامج الذي صادق عليه المجلس البلدي.

4.3.1. االعتمادات المرصودة في إطار التعاون الالمركزي:

البرامج  تمويل  في  وتنفق  العمومي  المحاسب  لدى  خاص  حساب  في  االعتمادات  هذه  تودع 
يع المتفق عليها )الفصالن 40 و138 من م ج م(. والمشار

4.1. مبدأ توازن الميزانية:

يجب أن تكون تقديرات الموارد والنفقات متساوية ومتكافئة بشكل فعلي دون تقليل أو تضخيم قد 
يخل بالتوازنات المالية للبلدية مع احترام الضوابط الواردة بالفصل 135 من المجلة. 

5.1. مبدأ تخصص الميزانية:

يقتضي هذا المبدأ احترام تبويب الميزانية دخال وصرفا في جميع مراحلها حيث ال يمكن تجاوز المبالغ 
المرصودة بالميزانية أو تغيير وجهة استعمالها )الفصالن 155 و167 من م ج م(.
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مراحل إعداد ميزانية البلدية:. 2
إعدادها  المتدخلين في  على  يتعين  التي  والمراحل  اإلجراءات  من  جملة  إلى  البلدية  ميزانية  إعداد  يخضع 

احترامها وتوزيع األدوار فيها بينهم بشكل دقيق:

المرجع اآلجال القانونيةدور األطراف المتدخلةاألطراف المتدخلة
)الفصول(

رئيس البلدية
إذن يوجه إلى الكاتب العام للبلدية لالنطالق في جمع 
المعطيات واإلحصائيات المالية إلعداد المشروع األولي 

للميزانية بالتنسيق مع المحاسب العمومي

بداية من غرة 
يل أفر

168 من 
م ج م

أعضاء المجلس 
البلدي

واالقتصادية  المالية  اللجنة  إلى  مقترحات  تقديم 
169 م ج مقبل 30 جوانومتابعة التصرف لإلدراج ضمن مشروع الميزانية

تحويلها السلطة المركزية سيتم  التي  األولية  بالتقديرات  البلدية  إعالم 
151 و169قبل 30 جوانبعنوان سنة إعداد الميزانية

م ج م

رئيس البلدية
ية  تفسير مذكرة  مع  للميزانية  األولي  المشروع  عرض 
تحدد التوجهات العامة على اللجنة المالية واالقتصادية 

ومتابعة التصرف
169 م ج مقبل غرة سبتمبر

إعالم البلدية بالتقديرات النهائية لالعتمادات المخصصة السلطة المركزية
168 م ج مقبل 10 سبتمبرلها بعنوان سنة إعداد الميزانية

اللجنة المالية 
واالقتصادية 

ومتابعة التصرف

إلى  شأنه  في  ير  تقر وإعداد  الميزانية  مشروع  دراسة 
يا ويرفق وجوبا بمشروع  رئيس البلدية ويعّد رأيها استشار

الميزانية عند عرضه على المجلس

بداية من غرة 
سبتمبر وقبل يوم 
20 من نفس الشهر

169 م ج م

رئيس البلدية
وإحالته  البلدي  المكتب  على  الميزانية  مشروع  عرض 
الجهوي  المال  أمين  إلى  ية  التقدير بالوثائق  مصحوبا 

المختص
169 و170قبل 15 أكتوبر

م ج م

أمين المال 
إبداء الرأي حول احترام قواعد إعداد الميزانيةالجهوي

شهر من تاريخ إحالة 
مشروع الميزانية 

من قبل البلدية
170 م ج م

المحلية رئيس البلدية الجماعة  مجلس  على  الميزانية  مشروع  عرض 
للمناقشة والمصادقة

جلسة تعقد قبل 
172 م ج ميوم 01 ديسمبر

يحال مشروع الميزانية بعد مصادقة المجلس عليه على رئيس البلدية
كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا

في أجل 05 أيام 
من تاريخ مصادقة 

المجلس البلدي
174 م ج م
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المرجع اآلجال القانونيةدور األطراف المتدخلةاألطراف المتدخلة
)الفصول(

الوالي
أجل  من  المحاسبات  محكمة  لدى  االعتراض  إمكانية 
أو  وجوبية  نفقات  إدراج  عدم  أو  الميزانية  توازن  عدم 

رصد مبالغ غير كافية

يخ  10 أيام من تار
174 م ج مإعالمه بالميزانية

أمين المال 
الجهوي

إمكانية طلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق 
عليها

174 الفقرة 
الثانية

السلطة المركزية 
والمطالبون 

بالضرائب المحلية

ترابيا  المختصة  المحاسبات  محكمة  لدى  الطعن  يتم 
وتوازن  وتنفيذ  إعداد  مجال  في  الصادرة  القرارات  في 
الميزانية. ويتم الطعن وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

بالفصل 94 من المجلة

197 من 
المجلة

محكمة 
المحاسبات

يتم االعتراض وفقا ألحكام الفصل 94 من المجلة. ·
بإجراء  · تأذن  أن  يمكن  الميزانية  على  االعتراض  عند 

التصحيح الالزم بالميزانية بناء على اقتراح ممثل السلطة 
من  عليها  المصادق  بالميزانية  العمل  إقرار  أو  ية  المركز

المجلس البلدي.
تكون القرارات ملزمة لمختلف السلط المعنية. ·

أجل أقصاه شهر 
يخ تعهدها  من تار

بالملف

174 و94
م ج م

لمشاهدة الفيديو:
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تقدير الموارد أثناء إعداد الميزانية
(84)

منهجية التقديرات حسب أصناف الموارد مع وصف الوثائق الخصوصية 
المعتمدة إلعداد ميزانية البلدية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 )الفصالن 130   

و135(،
األمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 والمتعلق بالمصادقة على نموذج   

تبويب ميزانية البلديات.

تمهيد:
تخضع ميزانية البلدية لجملة من الخصائص، أهمها التقديرات التي يجب أن تكون واقعية وصادقة ونزيهة، 

أي قابلة للتحقيق احتراما لمبدأ المصداقية والشفافية. ويقتضي ذلك عدم: 
تضخيم تقديرات الموارد لتفادي عدم القدرة على تعبئتها،  
تنقيص القدرات المالية المتاحة للبلدية .  

تجميع المعطيات:. 1
إلعداد الميزانية يتم تجميع المعطيات والبيانات. ومن أهم الوثائق المشتركة يذكر:

ية )التقديرات واإلنجازات(،   ميزانية السنة الجار
كشوفات الموارد المنجزة للسنة السابقة لسنة ضبط الميزانية،  
الحساب المالي للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية،  
جداول االستخالصات للثالث سنوات األخير،  
المؤشــرات ذات الصبغــة االقتصاديــة والديمغرافيــة واالجتماعيــة والمتعلقــة باالســتثمار داخــل المنطقــة   



307

بة
س

حا
لم

وا
ة 

زاني
مي

: ال
ول

األ
ء 

لجز
ا

البلدية والمستخرجة من مخططات التنمية الوطنية والجهوية والوثائق التوجيهية،
المناشير والمذكرات وقوانين المالية ومداوالت مجالس الجماعة.  

منهجية التقدير حسب أصناف الموارد:. 2

الوثائق الخصوصية المعتمدة أصناف الموارد
منهجية التقديرفي التقدير

العنــــــــــــوان األول

الصنف األول:
المداخيل الجبائية 
بعنوان األداءات 
على العقارات 

واألنشطة

جداول تثقيالت المعاليم على العقارات.  
بقايا االستخالص المضمنة بالحساب المالي   

للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.
األدنى    الحد  بعنوان  المراقبة  جدول 

الصبغة  ذات  المؤسسات  على  للمعلوم 
ية أو المهنية. الصناعية أو التجار

قائمة النزل المتواجدة بالمنطقة البلدية.  
قائمة المحالت التي تبيع مشروبات.  
دعم    صندوق  تحويالت  متابعة  جدول 

الالمركزية ونسق التحويالت خالل سنة إعداد 
الميزانية والسنة السابقة لها.

تأثير دخول الفصل 154 من مجلة الجماعات   
حيز التطبيق.

وعدد    السكان  عدد  تخص  إحصائيات 
المساكن وعدد المحالت المستغلة في إطار 

النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.

يتم  المثقلة  المعاليم  إلى  بالنسبة 
سنوات  الثالث  بمعدل  االستئناس 

السابقة لسنة إعداد الميزانية.
على  الصنف  هذا  موارد  تقدير  وينبني 
بقايا  عن  المترتبة  الجبائية  الطاقة 
سنة  تثقيالت  إليها  تضاف  االستخالص 

الميزانية.
المثقلة  غير  بالمعاليم  يتعلق  وفيما 
على  التصريح  بمناسبة  تستخلص  والتي 
االعتماد  يتعين  فإنه  المعامالت  رقم 
مع  المعاليم  هذه  تطور  نسب  على 
االقتصادي  النشاط  خاصيات  مراعاة 
داخل  االستثمار  ومناخ  تطوره  وآفاق 

المنطقة البلدية.

الصنف الثاني:
المداخيل الجبائية 

األخرى

السنوية    والمبالغ  اللزمات  في  قائمة 
للبتات.

سنويا    المسجلة  المداخيل  في  كشف 
بعنوان كل لزمة.

معاليم    بدفع  المطالبين  في  قائمة 
اإلشغال الوقتي للطريق العام.

والمعلقة    الثابتة  الالفتات  متابعة  جدول 
الصبغة  والمنزلة على واجهة المحالت ذات 
والالفتات  المهنية  أو  ية  التجار أو  الصناعية 
لوكاالت  والتابعة  العام  بالطريق  المركزة 

اإلشهار.
لوقوف    المخصصة  المآوي  في  قائمة 

السيارات.
للسيارات    السنوي  العدد  حول  كشف 

المرفوعة والمودعة بمستودع الحجز 
بنشاط    المتعلقة  المرجعية  الوثائق 

األسواق 

ترسيم تقديرات المداخيل الجبائية األخرى 
مختلف  تبتيت  أسعار  على  اعتمادا 

اللزمات.
عند  اللزمات  إسناد  عدم  صورة  وفي 
األسعار  ترسيم  يتم  الميزانية  إعداد 
الجماعة.  مجلس  أقرها  التي  االفتتاحية 
المباشر  إلى صيغة االستغالل  وبالنسبة 
المحققة  النتائج  حسب  التقدير  فيكون 
والنسب  السابقة  السنوات  في 

المتوقعة من التطور.
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الوثائق الخصوصية المعتمدة أصناف الموارد
منهجية التقديرفي التقدير

الصنف الثالث:
الرسوم 

والحقوق 
ومختلف 

معاليم الرخص 
والموجبات 

اإلدارية 
واألتاوات مقابل 

إسداء خدمات

والمستخلصة    المسندة  الرخص  قائمة 
والخاضعة للتجديد سنويا.

المبرمة في مجال    االتفاقيات  قائمة في 
رفع الفضالت المتأتية من نشاط المؤسسات.

برامج البلدية في مجال مساهمة المالكين   
األجوار.

جدول متابعة المبالغ المحولة من صندوق   
اإلضافي  المعلوم  بعنوان  ية  الالمركز دعم 

على سعر التيار الكهربائي. 

على  الموارد  تقدير  عند  التركيز  يتم 
السنة  خالل  خاصة  المسجلة  المداخيل 
هو  بما  وباالستئناس  والسابقة  ية  الجار
وبرامج  تطورها  نسق  بخصوص  متوفر 

البلدية خالل سنة الميزانية.

الصنف الرابع:
مداخيل إشغال 

واستغالل 
أمالك الجماعة 

وفضاءاتها 
واستلزام 
مرافقها 
وأمالكها 
المختلفة

قائمة أمالك الجماعة ومداخيلها السنوية   
في إطار االستغالل المباشر.

قائمة األمالك المستغلة عن طريق اللزمة   
والعائدات المتأتية منها.

المداخيل  حسب  التقديرات  ترسيم  يتم 
المباشر  االستغالل  بصيغة  المتوقعة 
وباالستئناس  اللزمة،  طريق  عن  أو 
ية  بالمقابيض المحققة خالل السنة الجار

والسنة السابقة لها.

الصنف الخامس:
مداخيل ملك 

الجماعة المحلية 
ومساهماتها 

ومداخيلها 
المختلفة

أو    ية  التجار المحالت  في  تفصيلة  قائمة 
المسوغة  والسكنية  والمهنية  الصناعية 
بيان  مع  فالحي  لنشاط  المعّدة  والعقارات 
قيمتها الكرائية المحّينة وجملة التثقيالت غير 

المستخلصة.
التفويت    المزمع  ية  العقار الرسوم  قائمة 

فيها.
زال    الذي  واألثاث  المحجوزات  كشف 

االنتفاع به.
للمؤسسات    المالية  المساهمات  قائمة 

رأس  في  البلدية  تساهم  التي  العمومية 
مالها، والعائدات المنتظرة منها.

تحويالت المؤسسات العمومية البلدية.  

من  · المتأتية  الموارد  تقديرات  تضبط 
السنوية  التثقيالت  حجم  حسب  األكرية 
التحيين  باعتبار  المسوغة  للعقارات 
غير  المبالغ  إغفال  دون  السنوي 
المطالبين  بذمة  والمتخلذة  المستخلصة 

بها.
المتأتية  · المداخيل  تقدير  عملية  ترتبط 

حسب  العقارات  في  التفويت  من 
األمالك الراجعة لكل بلدية وخصوصياتها. 
وجود  عند  المحلية  الجماعة  وتبقى 
في  بالتحري  مطالبة  تفويت  عمليات 
وترسيمها فقط  الموارد  تقديرات هذه 

في حالة التأكد والثبوت.
وال تعتمد الموارد ذات الصبغة الظرفية 
سنة  خالل  تسجل  التي  االستثنائية  أو 

منقضية عند إعداد الميزانية. 

الصنف السادس:
تحويالت الدولة 
بعنوان التسيير

المحلية  بالشؤون  المكلفة  الوزارة  مراسلة 
ية والنهائية لتحويالت  حول االعتمادات التقدير

الدولة.

التي  ية  التقدير االعتمادات  ترسيم  يتم 
تم إعالم البلدية بها على أن يتم تحيين 
سبتمبر  شهر  خالل  االعتمادات  هذه 

لتصبح نهائية.
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الوثائق الخصوصية المعتمدة أصناف الموارد
منهجية التقديرفي التقدير

الصنف السابع:
منع التجهيز

ومساعدة    القروض  صندوق  مراسلة 
المساعدات  حول  المحلية  الجماعات 

المسندة للبلدية بعنوان االستثمار السنوي.
بالعنوان    الموظفة  الموارد  كشوفات 

الثاني المستخرجة من منظومة أدب.
يع المتواصلة.    كشف متابعة المشار
سنة    بعنوان  المبرمجة  يع  المشار قائمة 

الميزانية.

المرتبطة  السنوية  المنح  ترسيم  يتم 
السنوي  البرنامج  يع  مشار بتمويل 
الممولة  األخرى  والمشاريع  لالستثمار 
ومساعدة  القروض  صندوق  طرف  من 
أن  على  الدولة  أو  المحلية  الجماعات 
لم  التي  الفواضل  بنقل  البلدية  تقوم 
موفى  المنح  من  استهالكها  يتسن 
تقديرات  ية وترسيمها ضمن  الجار السنة 

موارد سنة الميزانية.

الصنف الثامن:
مدخرات وموارد 

مختلفة

مراسلة الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية   
حول المناب المخصص لالستثمار بالنسبة إلى 

بلديات مراكز الواليات.
بالعنوان    الموظفة  الموارد  كشوفات 

الثاني المستخرجة من منظومة أدب.
بعنوان    المبرمجة  يع  المشار في  قائمة 

سنة الميزانية.

تحويالت  حسب  الموارد  تقديرات  تضبط 
الدولة بالنسبة إلى بلديات مراكز الواليات 
موفى  تحقيقها  المنتظر  والفوائض 
بالعنوان  وإدراجها  ية  الجار السنة  تصرف 

الثاني.
بالنسبة  الفواضل  نقل  البلدية  وتتولى 
صرفها  يتم  لم  التي  الموارد  إلى 
يع  للمشار الثاني  بالعنوان  والموظفة 

المتواصلة أو باقي النفقات.

الصنف التاسع:
موارد االقتراض 

الداخلي
يتم ترسيم التقديرات حسب قدرة البلدية اعتماد المؤشرات ذات الصبغة المالية.

على تعبئة موارد االقتراض. 

الصنف العاشر:
موارد االقتراض 

الخارجي

قدرة البلدية على تعبئة موارد خارجية )طاقة 
التداين( من مؤسسات مالية أخرى.

تتولى البلدية المعنية ترسيم اعتمادات 
تعبئة  على  قدرتها  يعادل  بما  الموارد 

موارد خارجية موظفة أو غير موظفة.
الصنف الحادي 

عشر:
موارد االقتراض 

الخارجي 
الموظف

الصنف الثاني 
عشر:

موارد متأتية من 
اعتمادات محالة

االعتمادات إعالم البلدية باالعتمادات المحالة. حجم  حسب  الترسيم  يتم 
المنتظر تحويلها إلنجاز المشاريع.

الصنف الثالث 
عشر:

موارد حسابات 
المشاركة

عند وجود  موارد  ترسيم  البلدية  تتولى 
المحدث  الصندوق  تبرعات وهبات ضمن 

للغرض.
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تقدير نفقات ميزانية البلدية
(85)

برمجة النفقات، تصنيفها وتحديد مبالغها، وطريقة ضبط تقدير النفقات 
إلعداد ميزانية البلدية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

 ،2018
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

 ،1973
أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب   

ميزانية البلديات. 

تمهيد:
تعكس  مرحلة هامة  وتعتبر  مبالغها  وتحديد  النفقات  برمجة  الميزانية  إعداد  المرحلة من  يتم خالل هذه 

توجهات وخيارات المجلس البلدي للسنة المقبلة في إطار مخطط التنمية المحلية.
كالصدقية  المبادئ  ومن  للميزانية  العامة  القواعد  من  جملة  احترام  النفقات  تقديرات  ضبط  عند  ويجب 

والواقعية والنزاهة. كما يجب بهدف ترشيد النفقات تصنيف النفقات إلى إجبارية وغير إجبارية.

الوثائق التي يتم اعتمادها لتقدير النفقات:. 1
تتمثل هذه الوثائق خاصة في:

ميزانية السنة الجارية ومختلف النفقات المحققة في السنوات السابقة،  
المؤشرات االقتصادية والمالية الوطنية والمحلية،  
يع،    جداول متابعة اإلنجاز المالي للمشار
جداول المتابعة الخاصة باألجور ووسائل النقل واستهالك المحروقات،  
تقديرات استهالك الكهرباء والماء،  
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الحالية    المالية  السنة  حساب  على  تسويتها  يتم  لن  التي  والخاص  العام  القطاعين  ديون  في  كشف 
والجدولة السنوية للخالص،

جدول أقساط صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية )أصال وفائدة( التي سيحل أجل خالصها   
خالل السنة المعنية بإعداد الميزانية،

برنامج االستثمار السنوي.  

منهجية تقدير النفقات:. 2
تخضع عملية تقدير النفقات إلى جملة من الضوابط التي تم التنصيص على العديد منها بالفصل 135 من 

مجلة الجماعات المحلية أهمها:
التقدير الموضوعي للنفقات من خالل عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات،  
تغطية نفقات تسديد أصل الدين أصال وفائدة من الموارد الذاتية للبلدية،   
أن ال تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد االقتراض الخارجي الموظف،  
مراعاة التوازن على مستوى موارد ونفقات االعتمادات المحالة،  
أن ال تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 % من موارد العنوان األول للسنة المنقضية،  
أن ال يتجاوز حجم التسديد السنوي ألصل الدين سقفا يساوي 50 % من ميزانية التصرف للسنة السابقة   

لسنة إعداد الميزانية،
أن يتم ترسيم النفقات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 160 من م ج م،   
ترسيم التعهدات السابقة بالميزانية الجديدة )أقساط القروض، اتفاقيات جدولة ديون...(.   

طريقة ضبط التقديرات: . 3
1.3. تصنيف النفقات:

تختلف طريقة ضبط تقديرات نفقات الميزانية بالنسبة إلى كل عنوان وحسب طبيعة كل نفقة وتصّنف 
النفقات إلى نفقات وجوبية وغير وجوبية.

1.1.3. النفقات الوجوبية:

تتكون النفقات الوجوبية وفقا ألحكام الفصل 160 من م.ج.م من:
نفقات التأجير بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات االجتماعية، §
خالص أقساط القروض أصال وفائدة، §
خالص المستحقات المستوجبة )الديون المتخلدة بذمة البلدية بعنوان السنة المالية الحالية وما  §

قبلها(،
مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات واألرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير  §

وتصريف المياه والمناطق الخضراء،
مصاريف حفظ العقود والوثائق واألرشيف التابعة للجماعات المحلية، §
مصاريف صيانة مقر البلدية ومختلف بناياتها ومنشآتها، §
جميع المصاريف المحمولة على البلدية والمتعلقة بمجال اختصاصها، §

2.1.3. النفقات غير الوجوبية:

تعتبر النفقات غير المدرجة بالفصل 160 من م.ج.م نفقات غير وجوبية، على غرار نفقات التدخل 
العمومي ونفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة ونفقات االستثمار.

2.3. طريقة ضبط تقديرات النفقات:

تختلف الطريقة حسب طبيعة النفقات:
1.2.3. نفقات العنوان األول: 

ين بعنوان سنة إعداد الميزانية مع  أ- نفقات التأجير: يتم االعتماد على قائمة األعوان المباشر
بيان مختلف عناصر تأجيرهم باعتبار المساهمات االجتماعية مع األخذ بعين االعتبار خاصة: 

قائمة التدرجات،   
قائمة الترقيات والخطط الوظيفية المزمع إنجازها خالل السنة المقبلة،   
االنتدابات الجديدة مع ضرورة إبرازها في الخانة المخصصة لذلك بكراس الميزانية،  



312

شؤون المالية
ال

يادات المقررة في األجور،    الز
عدم تجاوز سقف 50 % لكتلة األجور من جملة موارد العنوان األول للسنة السابقة لسنة   

إعداد الميزانية )الفصل 135 من ج م(،
قائمة اإلحاالت على التقاعد وأثرها المالي.  

ب- نفقات وسائل المصالح: 
واالعتناء  والوقود  والهاتف  والماء  الكهرباء  )استهالك  البلدية  تسيير  مصاريف  في  تتمثل 
بالبناءات والمعدات...( ومصاريف االعتناء بالتجهيزات البلدية وتنظيف المدينة )اقتناء معدات 

النظافة واالعتناء بالتنوير العمومي والتجهيزات البلدية والمناولة...(. 
ويتم تقدير النفقات المذكورة باالستناد على جملة من البيانات والمعطيات أهمها نسق تطور 
وتوقعات  البلدية  المصالح  مختلف  وطلبات  الجارية  والسنة  المنقضية  للسنوات  المصاريف 

الحاجيات للسنة المقبلة.
ويتم في هذا الباب اعتماد طريقة التقدير المباشر مع ضرورة إبراز حجم االستهالك الحقيقي 
استمرارية سير  النفقات مع ضمان  ترشيد  إطار  النمو في  نسق  للتحكم في  التدابير  واقتراح 

الخدمات العمومية. 
ت- التدخل العمومي: 

ياضة والشؤون االجتماعية وفقا لتعهدات البلدية  يتم تقدير التدخالت في مجاالت الثقافة والر
مع مختلف مكونات المجتمع المدني في إطار برامج الشراكة واألهداف موضوع االتفاقيات، 

ووفقا لتوجهات المجلس البلدي.
ويجدر في هذا الباب العمل على التحكم في حجم هذه النفقات ونموها.

ث- نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة: 
تعتبر نفقات التصرف الطارئة المبالغ التي ترصد لمجابهة المصاريف الطارئة وغير المتوقعة. أما 
يتم رصدها لمجابهة مصاريف معروفة  التي  الموزعة فهي االعتمادات  التصرف غير  نفقات 

يادة المرتقبة في األجور. ومتوقعة لكن غير معلومة المقدار مثل الز
ج- تسديد فوائد الدين:

الجماعات  ومساعدة  القروض  صندوق  ديون  لخالص  السنوي  الجدول  على  االعتماد  يتم 
ينة أو مؤسسات أخرى. المحلية والديون المبرمة لدى الخز

2.2.3. تقدير مصاريف العنوان الثاني: 

يتم تقدير مصاريف العنوان الثاني من خالل اتباع المراحل التالية:
أ- المرحلة األولى: التقديرات األولية لنفقات العنوان الثاني: بناء على المعطيات المتوفرة 
وبرمجة  قرض(  أو  )منحة  التمويلية  خطتها  بيان  مع  المتواصلة  يع  المشار جملة  ضبط  يتم 
االعتمادات الخاصة بها بالفصول والفقرات الفرعية الخاصة بها. كما تتم برمجة مبلغ االعتمادات 
برنامج  ضبط  من  االنتهاء  انتظار  في  الموزعة  وغير  الطارئة  المصاريف  ضمن  الموظفة  غير 

االستثمار التشاركي السنوي.
ب- المرحلة الثانية: مع تقدم عملية إعداد ميزانية السنة المقبلة، واعتمادا على المعطيات 
نفقات  تقديرات  تحيين  يتم  تحقيقها،  المنتظر  والفواضل  ية  الجار السنة  تنفيذ  بسير  المتعلقة 
العنوان الثاني ويتم بمناسبة أول دورة للمجلس البلدي تعديل موارد ونفقات العنوان الثاني 

بكل دقة على ضوء النتائج النهائية للميزانية المنقضية.
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التحليل المالي
(86)

ن من دراسة الوضعية المالية للجماعة من خالل 
ّ
التحليل المالي منهجية تمك

معالجة البيانات المالية وإظهار االرتباطات بين عناصرها واشتقاق مجموعة 
من المؤشرات للحصول على معلومات تسمح بمعالجة نقاط الضعف 

يز نقاط القوة واالستشراف وأخذ القرارات لتحسين جودة الخدمات  وتعز
المسداة

اإلطار القانوني:
ية: مارس 2017(،   الدليل العملي للتحليل المالي )وزارة الشؤون المحلية ومركز التكوين ودعم الالمركز
الدليل اإلجرائي إلعداد الميزانية )وزارة الشؤون المحلية والبيئة 2019(.  

تمهيد:
المسداة وتحقيق  الخدمات  تحسين جودة  أن  البلدي حيث  العمل  تحديات  أحد أهم  المالي  التصرف  يعتبر 
التنمية المحلية مرتبط باألساس بالقدرة المالية للبلدية، وبالتالي فإن تحليل مؤشرات المالية المحلية يمثل 

أداة أساسية لتقييم األداء والتخاذ القرارات اإلستراتيجية أو العملية.

أهداف التحليل المالي:. 1
تقييم الوضع المالي )القدرة على تعبئة المواِرد المتاحة وعلى تغطية النفقات – القدرة على االدخار   

واالستثمار،
األعوان    التصرف في  كفاءة  المواطنين –  تطلعات  تالؤمها مع  الخدمات ومدى  األداء )جودة  تقييم 

والتجهيزات والمعّدات...(،
تقييم اإلستراتيجية المعتمدة ومدى التالؤم مع األهداف المضبوطة،  
وضع اإلستراتيجيات الجديدة.  
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على  اإلطالع  من  المواطنين،  خاصة  تمكين،  خالل  الشفافية من  يز  وتعز القرارات  واتخاذ  تقييم  أداة  فهو 
اإلمكانيات المالية لبلديتهم.

أهم مقّومات التحليل المالي: . 2
في    وعملية  علمية  مؤهالت  على  توفِره  مع  للبلدية  والخارجية  الداخلية  بالبيئة  المالي  المحلل  دراية 

المجال،
تحديد الفترة المالية المعنية بالتحليل،  
تحديد المؤشرات المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج،  
ضبط المعايير بشكل يضمن تحقيق نتائج غير قابلة للتأويل،  
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية.  

وظيفة المحلل المالي:. 3
يشترط أن تتوفر لدى المحلل المالي المعرفة والخبرة للقيام بهذه الوظيفة وأن يكون قادرا على تفسير 

النتائج لالستشراف. وللمحلل المالي وظيفتان:
1.3. وظيفة فنية:

كيفية التعامل وتطبيق المعايير والقواعد المستعملة، بحث يشترط:
· وضع المعايير، 
· اعتماد طرق علمية الحتساب النسب والمؤشرات، 
· تصنيف البيانات بشكل يسمح بالربط بينها بغرض الدراسة والمقارنة بالمعايير.  

2.3. وظيفة تفسيرية: 

· تفسير نتائج التحليل المالي بشكل دقيق غير قابل للتأويل واقتراح الحلول وضبط اإلجراءات المستوجبة  
ية والمالية للبلدية، مع األخذ بعين االعتبار اإلطار القانوني والقدرات البشر

· مقارنة ومقاربة النتائج: التحليل عبر المؤشرات – التحليل الرجعي – التحليل االستشرافي، 
· التأكد من سالمة النتائج عبر التأكد من تناسق المعطيات واكتشاف األخطاء التي قد تطرأ أثناء التحليل  

وضمان نجاح اإلستراتيجيات المزمع اعتمادها.
ويتم تفسير النتائج من خالل:

· تحديد مستوى المؤشر )إيجابيا أو سلبيا(، 
· تحديد أهمية المؤشر على التوازنات المالية بما يساعد على توجيه القرار والعمل عليه إن كانت له  

أهمية كبرى واستبعاده إن كانت له أهمية محدودة،
· الحجم   حيث  من  المماثلة  البلديات  وبمؤشرات  المماثلة  الوطنية  بالمؤشرات  المؤشر  مقارنة 

والخصوصية،
· ن من دعم المؤشر إن كان إيجابيا أو معالجته إن كان سلبيا، 

ّ
تقديم المقترحات التي تمك

· التصرف   هامش  مخرجات  باستعمال  وذلك  المستقبلية  التوجهات  مستوى  على  التعديالت  ضبط 
لخدمة التوجهات العامة المزمع اعتمادها من البلدية. يتم مثال توجيه مخرجات هامش التصرف:

لمعالجة المديونية إذا كان توجه البلدية يهدف إلى التقليص من المديونية، §
لدعم نفقات العنوان األول إذا كان التوجه يهدف إلى تحسين الخدمات، §
لدعم موارد العنوان الثاني إذا كان التوجه يهدف إلى االستثمار. §

الوثائق ذات الصبغة المالية واإلدارية للتحليل المالي:. 4
يتطلب التحليل المالي توفر معطيات وبيانات من خالل الوثائق التالية:

وثيقة الميزانية )الفترة المعنية بالتحليل(،  
جداول المقابيض والمصاريف،  
الحسابات المالية،  
جداول التحصيل والمراقبة،  
ية واللزمات،   عقود األكر
كشوفات بقايا االستخالصات،  
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كشوفات الديون المجدولة وغير المجدولة المتخلدة بذمة البلدية لفائدة القطاع العام والخاص،  
جداول أقساط القروض لدى المؤسسات المالية )صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية(،  
برامج االستثمار السنوية،  
قائمة األمالك،  
قائمة المعدات والتجهيزات،  
ين والمحالين على التقاعد،   ين وغير القار قائمة األعوان القار
مخطط االنتدابات،  
إحصائيات السكان والسكنى،  
ية...(.   إحصائيات الجانب االقتصادي )المناطق الصناعية، المناطق السياحية، األنشطة التجار

األساليب والتقنيات:. 5
يعتمد التحليل المالي على أسلوبين:

التحليل العمودي،  
التحليل األفقي.  

1.5. التحليل العمودي )التحليل الهيكلي – تحليل النسب(:

الموارد  جملة  إلى  بالنسبة  أو  مجموعته  داخل  وصرفا  دخال  الميزانية  فصول  من  فصل  كل  حجم  يبرز 
والنفقات وتحويل العالقات بينها إلى عالقات نسبية. وهي أداة لتفكيك الميزانية تهدف إلى تحديد 

مواطن القوة والضعف بالميزانية ومدى التوفق في بلوغ التوازن المالي. 
ويشوب هذا األسلوب جملة من النقائص إذ يّتسم بالجمود ويعتمد على فترة زمنية واحدة )السنة( 

وال يوفر صورة كاملة عن الجماعة.

ª§:أهم المؤشرات

المدلولبيان المؤشر
مؤشر االستقالليةالموارد الذاتية/موارد العنوان األول

مردود المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان األولالمعاليم العقارية/موارد العنوان األول
مردود مداخيل األمالك ضمن موارد العنوان األولمداخيل األمالك/موارد العنوان األول

القدرة على تعبئة الموارد )صدقية التقديرات(الموارد المحققة/التقديرات
القدرة على استهالك االعتماداتالنفقات المنجزة/التقديرات

مجهود تصفية الديونتسديد الديون/جملة نفقات ع1
وزن التأجيرنفقات التأجير/جملة نفقات ع1

قدرة البلدية على تغطية نفقات التأجيرنفقات التأجير/موارد العنوان األول
قدرة البلدية على تسوية الديوناالدخار الخام/جملة الديون

نسبة االدخار الخاماالدخار الخام/موارد ع1 المحققة
نسبة الموارد الموجهة لالستثماراالدخار الصافي/موارد ع1 المحققة

2.5. التحليل األفقي:

يعتمد التحليل األفقي )تحليل االتجاهات – التحليل في الزمن( على أسلوبين:
· التحليل بأثر رجعي،  
· التحليل االستشرافي. 

1.2.5. التحليل بأثر رجعي:

يهدف إلى دراسة حركة الوضع المالي للبلدية طيلة فترة زمنية )3 أو 5 أو 7 سنوات( والتعرف 
على اتجاه مختلف عناصر الموارد والنفقات إيجابا أو سلبا.

ويعتمد التحليل أساسا على:
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بعنوان  § الميزانيات مع مثيالتها  المقابيض والمصاريف وحسابات غلق  الميزانيات وجداول  مقارنة 
فترات سابقة،

تقييم نسق نمو العنصر في حد ذاته سنويا أو للفترة بأكملها لمعرفة الَمنحى المستخلص )تطور  §
إيجابي/سلبي/استقرار( ومعدل النمو السنوي.

وتتلخص التقنيات كاآلتي:
تجميع الوثائق المالية للمدة الزمنية المعنية بالتحليل وتصنيفها، §
ضبط قائمة أهم العناصر المعنية بالتحليل، §
تحديد المدخالت التي يمكن أن تؤثر على نتائج التحليل المالي إيجابا أو سلبا، §
دراسة هيكلة الموارد والنفقات للمدة المعنية بالتحليل، §
تحليل نسق تطور العناصر لنفس مدة التحليل، §
تحليل تطور المديونية واالدخار والقدرة على تسديد الديون،  §
تفسير النتائج واقتراح التوجهات المستقبلية. §

ووجب إحكام اختيار سنة األساس واستبعاد السنوات التي شهدت تحقيق نتائج استثنائية لضمان 
التوصل إلى نتائج صحيحة.

2.2.5. التحليل االستشرافي:

تم  ما  إسقاط  خالل  من  سنوات(   5 أو   3( القادمة  السنوات  خالل  المالية  للوضعية  توقع  هو 
ية وآليات دعم المنحى أو تعديله  استنتاجه من التحليل بأثر رجعي بهدف رسم اإلستراتيجيات الضرور
تحقيق  أجل  واقعية من  وأكثرها  أفضلها  واختيار  من خالل وضع سيناريوهات وفرضيات مختلفة 

األهداف المضبوطة.
الصبغة  ذات  العناصر  )باستثناء  والعمودي  الرجعي  التحليل  من  المستخرجة  النتائج  على  ويستند 

االستثنائية( على أساس نمو سنوي يعادل معدل النمو المسجل خالل فترة التحليل بأثر رجعي. 
يهدف إلى:

واألهداف  § الالمركزية  مجال  في  التغيرات  االعتبار  بعين  واألخذ  المالية  التوازنات  تطور  تقدير 
المرسومة بالمخططات الوطنية،

رسم اإلستراتيجيات ووضع آليات تحقيقها. §
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تنفيذ الموارد البلدية
(87)

يتم تحصيل الموارد البلدية في إطار مرحلتين، إدارية ومحاسبية، حيث يضطلع 
آمر القبض بالمرحلة اإلدارية والمتمثلة أساسا في معاينة الديون وتصفيتها 
وإصدار سندات االستخالص، بينما يتولى المحاسب قابض المالية التثبت من 

صحة سندات االستخالص واستخالص الديون

اإلطار القانوني:
الفصول 28 و29 و265 و266 من مجلة المحاسبة العمومية،   
الفصل 10من مجلة الجباية المحلية.   

تمهيد:
بالصرف والقبض والمحاسب العمومي حيث ال يمكن  البداية بمبدأ الفصل بين اآلمر  التذكير في  البد من 
الموارد  تحصيل  مجال  هذا  في  المتدخلين  الطرفين  وهما  متبادلة  رقابة  إلضفاء  وذلك  بينهما  الجمع 

البلدية.

شروط تحصيل الموارد:. 1
قبل الشروع في عملية تحصيل الموارد وجب التأكد من توفر ثالثة شروط وهي:

قانونية المورد ومشروعيته طبقا للفصل 24 من مجلة المحاسبة العمومية،   
ترخيص بميزانية البلدية،   
توفر سند أو حجة استخالص.   

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز إذن التنازل على الديون إال في إطار القانون. 
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المرحلة اإلدارية: . 2
المورد وإحقاقه  يتولى معاينة  الذي  المحلية  الجماعة  رئيس  الصرف أي  آمر  ِقبِل  المرحلة من  تنفذ هذه 

وضبط مبلغه واإلذن باستخالصه وذلك من خالل:
التثبت من وجود باعث للمورد )سبب دفع المعلوم(،  
تصفية الموارد من خالل تطبيق التعريفة والنسب والقاعدة التي تحدد المبلغ الواجب دفعه،  
العقارات    على  المعلوم  جدول  غرار  على  التحصيل  جداول  ذلك  كان  سواء  االستخالص  سندات  إصدار 

ية. المبنية أو غير المبنية أو عن طريق السندات الفور
ويتم االستخالص عن طريق سندات االستخالص أو أذون االستخالص وهي:

1.2. أذون استخالص نهائية جماعية أو فردية:

ن المحاسب عند االقتضاء من إعداد 
ّ
تخص المعاليم والمداخيل القارة وهي وثائق وحجج قانونية تمك

سندات تتبع فردية مثل عقود اللزمات وعقود الكراء والقرارات واألحكام، وجماعية على غرار جداول 
التحصيل للمعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية. 

2.2. أذون استخالص وقتية جماعية أو فردية: 

تستعمل الستخالص المقابيض الفورية وهي عبارة عن وثيقة يأذن بمقتضاها اآلمر بالصرف للمحاسب 
يله بالميزانية، تخص موارد محلية معجلة الدفع مثل استخالص معلوم إشغال  بقبض مبلغ معّين وتنز
ية البلدية. ويمكن أن تكون هذه السندات فردية مثل معلوم  الطريق العام أو بعض الخدمات اإلدار
ية المستخلصة  رخصة بناء أو سندات جماعية تلخص مجموعة عمليات على غرار معاليم الموجبات اإلدار

من طرف وكيل المقابيض.
ويتعين في كل الحاالت الحرص على أن تتوفر في هذه السندات جملة من الشروط:

· أن تكون صادرة عن اآلمر بالقبض أو ممن له تفويض قانوني )ال يمكن أن يمنح هذا التفويض لوكيل  
المقابيض(،

· أن تكون مرقمة ترقيما تسلسليا ومؤرخة،  
· أن تبين طبيعة المورد ومبلغه باألرقام وبلسان القلم. 

3.2. تنفيذ السندات:

تنفذ هذه السندات قبل عملية التثقيل أو بعد التثقيل وتوجه هذه السندات والوثائق من آمر القبض 
مجلة  من   265 الفصل  حسب  المالية  وزارة  له  فوض  من  أو  المالية  ير  وز طريق  عن  المحاسب  إلى 

المحاسبة العمومية.
بالنسبة إلى عملية التثقيل قبل االستخالص فإنها تقتضي إرسال أذون االستخالص من آمر القبض إلى 
أمين المال الجهوي الذي يتولى التثبت من الجدول وتثقيله ويحيله للقابض للتعهد ومباشرة عملية 

االستخالص.
ويمكن بصفة استثنائية إحالة بعض أذون االستخالص مباشرة إلى المحاسب الذي يطلب تثقيل هذه 

الموارد من قبل أمين المال الجهوي ثم يتعهد بعملية االستخالص.
كما خول الفصل 266 من مجلة المحاسبة العمومية للمحاسب تعجيل استخالص بعض الموارد العاجلة 
ير المالية أو من  التي ال تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعالم وز
ير المالية على أن تحرر في تلك الموارد وثائق استخالص وقتية. ووجب أن تستجيب هذه  فّوض له وز

األذون إلى جملة من الشروط:
· يا يتولى المحاسب إعداد كشف في أذون االستخالص الوقتية المستخلصة لكل بند من بنود   شهر

الميزانية، 
· ية بعد التأكد من مطابقتها لحساباته،   يتولى اآلمر بالقبض التأشير على الكشوفات الشهر
· ترسل الكشوفات إلى أمانة المال الجهوية للتثقيل،  
· يتعين التأكد من تطابق الكشوفات مع الدفاتر والوثائق الممسوكة من اآلمر بالقبض ومن المحاسب  

العمومي.
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المرحلة المحاسبية: . 3
المحصول  وإدراج  الوصل  وتسليم  للمبلغ  قبض  من  الفعلية  االستخالص  عملية  إنجاز  المحاسب  يتولى 

بالميزانية وتسجيل العملية بالحسابات. ولتأمين ذلك فهو يتولى:
التثبت من صحة الديون. والمقصود بذلك صحة ومطابقة سند االستخالص للقوانين الجاري بها العمل،  
المتاحة    القانونية  اآلليات  الموارد سواء كان ذلك بشكل رضائي أو جبري من خالل استعمال  استخالص 

إلجبار المدين على دفع الدين.
ويكون االستخالص بالطريقة الرضائية باالستناد إلى الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية الذي 
للمدين  إعالم  تبليغ  بالدين  تعهده  حال  يتولى  باالستخالص،  المكلف  العمومي  المحاسب  أن  على  ينص 
يتضمن دعوته لخالص جملة المبالغ المطلوبة منه وذلك طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه 
المجلة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وينتفع المدين ِبأجل قدره ثالثون يوما من 
يخ تبليغ اإلعالم لتسوية وضعيته ويختصر هذا األجل إلى سبعة أيام إذا ثبت أن المدين توقف عن نشاطه  تار

أو شرع في تبديد أمالكه أو إذا قام دائن آخر بأعمال تنفيذية ضده أو بافتتاح إجراءات توزيع أمواله.
المحاسبة  مجلة  من   26 للفصل  طبقا  القابض  لدى  تنفيذي  توفر سند  فيقتضي  الجبري  االستخالص  أما 
العمومية الذي ينص على أنه يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما تخلد بذمتهم من ديون 
عمومية بمقتضى بطاقة تنفيذية وطريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف الديون وإن 
وجدت أصناف لم يصدر في شأنها طريقة خاصة فإن جبايتها تكون بمقتضى بطاقة إلزام ممضاة من قبل 

أمين المال الجهوي. 
التحصيل للمعلوم على العقارات المبنية وغير  الجباية المحلية على أن جدول  10 من مجلة  وينص الفصل 
المبنية يكتسب الصبغة التنفيذية بإمضائه من طرف رئيس الجماعة المحلية ويتمتع المدين بنسخة مستخرجة 

من جدول التحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية.
ويتم تبليغ السندات طبقا لما نص عليه الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية حسب القواعد والصيغ 

المحددة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يا من خالل إيداع  ويكون التبليغ مباشرا لوكيل أو مساكن أو من في خدمة المدين، أو يكون التبليغ اعتبار

نسخة لدى مركز األمن أو العمدة أو محكمة الناحية.
ينة أو عدل التنفيذ استعمال الوسائل التنفيذية  وبعد أجل ثالثة أيام يخّول للمحاسب عن طريق عدول الخز
المتمثلة في العقلة التحفظية أو العقلة التنفيذية أو االعتراض اإلداري أو عقلة األوراق المالية وحصص 
ية. على أنه يمكن للمدين ممارسة حق االعتراض في أجل  ية أو العقلة العقار الشركاء أو عقلة األصول التجار

يخ التبليغ. قدره تسعون يوما من تار
كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض الموارد البلدية تحال مباشرة من الدولة على غرار الدعم السنوي أو المناب 
من المال المشترك سابقا أو المناب من المساهمة في تعميم وصيانة التنوير العمومي وتتلخص أعمال 

المحاسب وآمر القبض في إدراجها بالميزانية ال غير.
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تنفيذ نفقات ميزانية البلدية
(88)

تفترض نفقات الميزانية التي تؤديها الهيئات العمومية في إطار ميزانيتها 
السنوية ومخططاتها التنموية لتغطية حاجياتها اإلدارية، تحديد جملة من 

الشروط واألشخاص المؤّهلين لتنفيذ نفقات الميزانية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،   
أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب   

ميزانية البلديات. 

مفهوم نفقات الميزانية واألشخاص المكلفون بتنفيذها:. 1
1.1. تعريف نفقات الميزانية:

نفقات الميزانية هي النفقات التي تؤديها الهيئات العمومية في إطار ميزانياتها السنوية ومخططاتها 
يع الجاري بها العمل ويأمر بتنفيذها المسؤول اإلداري  التنموية لتغطية حاجياتها اإلدارية طبقا للتشار

المؤهل قانونا لذلك، ويؤديها محاسب عمومي مختص.
ويمكن تصنيف النفقات إلى نفقات وجوبية )الفصل 160 من م.ج.م( وغير وجوبية. 

2.1. األشخاص المؤهلون لتنفيذ نفقات الميزانية:

1.2.1. آمر الصرف:

رئيس البلدية أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون هو آمر الصرف وهو الشخص المؤهل قانونا 
إلصدار األوامر بالصرف ويمكن له تفويض هذه الصالحية إلى أحد مساعديه. 

ويمكن لرئيس البلدية تفويض حق اإلمضاء تحت مسؤوليته ومراقبته إلى الكاتب العام للبلدية في 
مجال إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتة.
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ويتولى رئيس البلدية عقد النفقات وتصفيتها وإصدار األوامر بتأديتها ألصحابها بمساعدة اإلدارة 
البلدية وتحت رقابة المجلس البلدي.

2.2.1. اإلدارة البلدية:

لإلدارة البلدية دور محوري في مسار تنفيذ نفقات الميزانية والمساعدة على أخذ القرار.
وتبعا إللغاء الرقابة المسبقة في إطار الفصل 164 م.ج.م فإن البلدية مطالبة بتركيز وحدة للرقابة 

الداخلية، مهمتها مراقبة مدى احترام النفقات البلدية للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 
3.2.1. المحاسب العمومي:

ير المالية بعد اإلعالم المسبق  المحاسب العمومي تابع لوزارة المالية وتقع تسميته بقرار من وز
لرئيس البلدية.

3.1. مبدأ الفصل بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي:

تخضع البلدية إلى مبدأ الفصل بين مهام آمر الصرف والقبض والمحاسب العمومي عمال بالفصل 5 من 
م.م.ع حيث يحجر الجمع بين الوظيفتين.

ويشمل هذا التحجير األزواج المباشرين إلحدى الوظيفتين بالمؤسسة الواحدة.
يضمن هذا المبدأ الشفافية عند إنجاز العمليات المالية من خالل الرقابة المتبادلة بين الطرفين ويكّرس 

استقاللية المحاسب العمومي عن اآلمر بالصرف.

إجراءات تنفيذ الميزانية:. 2
1.2. اإلجراءات العادية لتنفيذ الميزانية:

السنوية من طرف  بالميزانية  الترخيص فيها  يقع  لم  العمومية ما  النفقات  إنجاز  الشروع في  يجوز  ال 
المجلس البلدي.

ية والمحاسبية: تخضع النفقات لنفس الضوابط واإلجراءات في المرحلتين اإلدار
1.1.2. المرحلة اإلدارية لتنفيذ الميزانية: 

وتتلخص مهام رئيس البلدية في هذه المرحلة في:
عقد النفقة:أ- 

يتمثل عقد النفقة أو التعهد بالنفقة في إحداث أو معاينة التزام تنتج عنه نفقة والبد لمشروع 
أي نفقة أن تتوفر فيه الشروط القانونية التالية:

احترام آجال التعهد بالنفقة المنصوص عليها بالفصلين 90 و91 من م.م.ع،  
تطابق النفقة مع تراخيص وتبويب الميزانية،  
اختصاص الجهة التي اتخذت القرار الذي نشأ عنه الدين،   
ية للنفقة إذ يجب أن تلبي النفقة حاجيات يتطلبها سير المصالح البلدية،    الطبيعة اإلدار
احترام قواعد المنافسة،   
كفاية النفقة وذلك بأن تغطي كامل حاجيات البلدية بدون تجزئة للشراءات.  

تصفية النفقة:ب- 
العمل  أساس  على  النهائي  مبلغه  وتحديد  الدين  حقيقة  من  إلى التأكد  التصفية  عملية  تهدف 

المنجز ووثائق اإلثبات التي تقرر حقوق الطرفين.
التزود    التثبت من اإلنجاز الفعلي لألشغال أو  التأكد من حقيقة الدين من خالل  الدين: يتم  حقيقة 

بالمواد بالكميات وبالمواصفات المطلوبة.
ويستثنى من احترام قاعدة العمل المنجز بعض النفقات على غرار األجور والتسبقات في الصفقات 

العمومية.
تحديد مبلغ الدين: يتم ضبط مقدار النفقة وتحديد مبلغها بعد القيام بعمليات ومراجعات حسابية،   

األشغال  أو  اإلدارة  إلى  المسلمة  المواد  أو  المقدمة  للخدمات  النهائي  المبلغ  بضبط  وتنتهي 
المنجزة لفائدتها.

ير اآلمر بالصرف: ت- تحر
ويتمثل في إعطاء اإلذن لخالص النفقة المحمولة على البلدية عن طريق إصدار أمر بالصرف باسم صاحب 
الدين، ويوجه هذا األمر إلى المحاسب العمومي المختص مؤيدا بحجج تثبت وجود الدين وقد ضبط 
الفصل 126 م.م.ع القواعد العامة المتعلقة بكيفية إعداد الوثائق المثبتة للمصاريف العمومية كما 

حددت التعليمات العامة عدد 2 الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 05 نوفمبر 1996 قائمة هذه الوثائق.
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ويجدر التذكير بضرورة احترام مقتضيات األمر عدد 564 لسنة 2004 المؤرخ في 09 مارس 2004 
المحلية  والجماعات  الدولة  أن  على  ينص  والذي  التصرف  نفقات  خالص  طرق  بضبط  المتعلق 
والمؤسسات العمومية مطالبة بدفع النفقات المتعلقة بفواتير الماء والغاز واالتصاالت والوقود 

يخ استالم الفواتير. واألدوية في مدة ال تتجاوز 45 يوما من تار
بفضلها  يتمكن  التي  للصرف  المحاسبية  المرحلة  تنطلق  النفقات  لتنفيذ  ية  اإلدار المرحلة  وبانتهاء 

صاحب الدين من تسلم المال الراجع له.
2.1.2. المرحلة المحاسبية لتنفيذ الميزانية: 

تتلخص مهام محاسب البلدية في:
يتولى أ-  م.م.ع(:  من   136 والفصل  م.ج.م  من  و186   184 )الفصالن  النفقة  شرعية  مراقبة 

المحاسب القيام بأعمال المراقبة الموكولة إليه ويحجر عليه تقدير مدى وجاهة النفقات وتشمل 
هذه األعمال مراقبة:

سحب النفقة على صندوقه وصفة اآلمر بالصرف،   
توفر االعتمادات،  
يل النفقة بالميزانية بحسب نوعها أو موضوعها،   صحة تنز
ثبوت العمل المنجز،  
براءة ذمة البلدية بتسديد الدين،  
تطبيق قواعد التقادم وسقوط الحق،  
وجود جميع الوثائق المثبتة للنفقة.  

منح التأشيرة: بعد استكمال عمليات الرقابة على النفقة يتولى المحاسب إما: ب- 
قبول تأدية النفقة فيؤشر عليها ويسددها إلى مستحقيها،  
الحالة    الجهوي. في هذه  المال  البلدية وأمين  رئيس  النفقة ويعلل ذلك ويعلم  تأدية  يرفض  أو 

على  النفقة  بخالص  المحاسب  يقوم  وعندئذ  النفقة  بتأدية  يتمسك  أن  البلدية  لرئيس  يمكن 
مسؤولية آمر الصرف على أن يحيل في أجل 15 يوما ملف النفقة إلى محكمة المحاسبات للنظر 
فيما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات وال ينطبق هذا اإلجراء في صورة عدم توفر اعتمادات 

كافية أو وسائل إلثبات العمل المنجز.
ت- تسديد النفقة: تحويل المبلغ المطلوب لصاحبه.

2.2. اإلجراءات االستثنائية لتنفيذ النفقات: 

1.2.2. تنفيذ النفقات بواسطة وكالة الدفوعات: 

العادية  لإلجراءات  استثناء  تمثل  وهي  الدفوعات  وكالة  يق  طر عن  النفقات  بعض  تأدية  يمكن 
بتسويتها  يقوم  أن  على  الدفوعات  وكيل  طرف  من  نقدا  خالصها  يتم  حيث  النفقات  لتنفيذ 
45 يوما من خالل توجيه ملف النفقة إلى المحاسب الذي يتولى تحويل مبلغ  في أجل أقصاه 

النفقة إلى الحساب الجاري للوكيل )اطلع على الجذاذة: وكالة الدفوعات(.
2.2.2. تسبقات الخزينة:

المطلوب  العمل  إنجاز  قبل  لمستحقها  ودفعها  مقدارها  وتصفية  النفقات  بعض  إنجاز  يمكن 
بعنوان مصاريف  للنفقة )مثال تسبقات  العادية  بالمراحل  المرور  ينة ودون  الخز بواسطة تسبقات 

المهمات بالخارج(.
يتم تسويتها في  أن  الجهوي( على  المال  )أمين  المالية  ير  وز بترخيص من  النفقات  تؤدى هذه 

وقت الحق عن طريق إصدار أوامر بالصرف في شأنها.

لمشاهدة الفيديو:
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متابعة تنفيذ الميزانية
(89)

إّن متابعة تنفيذ الميزانية من أبرز األعمال التي وجب الحرص على القيام بها 
 مظاهر الهشاشة في التصّرف

ّ
تجاوزا لكل

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.    

تمهيد:
تعتبر عملية متابعة الميزانية من أهّم الركائز التي ينبني عليها مبدآ الشفافية والحوكمة خاصة بغد إلغاء 
التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف وإرساء إجراءات جديدة تهدف إلى إرساء رقابة داخلية ضمن وحدة 

التدقيق ومراقبة التصّرف.

مفهوم متابعة تنفيذ الميزانية:. 1
 ثالثة أشهر( للتأكد من 

ّ
ية )كل تتمثل متابعة تنفيذ الميزانية في تقييم عملية تنفيذها قبضا وصرفا بصفة دور

تحقيق األهداف المرجّوة منها عند إعداد الميزانية وفقا لالعتمادات المرصودة والجدول الزمني المحّدد 
ن المجلس البلدي ورئيسه من ضمان رقابة دورية ومنتظمة على تنفيذ 

ّ
وبالجودة المطلوبة، وهو ما ُيمك

الموارد والنفقات المرّسمة بالميزانية والوقوف على النقائص واإليجابيات والتفطن إلى اإلشكاليات بشكل 
الجماعة  أداء  وتقييم  االقتضاء  عند  الممكنة  التعديالت  وإجراء  لتالفيها  المناسبة  الحلول  واقتراح  ر 

ّ
مبك

المحلية في إنجاز مشاريعها.
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دور متابعة تنفيذ الميزانية في تحسين التصّرف:. 2
ن متابعة تنفيذ الميزانية من:

ّ
ُتمك

1.2. معالجة إشكاليات تنفيذ الموارد والنفقات:

ن متابعة تنفيذ الميزانية من تالفي عديد اإلشكاليات، أهمها:
ّ
تمك

1.1.2. على مستوى تنفيذ الموارد:

ق المداخيل المرجّوة منها قصد التعبئة  §
ّ

تحديد مكامن الضعف أي الفصول والمعاليم التي ال تحق
القصوى للموارد المتاحة بالتعاون مع محاسب البلدية من خالل ضبط أهداف سنوية لالستخالص 
ية لنسق االستخالص وتدارك  ن من التقييم والمتابعة الشهر

ّ
)الفصالن 152 و153 م.ج.م( بما ُيمك

النقائص المسجلة عند االقتضاء.
يلها حسب تبويب الميزانية الذي ضبطه  § يل الخاطئ للموارد بالميزانية والعمل على تنز تالفي التنز

األمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 والمنقح باألمر الحكومي عدد 439 لسنة 2020، وخاصة على 
 منها وتفادي 

ّ
البنود المخّصصة لكل المالي السنوي حسب  تنزيل موارد الدعم  مستوى احترام 

إدراج اعتمادات غير قابلة لإلنجاز على غرار التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة المنصوص 
عليها بالفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية وذلك إلى حين تفعيل الفصل المذكور. 

الجبائية  § الصبغة  ذات  المعلومات  تبادل  البلدية: في مجال  المصالح  بين مختلف  التنسيق  أحكام 
وخاصة بين المصلحة المكلفة بالجباية والمصالح الفنية والتراخيص االقتصادية والملك البلدي وذلك 
 منها والمتعلقة على وجه الخصوص 

ّ
رة لدى كل

ّ
من خالل تنظيم مسالك تبادل المعلومات المتوف

والمنازعات...  القضايا  وملفات  العقارات  وتسويغ  االقتصادية  والتراخيص  والتقاسيم  البناء  برخص 
واستغاللها في توظيف المعاليم البلدية وتحيين جداول التحصيل.

إحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف المعاليم المتأتية خاصة من اإلشغال الوقتي للطريق  §
 شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة.

ّ
العام مثل المقاهي والمطاعم والنصبات وكل

المبنية  § العقارات  المعلوم على  بعنوان  خاصة  المواطنين،  بذمة  دة 
ّ
المتخل الديون  قائمة  ضبط 

والتنسيق مع القابض محتسب البلدية قصد ترشيد إجراءات االستخالص وتوجيهها لمتابعة المتلددين 
حسب أهمية الديون بعد تصنيفها. 

متابعة استغالل لزمات األسواق وتنمية المداخيل المتأتية بهذا العنوان. §
البلدية  § إرساء نظام متابعة لمتسوغي األمالك  النافذ، مع  يع  للتشر الكراء وفقا  تحيين معينات 

في  المبرمة  التسويغ  بعقود  عليها  المنصوص  اآلجال  في  الكراء  معينات  تسديد  ضمان  قصد 
الغرض، وتفادي أّي تأخير في الخالص ورفع الدعاوي القضائية االستعجالية ضد المتلددين في 
الخالص قصد الخروج لعدم الخالص، إضافة إلى استخالص معينات الكراء غير المدفوعة بمقتضى 

بطاقة إلزام وفقا ألحكام مجلة المحاسبة العمومية.
اإلدراج الحيني للموارد المستخلصة بمنظومة أدب من طرف محاسب البلدية. §
يع المبرمجة مع ضرورة  § الترفيع في مقدار االّدخار اإلداري بعنوان التمويل الذاتي إلنجاز المشار

االستهالك الفعلي لالعتمادات المخصصة للتنمية.
2.1.2. على مستوى تنفيذ النفقات:

التحكم في كتلة األجور والحرص على عدم تجاوز السقف المحّدد بـ 50 % من الموارد االعتيادية  §
المحققة للسنة المنقضية )الفصالن 9 و135 م.ج.م( بالنسبة إلى البلديات التي لم تتجاوز هذا 
المؤشر، على أن تتولى بقية البلديات التي تجاوزت النسبة المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم 

في نفقات التأجير من خالل تنمية الموارد الذاتية وترشيد النفقات واالنتدابات.
ترشيد النفقات وإعطاء األولوية للمصاريف الوجوبية حسب تدّرجها )الفصل 160 م. ج. م( وحسن  §

توظيف الموارد المالية وإحكام التصّرف في األمالك البلدية والمحافظة عليها.
ترشيد مصاريف التسيير قدر اإلمكان ودعم مؤشر االستقاللية المالية ومواصلة تطهير المديونية  §

يخ 05 ديسمبر 2017. طبقا لمقتضيات المنشور عدد 4 بتار
2.2. معالجة اإلشكاليات بتعديل الميزانية:

ن متابعة تنفيذ الميزانية من تالفي عديد اإلشكاليات من خالل تعديل الميزانية بمفعول التنقيح أو 
ّ
ُتمك

التحويل:



325

بة
س

حا
لم

وا
ة 

زاني
مي

: ال
ول

األ
ء 

لجز
ا

1.2.2. تعديل الميزانية بمفعول التنقيح:

يادة والنقصان حسب نسق تحصيل الموارد  بالز للبلدية إدخال تنقيحات على الميزانية  خّول المشرع 
ير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف وعرضه على أمين المال  وفقا لتقر
الجهوي مرجع النظر الترابي قصد إبداء الرأي في شأنه عمال بالفصل 177 من م.ج.م وعرضه على 

مصادقة المجلس البلدي.
2.2.2. تعديل الميزانية بمفعول التحويل:

ُيمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان األول وداخل العنوان الثاني، وتقسيمها 
 جزء طبقا للفصل 178 من م.ج.م، غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات 

ّ
إلى أقسام أخرى داخل كل

بالنسبة إلى النفقات المسّددة من االعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محّدد أو الممولة 
 بعد موافقة اإلدارة التي تولت إحالة االعتمادات.

ّ
بموارد موظفة إال

ُيمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان األول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس 
الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية 
إال  الديون  لتسديد  المخصصة  االعتمادات  تحويل  يمكن  ال  أنه  غير  م.ج.م،  من   179 للفصل  طبقا 

بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
ُيمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من 
رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية، على أن يتّم حاال إعالم 
الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه ال يمكن إجراء تحويالت من االعتمادات المخصصة لتسديد أصل 

 بمقتضى قرار مجلس الجماعة المحلية.
ّ

الدين ومن االعتمادات الممّولة بموارد موظفة إال
بناء على طلب أمين المال الجهوي يمكن للوالي االعتراض على تحويل االعتمادات في أجل 7 أيام 
يخ إعالمه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبّت في االعتراض  من تار

في أجل 15 يوما.
3.2. إرساء رقابة على التصّرف في الميزانية:

 164 ية للميزانية من إرساء رقابة على التصّرف في الميزانية حيث ألغى الفصل  ن المتابعة الدور
ّ
ُتمك

 181 الفصل  وأرسى  المصاريف  مراقبة  مصالح  ِقبل  من  بالصرف  التعّهد  على  التأشير  م.ج.م  من 
نفس  التصرف  ومراقبة  التدقيق  وظائف  تؤدي  كما  داخلية.  رقابية  بأعمال  تتعلق  جديدة  إجراءات 

المهام.
ية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة  من جهة أخرى خّول الفصل 197 من م.ج.م للسلطة المركز
المحلية المعنية الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ توازن الميزانية لدى هيئة محكمة 

المحاسبات المختصة ترابيا. ويتّم الطعن وفق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من م ج م
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ملحق 1

جداول متابعة االستخالصات

كشف حول وضعية المعلوم على العقارات المبنية

بالدينار 

التثقيــالت عدد الفصولالسنة
بعنوان السنة 

المذكورة

بقايا التثقيــالت 
بعنوان السنوات 

السابقة

جملة المبــالغ 
المستخلصة

المبالغ المنقولة

للسنة الموالية

كشف حول وضعية المعلوم على األراضي غير المبنية

التثقيــالت عدد الفصولالسنة
بعنوان السنة 

المذكورة

بقايا التثقيــالت 
بعنوان السنوات 

السابقة

جملة المبــالغ 
المستخلصة

المبالغ المنقولة

للسنة الموالية

كشف حول وضعية المعلوم على المؤسسات

التثقيــالت عدد الفصولالسنة
بعنوان السنة 

المذكورة

بقايا التثقيــالت 
بعنوان السنوات 

السابقة

جملة المبــالغ 
المستخلصة

المبالغ المنقولة

للسنة الموالية
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كشف حول مدخول العقارات المسوغة التابعة للبلدية الى غاية:

المبلغ 
السنوي 

المثقل

لسنة 

الديون المتخلدة 
الى نهاية تصرف 

جملة التثقيالت

سنة 

المبالغ المتخلدةاالستخالصات

كشف حول مدخول االسواق التابعة للبلدية الى غاية

المبلغ 
السنوي 

المثقل

لسنة 

الديون المتخلدة 
الى نهاية تصرف 

جملة التثقيالت

سنة 

المبالغ المتخلدةاالستخالصات

عدد 
رتبي

نوعية 
نشاط 
السوق

مكان انتصاب 
السوق

طريق تسيره أيام عملهمساحته
)مباشرة أوعن 

طريق لزمة(

المداخيل 
المتوقعة 

لسنة 

1

2

3

***
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يـة التونسيــة الجمهور
   وزارة الداخليـة

     بلديــة ...........
***

أ- توقعات الموارد للسنوات القادمة

ذكر اسباب التطور ميزانية سنة ميزانية سنة ميزانية سنة الموارد
أوالتراجع

موارد العنوان األول

المعلوم على العقارات 
المبنية

المؤسســات  علــى  المعلــوم 
أو  الصناعيــة  الصبغــة  ذات 

المهنيــة أو  يــة  التجار

المعلوم على النزل

مداخيل االسواق

المناب من المال المشترك

مداخيل كراء العقارات 
والتجهيزات والمعدات

الموارد االخرى

ب- توقعات النفقات للسنوات القادمة

ذكر اسباب ميزانية سنة ميزانية سنة ميزانية سنة النفقات
التطور أوالتراجع

نفقات العنوان االول

التأجير العمومي

وسائل المصالح

التدخل العمومي

النفقات األخرى
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جدول متابعة المديونية

أ- وضعية الديون المتخلدة بذمة البلدية خالل تصرف 

بالدينار 

مبالغ الديونمبالغ الديون

نهاية سنة 

مبالغ الديون 
المستوجب

مبالغ الديونما تم خالصه

نهاية سنة سنة خالصها سنة 
العنوان األول

المنشآت العمومية )1(

المنشآت الخاصة )2(
الجملة )1( + )2(

العنوان الثاني
----المنشآت العمومية )1(

المنشآت الخاصة )2(
الجملة )1( + )2(

ب- آفاق تصفية الديون المتخلدة بذمة البلدية:

بالدينار

مبالغ الديون المستوجب خالصهاالبيان
سنة سنة سنة سنة سنة 

وما فوق
العنوان االول

-المنشآت العمومية )1(
-المنشآت الخاصة )2(

-الجملة )1( + )2(
العنوان الثاني

-----المنشآت العمومية )1(
----المنشآت الخاصة )2(

----الجملة )1( + )2(
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يـة التونسيــة الجمهور
   وزارة الداخليـة

     بلديــة ...........
***

جداول متابعة تنفيذ الميزانية

متابعة نفقات العنوان األول والثاني للميزانية

نسبة مبــــالغ 
أوامر الصرف 
مـــن جملة 
التقديــــرات

مبلغ أوامر 
الصــــرف

عـــــدد 
أوامر 
الصـــرف

نسبة مبـــالغ 
التعهدات من 
جملة تقديرات 

الـميـــزانيـــة

مبلغ 
التعهدات

عدد 
التعهدات

الفتـــرة

المجمــــوع
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ملحق 2
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ملحق 3
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التصرف في وكاالت المقابيض
(90)

يهدف إحداث وكاالت المقابيض إلى تقريب الخدمة من المطالب بالخالص 
والسرعة والنجاعة في استخالص الموارد وتعبئتها

اإلطار القانوني:
الفصول 14، 19، 75، 275، 276 و277 من مجلة المحاسبة العمومية،  
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 )الفصل 188(،  
األمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 05 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء   

ووكالء  المقابيض  ووكالء  الصناديق  وأمناء  العموميين  للمحاسبين  المسندة  والمسؤولية  الصندوق 
الدفوعات،

األمر عدد 1219 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية.  

إحداث وكالة المقابيض:. 1
ير المالية )تم التفويض في هذه المشموالت ألمين المال  وتحدث وكالة المقابيض بمقتضى قرار من وز

الجهوي( وذلك بناء على مطلب صادر عن رئيس الجماعة المحلية.
ويحدد قرار اإلحداث وجوبا نوع المقابيض المخّول للوكيل استخالصها وطرق تحصيلها وكذلك طرق إيداعه 

للمبالغ المقبوضة من طرفه لدى المحاسب المكلف.
تعتبر وكالة المقابيض صيغة استثنائية لتحصيل األموال العمومية وتداولها. حيث يعهد بهذه األعمال من 

حيث المبدأ للمحاسب العمومي دون سواه.
ويصحب كل طلب إحداث وكالة مقابيض وجوبا بـالوثائق التالية:

الوكيل    بها  يتمتع  التي  والصفة  منه  والغاية  اإلحداث  لهذا  الحاجة  تبّين  ين  نظير في  تفسيرية  مذكرة 
ونوعية المقابيض المزمع استخالصها وطريقة إيداعها لدى القابض البلدي.

مشروعي قرارين مطابقين للنماذج المعتمدة يتعلق األول بإحداث الوكالة والثاني بتعيين الوكيل، كل في   
ستة نظائر.
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إجراءات تعيين وكيل المقابيض:. 2
تتم تسمية وكيل المقابيض بقرار يصدره أمين المال الجهوي باتباع نفس اإلجراءات المتعلقة بإصدار قرار 

اإلحداث.
ين بالجماعة المحلية والمرسمين باإلطار اإلداري أو  يجب أن يكون وكيل المقابيض من بين األعوان المباشر
»أ« و«ب«  الصنفين  الفني من  أو  اإلداري  بإطارهم  المباشرين فعليا والمرسمين  األعوان  بين  الفني من 
لضمان توفر حد أدنى من الكفاءة المهنية. ال يمكن للوكيل أن يباشر مهامه قبل صدور قرار إحداث الوكالة 

وقرار التعيين وانخراطه بصندوق الضمان التعاوني. 
ويتعين على الجماعة المحلية تخصيص مكتب يستجيب للمواصفات الالزمة وتوفير صندوق حديدي محصن 

لحفظ األموال والوثائق.
يمكن للوكيل االستعانة بوكالء مساعدين تتم تسميتهم بمقررات يصدرها رئيس الجماعة المحلية.

إذا دعت الحاجة إلى تعويض الوكيل األصلي أو تسمية وكيل بالنيابة فإن إعداد قرار التعويض يتم بنفس 
الطريقة ووفق نفس اإلجراءات المعتمدة عند تعيين الوكيل األصلي. ويرفق القرار بمذكرة تفسيرية حول 

األسباب الداعية للتعويض.

تسيير الوكالة ومهام الوكيل:. 3
1.3. مسك الدفاتر المحاسبية: 

على الوكيل إعداد سجالت ودفاتر محاسبية:
· دفاتر وصوالت المقابيض: تحتوي هذه الدفاتر على مقتطعات يسلمها الوكيل للطرف الدافع عن  

كل عملية قبض، ويتم التزود بها عن طريق القابض.
· دفاتر   كافة  في  بالتصرف  المتعلقة  العمليات  كل  تسجيل  الوكيل  يتولى  المواد:  حسابية  كراس 

الوصوالت وأكناش التذاكر وكل المطبوعات ذات القيمة المالية بهذا الكراس.
· دفتر الصندوق: يساعد هذا الدفتر على توقيف حسابات الوكالة يوميا وضبط محتويات الصندوق  

وفق المعادلة التالية:
· دفتر عمليات الوكالء المساعدين: يتم داخله تدوين كل العمليات المالية المنجزة من طرف الوكالء  

المساعدين.

2.3. تقديم الكشف الدوري:

يحرر الوكيل نهاية كل ثالثية كشفا عاما عن وكالته يحتوي على بيان األموال المتصرف فيها مع تفصيل 
لحسابية المواد. ويوجهه إلى أمين المال الجهوي لتمكينه من مراقبة أعمال الوكالة وطريقة تيسيرها. 

كما توجه نسخة منه إلى القابض.
3.3. اإلجراءات الواجب اتباعها عند القيام بعمليات االستخالص: 

يتجسد دور وكيل المقابيض في تحصيل الموارد المنصوص عليها بقرار اإلحداث نيابة عن القابض على أن 
يتولى إيداعها لدى هذا األخير.

ومن هذا المنطلق فهو مطالب بتسليم وصل مقابل كل مبلغ مالي يتولى قبضه من الطرف الدافع. 
وُيشترط في كل وصل مقتطع احترام القواعد القانونية.

يتم إيداع األموال المستخلصة لدى القابض بصفة دورية دون تجاوز مدة أسبوع في كل الحاالت.
حتى  البلدية  رئيس  قبل  من  ممضى  استخالص  بسند  المالية  المبالغ  جملة  إرفاق  الوكيل  على  يتعين 

يتسنى للقابض إدراجها بالميزانية.
يتسلم الوكيل من المحاسب وصال يستوجب إلصاقه بدفتر المقابيض.

يتمتع الوكيل بمنحة مسؤولية تم تحديد مبلغها وكيفية احتسابها بمقتضى األمر عدد 2460 لسنة 
2006 المؤرخ في 05 سبتمبر 2006.

ويختلف مبلغ المنحة السنوية بحسب قيمة األموال المتداولة من قبل وكيل المقابيض.
يشترط في الموظف المعّين لمهمة الوكيل قبل مباشرة عمله االنخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين 

جملة المقابيض - المبالغ المودعة لدى القابض = رصيد الصندوق
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خصم  شكل  في  التعاوني  الضمان  بصندوق  الوكيل  مساهمة  االنخراط  هذا  عن  ويترتب  العموميين 
بـنسبة 15 % من منحة المسؤولية.

يتحمل الوكيل بعنوان تصرفه الشخصي وتصرف مساعديه مسؤولية شخصية ومالية.
يعمل الوكيل تحت سلطة القابض الراجع له بالنظر وهو مسؤول ماليا بالتضامن معهم عن أعمالهم 

وذلك في حدود الرقابة الواجب إجراؤها من طرفه.

مراقبة سير الوكالة:. 4
الوكيل  تأطير  بغرض  أشهر  ثالثة  كل  مرة  األقل  على  ومستمر  دائم  بشكل  المقابيض  وكالة  مراقبة  تتم 

وتوجيهه لمسك الحسابات بطريقة سليمة.
المحاسب مسؤول بالتضامن مع الوكيل كلما ثبت إخالل من طرفه في أي جانب من جوانب المراقبة التي 

يتعين إجراؤها على تصرف الوكيل.
المحاسبات،  محكمة  المعنية،  للجماعة  اإلداري  التفقد  كمصالح  أخرى  هياكل  مراقبة  إلى  الوكيل  يخضع 

تفقديات الوزارات المعنية، هيئة الرقابة العامة للمالية...

تنقيح الوكالة وختمها:. 5
يادة أو نقصان في الفصول المستخلصة من طرف الوكيل كلما اقتضت الحاجة ذلك. يمكن تنقيح الوكالة بز

تنقح الوكالة وتختم بقرار يصدره أمين المال الجهوي باعتماد نفس إجراءات اإلحداث.
ولختم الوكالة يتعين على رئيس البلدية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية الوكالة وذلك بإعداد قرار لختمها 
45 يوما. تقوم أمانة المال الجهوية  ية لتعليل عملية الختم في أجل أقصاه  يكون مرفقا بمذكرة تفسير

بالتأشير على قرار الختم وإعالم المحاسب المختص بذلك. 
ويقوم وكيل المقابيض بعد ذلك باألعمال التالية:

توقيف دفاتر المقابيض،  
إيداع جملة الموارد لدى المحاسب،  
إرجاع دفاتر المقابيض وأكناش المقتطعات إلى المحاسب المختص.  

والستكمال عملية تصفية وختم الوكالة يقوم المحاسب بما يلي: 
مراجعة أعمال توقيف دفاتر الوصوالت، §
إدراج الموارد ضمن بنودها استنادا لألذون باالستخالص الوقتية، §
خالل  § واالسترجاع  التزود  بعمليات  كميتها  ومقارنة  المقتطعات  وأكناش  المقابيض  دفاتر  استرجاع 

التصرف في الوكالة.
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التصرف في وكاالت الدفوعات
(91)

اعتماد وكاالت الدفوعات والتصرف فيها، كونها صيغة استثنائية لتأدية 
النفقات العمومية المرّسمة بميزانية الجماعة المحلية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

2018 وخاصة الفصل 188،
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

 ،1973
واألسعار    المنافسة  بقانون  المتعلق   1991 جويلية   29 في  المؤرخ   1991 لسنة   64 عدد  القانون 

،)25 )الفصل 
المحاسبي    التصرف  بمنح  المتعلق   2006 سبتمبر   05 في  المؤرخ   2006 لسنة   2460 عدد  األمر 

المقابيض  ووكالء  الصناديق  وأمناء  العموميين  للمحاسبين  المسندة  والمسؤولية  الصندوق  وأخطاء 
والدفوعات،

األمر عدد 2240 لسنة 1994 المؤرخ في 01 مارس 1994 المتعلق بتنظيم مراكز المحاسبة التابعة لوزارة   
المالية.

الغاية من إحداث وكالة دفوعات:. 1
تأدية النفقة وإسداء الخدمة لفائدة البلدية بسبب الصبغة الطارئة لها أو ضعف مبلغها وكذلك في حالة 

تعطيل السير العادي للعمل عند تطبيق القواعد االعتيادية لصرف النفقات.
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كيفية إحداث وكالة الدفوعات:. 2

سقف المبالغ المفتوحة بالوكالة:. 3
ال يجب أن يتجاوز مبلغ التسبقة الممنوحة للوكيل 25 % من االعتمادات المرّسمة بميزانية البلدية لكل بند 

من بنود الوكالة.
وتتجدد التسبقة بصفة آلية بواسطة إصدار أوامر بالصرف بقدر ما يقع اإلدالء به من مؤيدات وفي حدود 

االعتمادات المرّسمة بالبنود المعنية بالوكالة.

تنقيح الوكالة:. 4
يادة البعض اآلخر أو  يمكن تنقيح قرار إحداث الوكالة متى دعت الضرورة إلى ذلك لحذف بعض البنود أو ز
تعديلها، وذلك من خالل تقديم قرار تنقيح لوكالة دفوعات لمصالح أمانة المال الجهوية المختصة بنفس 

الطريقة المعتمدة عند إحداث الوكالة.

تسمية وكيل الدفوعات:. 5
تقع تسمية وكيل الدفوعات وتعويضه وإنهاء مهامه طبقا لنفس إجراءات إحداث الوكالة.
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االستعانة بوكيل مساعد:. 6
يمكن لرئيس البلدية تعيين وكيل أو مجموعة وكالء مساعدين للتصرف في بند أو مجموعة بنود من الوكالة 
المال  وأمين  المختص  والمحاسب  الوكيل  من  لكل  لإلعالم  منه  نسخة  وتوجه  الغرض،  في  مقرر  بإصدار 

الجهوي.
ويتم إسناد تسبقة لكل وكيل مساعد مقابل إمضائه على وصل إداري يبقى بصندوق الوكالة إثباتا للعملية.
ويخضع الوكالء المساعدون إلى رقابة وإشراف وكيل الدفوعات والمحاسب المختص، كما يخضعون إلى 

رقابة جميع أجهزة التفقد والرقابة المالية واإلدارية.
يمكن تعويض وكيل الدفوعات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك بإعفاء الوكيل األول واتخاذ قرار في تعيين وكيل 

جديد بنفس اإلجراءات المتبعة عند التسمية األولى في هذه الخطة وطلب جديد في إسناد تسبقة.
وتخضع عملية تعويض وكيل الدفوعات لمجموعة من اإلجراءات:

المحاسب المختصوكيل الدفوعات

إعداد جداول إحالة في جميع مؤيدات النفقات   
التي بحوزته

تسوية مبلغ مصاريف الحساب الجاري البريدي  
سحب األموال من الحساب الجاري البريدي  
إرجاع مبلغ التسبقة للمحاسب المختص استنادا   

لقرار التعويض 

لتسوية    للوكيل  المسندة  التسبقة  مبلغ  قبض 
بند »تسبقات للوكالء«

تسليم وصل للوكيل إلبراء ذمته  
بنفس    الجديد  للوكيل  تسبقة  بإجراءات  القيام 

الطريقة المتبعة عند إسناد أول تسبقة
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سير وكاالت الدفوعات:. 7

الدفاتر الواجب توفيرها من قبل الوكيل:. 8
يتولى الوكيل منذ تسلمه لمبلغ التسبقة مسك الدفاتر التالية:

ª§:دفتر الصندوق

مالحظاتالمبلغنوع العمليات

قيمة التسبقة النهائية المسندة )مفصلة حسب البيانات 
المسجلة أسفل هذا(

جملة النقود الموجودة بصندوق الوكالة  ·
الرصيد بالحساب الجاري البريدي ·
األخصام المنتظرة ·
المبلغ الجملي لوثائق الصرف الموجودة بحوزة الوكيل ·
الصرف والتي  · آمر  إلى  الموجهة  الصرف  لوثائق  الجملي  المبلغ 

لم تقع تسويتها بعد
تسبقات للوكالء المساعدين ·
قيم أخرى ·

الرصيد بصندوق الوكالة )مطابق للتسبقة المسندة(

ª§:دفتر عمليات الصرف
القيام بعملية صرف  
إحالة الوثائق إلى آمر الصرف  
عند استرجاع المبلغ المصروف  
ª§دفتر عمليات الحساب الجاري البريدي
ª§كراس تسليم وثائق اإلثبات لآلمر بالصرف
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القواعد المتبعة لتأدية النفقات عن طريق وكالة الدفوعات:. 9

يجبال يجب

ال وجوب لتأدية النفقات عن طريق  ·
التحويل

ال وجوب لتقديم اإلثباتات للمصاريف  ·
دنانير   5 مقدارها  يتعدى  ال  التي 
واالكتفاء باعتماد قائمة مفّصلة في 

تلك المصاريف
ال وجوب إلصدار أمر بالصرف مسبقا ·

يجب احترام قاعدة العمل المنجز ·
يجب عرض الوثائق المدعمة لخالص النفقة على مراقب المصاريف  ·

العمومية قصد التعهد بها ثم إصدار أمر بالصرف لفائدة الوكيل
قبل  · التسبقة  وتجدد  االعتمادات  استهالك  نسق  متابعة  يجب 

القيام بأي نفقة
يجب التقيد بالبنود المفتوحة ضمن قرار اإلحداث أو التنقيح ·
يجب على الوكيل عدم ترك الوثائق بحوزته أكثر من 45 يوما ·

الوثائق الواجب توفرها إلثبات النفقة:. 10

نفقة بمبلغ أكثر من 5 دنانيرنفقة بمبلغ أقل من 5 دنانير

وصف مفّصل للشراءات أو األشغال  ·
أو الخدمات وذلك على الوصل المحرر 
من قبل المنتفع أو على قائمة الحجج 

المثبتة للنفقات 

فاتورة تحوي جميع التنصيصات القانونية:
أصل الفاتورة ·
الرقم التسلسلي ·
اسم اإلدارة المنتفعة ·
اسم الدائن وعنوانه ·
المعرف الجبائي أو رقم بطاقة التعريف )الدائن شخص طبيعي( ·
سعر الوحدة بدون احتساب األداء على القيمة المضافة ·
نسب ومبالغ األداء على القيمة المضافة ·
يخ الفاتورة · المبلغ الجملي باألرقام وبلسان القلم وتار
ختم وتوقيع الدائن أو المنتفع نفسه ·

إجراءات خالص نفقات التأجير:. 11

معطيات خاصة بالمستفيدمعطيات خاصة بوثيقة الصرف

والمبالغ  · الفردية  المبالغ  احتساب  من  التثبت 
الجملية بالنسبة إلى كل بطاقة

وجوب إمضاء المصالح المعنية على قوائم التأجير ·
فيه  · المرخص  للمبلغ  الجملي  المبلغ  تجاوز  عدم 

بقرار الوكالة

بالقوائم  · التعريف مقارنة  بطاقات  أرقام  التثبت من 
والتثبت من هوية حامليها

أو  · الخالص  وثيقة  على  بنفسه  المستفيد  إمضاء 
بمقتضى توكيل في الحاالت الخاصة

المبلغ  · بتأمين  الوكيل  يقوم  المستفيد  تغيب  عند 
لدى المحاسب المختص
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إجراءات استرجاع مبالغ النفقات:. 12

ختم الوكالة:. 13
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حقوق وكيل الدفوعات:. 14
يتقاضى وكيل الدفوعات مقابل القيام بهذه المهمة منحة مسؤولية حسب المبلغ الجملي لألموال   

المتداولة بالوكالة.
تخصم نسبة 15 % من مبلغ المنحة بعنوان االنخراط بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.  
تخضع المنحة الممنوحة للوكيل للخصم من المورد والخصم لفائدة الصناديق االجتماعية.   
المساهمة بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين تخّول للوكيل حق إرجاع نسبة من مساهماته المالية   

إذا تمت تبرئة ذمته كليا.
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ختم الميزانية وإعداد الحساب المالي
(92)

إعداد الوثائق الالزمة لختم الميزانية والحساب المالي من قبل محاسب 
الجماعة المحلية حتى يتمكن المجلس من االطالع على العمليات المالية 

المنجزة بصفة فعلية خالل السنة المنقضية والمصادقة عليها

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

2019 وخاصة الفصول 194 و195 و196،
ديسمبر     31 المؤرخ في   1979 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

1973 والنصوص التي نقحتها وتممتها الفصول 192 و203  و281 إلى 283. 

تمهيد:
يتولى محاسب الجماعة المحلية إثر نهاية العمليات المالية المتعلقة بالسنة المالية إعداد الوثائق الالزمة 
العمليات  على  االطالع  المحلية من  الجماعة  يتمكن مجلس  حتى  المالي  الحساب  وإعداد  الميزانية  لختم 
المالية المنجزة بصفة فعلية خالل السنة المنقضية والمصادقة عليها والتي تعد شرطا وجوبيا إلمكانية 

المصادقة على مشروع ميزانية السنة الموالية )فصل 195 م ج م(.

ختم الميزانية:. 1
إن عمليات غلق الميزانية والمصادقة على الحساب المالي في مختلف مراحلها هي دليل على احترام:

مبدأ الشفافية وحسن التصرف في موارد ونفقات الميزانية،  
حسن التصرف في استعمال التمويالت طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل )شروط دنيا للمساعدات   

السنوية(،
التقييم الذاتي آلمرالصرف والمحاسب،  
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مبدأ توازي الصيغ واإلجراءات عند إجراء الرقابة والمصادقة،  
ية والقضائية على تنفيذ الميزانية.   الرقابة اإلدار

مفهوم الحساب المالي:. 2
يعتبر الحساب المالي حوصلة للعمليات المالية التي تمت خالل السنة المنقضية دخــــال وصرفا ويحتوي على 
المبلغ النهائي للموارد المثقلة والمستخلصة وبقايا االستخالص والنفقات المأذون بدفعها خالل السنة 

ويلغي االعتمادات الباقية دون استعمال ويرخص في نقل نتيجة السنة وتبرز هذه الوثيقة: 
تقديرات الميزانية األصلية والتعديالت المدخلة عليه بواسطة قرارات تحويل االعتمادات أو تنقيح الميزانية،  
تثقيالت المقابيض واالستخالصات وبقايا االستخالص،  
النفقات المنجزة واالعتمادات الباقية دون استعمال،  
نتيجة السنة،  
العمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة من قبل المحاسب.  

ويتكون الحساب المالي من 10 أقسام ويتضمن إلى جانب بيان سنة اإلعداد والمركز المحاسبي الصادر عنه 
واسم المحاسبين الذين تولوا إنجاز العمليات خالل السنة مع ذكر المعّرف الوحيد للمحاسب وفترة تأمين 
الحساب  صحة  على  منه  شهادة  النظر،  مرجع  الجهوي  المال  أمين  وتأشيرة  وختم  منهم  لكل  المهام 

المالي ومطابقته للحسابات المتوفرة لديه.

إجراءات ختم الميزانية وإعداد الحساب المالي:. 3
إن اإلجراءات المنصوص عليها حاليا ضمن الفصل 194 من مجلة الجماعات المحلية والمتعلقة بإعداد الحساب 
المالي غير قابلة للتنفيذ العتمادها على قوائم مالية ال يمكن في الوقت الحالي توفيرها، الرتباطها بنظام 

المحاسبة ذي القيد المزدوج والذي لم يدخل بعد حيز االستعمال.
وفي ظل هذه الوضعية االنتقالية يتواصل العمل بالحساب المالي في شكله الحالي إلى حين اعتماد نظام 

المحاسبة ذي القيد المزدوج وما يفرضه من قوائم في آخر السنة. 
وتتوزع المهام بين مختلف المتدخلين في ختم الميزانية وإعداد الحساب المالي كما يلي:

اآلجال القانونية األطراف المتدخلةبيان اإلجراءات
المرجعالقصوى

يتولى المحاسب في موفى السنة ومباشرة إثر ( 1
انتهاء الفترة التكميلية إعداد الجدول النهائي

والمصاريف  للمقابيض  النهائي  الجدول  إعداد 
وموافاة الجماعة المحلية المعنية بنظير منه.

2 ) 28 أقصاه  أجل  في  العمومي  المحاسب  يحرر 
ير  وز يضبطه  لمثال  طبقا  المالي  الحساب  فيفري 
المالية )الفصل 281 من مجلة المحاسبة العمومي( 
للمقابيض  النهائي  الجدول  على  باالعتماد 
للميزانية مصادقا  النهائي  التنقيح  والمصاريف وقرار 

عليه.
الموجب على ( 3 تام  المالي  الحساب  يتولى عرض 

أمين المال الجهوي المختص قصد المراجعة والتثبت.
الحساب ( 4 مراجعة  الجهوي  المال  أمين  يتولى 

المحاسب  إلى  وإرجاعه  شأنه  في  ير  تقر وإعداد 
يل. قصد إحالته إلى رئيس البلدية المعني قبل 05 أفر

المحاسب - 
البلدي أو من 

ير المالية  يعينه وز
للقيام بالمهمة 
في صورة عدم 
القيام بالمهمة 

من طرف 
المحاسب البلدي 

أمين المال - 
الجهوي

05 أفريل من 
السنة الموالية 
لتنفيذ الميزانية

الفصول 
194 م.ج.م 
و281 و282 

م.م.ع
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اآلجال القانونية األطراف المتدخلةبيان اإلجراءات
المرجعالقصوى

إعداد قرار التنقيح النهائي للميزانية بما يشمل كافة 
شهادة  بموجب  الميزانية  على  المدخلة  التعديالت 
السنة  خالل  عليها  المصادقة  تتم  لم  والتي  قيد 

المالية المعنية.

رئيس البلدية- 
الكاتب العام- 

لم يحدد 
المشرع آجاال 
لكن يستحسن 
أن يكون ذلك 
خالل الدورة 

األولى للمجلس 
البلدي وقبل 
موفى شهر 

أفريل.

الفصل 194 
م.ج.م

اللجنة  على  المالي  الحساب  البلدية  رئيس  يحيل 
في  يرا  تقر وتعد  الحساب  في  تنظر  التي  المالية 

شأنه وتحيله إلى رئيس البلدية.

رئيس البلدية- 
رئيس - 

اللجنة المالية 
واالقتصادية 

ومتابعة التصرف
الكاتب العام - 

للبلدية

لم يحدد 
المشرع آجاال 
لكن يستحسن 
أن يكون ذلك 
قبل 15 ماي

الفصالن 
194 و216 

م.ج.م

قبل موفى رئيس البلدية- عرض الحساب المالي على أنظار المجلس.
194 م.ج.مشهر ماي

التداول  ويتولى  للجلسة  رئيسا  المجلس  ينتخب 
المالي. وحيث لم يحدد  والمصادقة على الحساب 
عمال  فإنه  للمصادقة  المطلوبة  األغلبية  المشّرع 
اعتماد  يتم  فإنه  واإلجراءات  الصيغ  توازي  بمبدأ 
عن  تقل  ال  أن  على  ين  للحاضر المطلقة  األغلبية 
المصادقة  عند  المعتمدة  المجلس  أعضاء  خمسي 

على الميزانية.

قبل موفى المجلس البلدي - 
شهر ماي

 194 الفصل 
م.ج.م

ير  المصادقة عليه وتقر المالي وقرار  الحساب  إحالة 
إلى  التصرف  ومتابعة  واالقتصادية  المالية  اللجنة 
م 

ّ
أمين المال الجهوي للتأشير والمصادقة عليه وتسل

شهادة في مطابقته لسجالت المحاسب.

رئيس البلدية- 
أمين المال - 

الجهوي

في أجل أقصاه 
15 يوما من 
يخ توّصله  تار

بالملف

 196 الفصل 
م.ج.م

الحساب  من  لألصل  بمطابقته  مشهود  نظير  إحالة 
رئيس البلدية- المالي إلى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

31 جويلية من 
السنة الموالية 

لسنة التصرف

 196 الفصل 
م.ج.م

الحساب  المصادقة على  البلدي  المجلس  رفض  إذا 
المحاسبات  محكمة  إلى  الملف  إحالة  تتم  المالي، 
ترابيا للنظر فيه والتي تأذن بصحة الحساب  المختصة 

المالي أو بتصحيحه.

رئيس البلدية- 
محكمة - 

المحاسبات 
المختصة ترابيا

 195 الفصل 
م.ج.م
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اآلجال القانونية األطراف المتدخلةبيان اإلجراءات
المرجعالقصوى

مجال  في  الصادرة  القرارات  في  الطعن  يمكن 
محكمة  هيئة  لدى  الميزانية  وتوازن  وتنفيذ  إعداد 
السلطة  ممثل  ترابيا من طرف  المختصة  المحاسبات 
بالجماعة  المحلية  بالضرائب  المطالبين  أو  ية  المركز

المحلية المعنية.
عليها  المنصوص  اإلجراءات  وفق  الطعن  ويتم 

بالفصل 94 من القانون األساسي.

ممثل السلطة - 
المركزية

المطالبون - 
بالضرائب

 197 الفصل 
م.ج.م

ير اإلداري السنوي:. 4 التقر
البلدية  اإلدارة  من  بإعانة  ومالي  إداري  ير  تقر إعداد  التصرف  ومتابعة  واالقتصادية  المالية  اللجنة  تتولى 

ير خاصة: ويتضمن هذا التقر
توطئة تتضمن اإلطار التشريعي والترتيبي.  
المسجلة    والفوائض  للنفقات  الجملي  والمبلغ  للمقابيض  الجملي  المبلغ  الميزانية:  تنفيذ  بنتائج  التذكير 

الخامس  بالجزء  المسجلة  والفوائض  والرابع  الثالث  الجزأين  مستوى  على  الثاني  والعنوان  األول  بالعنوان 
الخاص باالعتمادات المحالة.

مختلف التنقيحات والتعديالت التي تم إجراؤها على الميزانية.  
تحليل نسبة إنجاز موارد العنوان األول حسب األصناف مع إمكانية عرض توصيات لتحسين االستخالصات.  
نتائج التصرف في موارد العنوان الثاني مع استعراض مختلف التحويالت لفائدة البلدية والتعديالت التي   

تمت المصادقة عليها.
نتائج التصرف في الميزانية على مستوى نفقات العنوان األول.  
نتائج التصرف في الميزانية على مستوى نفقات العنوان الثاني.  

لمشاهدة الفيديو:
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العالقة بين البلدية وأمانة المال الجهوية
(93)

تتعّدد أوجه العالقة بين البلدية وأمانة المال الجهوبة لتشمل مجاالت 
متعددة وذات طبيعة مختلفة

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، خاصة   

الفصول: 74 و94 و108 و138 و143 و170 و173 و177 و178 و179 و180 و188 و196،
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،   

خاصة الفصول: 152 و153 و275،
يخ 06 جانفي 2020،   ير المالية عدد 01 بتار ير الشؤون المحلية والبيئة ووز المنشور المشترك بين وز
إعداد مشروع    البلديات في مسار  مرافقة  حول   2022 مارس   21 يخ  بتار  4 عدد  الداخلية  ير  وز منشور 

ميزانيتها )2023( والمصادقة عليها.  

تمهيد:
 

ّ
لم يكن هناك أّي تعامل مباشر، قبل ظهور مجلة الجماعات المحلية، بين البلدية وأمانة المال الجهوي، إال
الوضعّية   لكّن  المالي.  الحساب  إعداد  المقابيض والدفوعات ومحطة  إحداث وتسيير وكاالت  استثنينا  إذا 
تغّيرت إثر صدور القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 الذي أسس لتعامالت 
عّدة بين الطرفين في شكل إصدار قرارات أو إبداء رأي استشاري أو تقديم اعتراض لدى محكمة المحاسبات  

أو طلب التأشيرة أو إعالم فقط.

مجاالت التعامل بين البلدية وأمانة المال الجهوية: 
يبرز الجدول الموالي خاصيات العالقة بين الطرفين في مختلف المجاالت من خالل توضيح طبيعة العالقة 

القائمة والسند القانوني المنظم لها:
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موضوع العالقةالسند القانونيالمجال

إعداد الميزانية

الفصل 170 من مجلة 
الجماعات المحلية

الفصل 173 من مجلة 
الجماعات المحلية

الفصل 174 من مجلة 
الجماعات المحلية

أجل  في  الميزانية  مشروع  في  رأيه  المال  أمين  ُيبدي 
يخ اإلحالة المحدد بـ 15 أكتوبر ويكون  أقصاه شهر من تار
ية  تفسير بوثيقة  مصحوبا  المحالة  الميزانية  مشروع 

إجمالية.

المالية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  مقرر  ويتولى 
المصادقة  جلسة  خالل  التصرف  ومتابعة  واالقتصادية 
عند  الجهوي  المال  أمين  رأي  تالوة  الميزانية  على 

وجوده وإرساله للبلدية في اآلجال.

المال، ولهذا  أمين  إلى  المصادق عليها  الميزانية  إحالة 
األخير أن يطلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالنسخة النهائية 

للميزانية.

تنفيذ الميزانية

- الفصل 177 من مجلة 
الجماعات  المحلية

-  المنشور المشترك بين 
ير الشؤون المحلية  وز
ير المالية  والبيئة ووز
يخ 06  عدد 01 بتار

جانفي 2020

الفصل 178 من مجلة 
الجماعات المحلية

الفصل 179 من مجلة 
الجماعات المحلية

الفصل 180 من مجلة 
الجماعات المحلية

للميزانية  تنقيح   
ّ

كل الجهوي  المال  أمين  على  ُيعرض 
بمبدأ  عمال  الرأي  إلبداء  وذلك  النقصان  أو  يادة  بالز
ير ُتعّده اللجنة  توازي الشكليات. ويّتخذ التنقيح صيغة تقر
ومتابعة  واالقتصادية  المالية  بالشؤون  المكلفة 

التصّرف.

ُيبدي أمين المال الجهوي رأيه في تحويل االعتمادات 
آخر ومن  إلى قسم  آخر ومن قسم  جزء  إلى  جزء  من 
فصل إلى فصل آخر ويكون مشروع التحويل باقتراح معلل 
من رئيس البلدية أو من اللجنة المكلفة بالشؤون المالية 
المال  أمين  رأي  عرض  البلدية  رئيس  يتولى  أن  على 
تحويل  عرض  بمناسبة  المجلس  على  ُوجد  إن  الجهوي 

االعتمادات على المصادقة.

بتحويل  حاال  الجهوي  المال  أمين  البلدية  رئيس  يعلم 
االعتمادات الذي يتّم من فقرة إلى فقرة أخرى أو من 
رئيس  من  بقرار  أخرى  فرعية  فقرة  إلى  فرعية  فقرة 
البلدية بناء على رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
للوالي  يمكن  المال  أمين  من  بطلب  التصرف.  ومتابعة 
االعتراض على تحويل االعتمادات بين الفقرات والفقرات 

الفرعية داخل نفس الفصل.

يتّم إعالم أمين المال بقرار فتح االعتمادات المشار إليه 
بالفصل 180 والمتعلق باستعمال االعتمادات المرسمة 
والمتعلق  الثاني  أو  األول  العنوان  الميزانية ضمن  في 

بالمصاريف الطارئة وغير الموزعة .

ختم الميزانية

الفصل 196 من مجلة 
الجماعات المحلية

بقرار  مصحوبا  المالي  الحساب  البلدية  رئيس  يحيل 
ير لجنة الشؤون المالية إلى أمين  المصادقة عليه وتقر
مطابقته  في  شهادة  وتسليم  عليه  للتأشير  المال 
لسجالت المحاسب في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما.
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موضوع العالقةالسند القانونيالمجال

وكاالت المقابيض 
والدفوعات

- الفصل 188 من مجلة 
الجماعات المحلية

- الفصول 152، 153، 
275 من مجلة 

المحاسبة العمومية

أمين  من  بقرار  والدفوعات  المقابيض  وكاالت  ُتحدث 
الجماعة  رئيس  من  طلب  على  بناء  الجهوي  المال 
بتسيير  المتعلقة  العمليات  كافة  تخضع   كما  المحلية، 
وتعويضهم،  الوكالء  تسمية  )تعديل،  الوكاالت  هذه 

التسبقات، الختم...( إلى نفس اإلجراءات.

ضبط المعاليم 
والرسوم 

والحقوق والمبالغ 
المختلفة

الفصل 143 من مجلة 
الجماعات المحلية

بالمعاليم  المتعلقة  البلدي  المجلس  قرارات  ُتحال 
والرسوم والحقوق إلى أمين المال الجهوي لإلعالم 
وذلك في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ مداوالت 
بالجريدة  نشرها  وقبل  البلدي  المجلس  ومصادقة 

الرسمية للجماعات المحلية. 

الحساب الخاص 
لرصد محصول 

الهبات

الفصل 138 من مجلة 
الجماعات المحلية

برصد  الخاص  الحساب  فتح  بقرار  المال  أمين  إعالم  يتّم 
محصول الهبات.

التصرف في 
األمالك الخاصة 

للبلدية واستغاللها

الفصل 74 من مجلة 
الجماعات المحلية

تقوم البلدية بإعالم أمين المال بالمداوالت المتعلقة 
بالتصرف في األمالك الخاصة واستغاللها )آلية التصرف، 

قيمة عائدات التصرف ومآلها(.

عقود تفويض 
المرافق العامة

الفصل 94 من مجلة 
الجماعات المحلية

المبرمة  العامة  المرافق  تفويض  عقود  إحالة  تتّم 
الجهوي  المال  أمين  إلى  المباشر  االتفاق  بصيغة 

لإلعالم.

المساعدات 
الممنوحة 

للمؤسسات 
االقتصادية 

)المنصوص عليها 
بالفصل 107 من 
مجلة الجماعات 

المحلية(

الفصل 108 من مجلة 
الجماعات المحلية

الجهوي  المال  أمين  إلى  المساعدات  عقود  تحال 
في  حقه  ويمارس  بها.  المتعلقة  بالوثائق  مصحوبة 
االعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات 

ويتّم االعتراض وفقا ألحكام الفصل 94 من المجلة.

الصفقات 
العمومية

الفصل 163 من مجلة 
الجماعات المحلية

الوالي االعتراض على  أو  الجهوي  المال  ويمكن ألمين 
أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا 

ر االعتمادات الكافية.
ّ

لغياب أو لعدم توف
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الرقابة القضائية لمحكمة المحاسبات على 
البلديات

(94)

تمارس محكمة المحاسابات رقابة على ميزانية البلديات عند اإلعداد والتنفيذ 
والختم كما تمارس رقابة على أعمال التصرف بها وتقضي في الحسابات

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،   
يل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،    القانون األساسي 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفر
القانون عدد 81 لسنة 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته وتممته.  

تمهيد:
من أهم المبادئ المرتبطة بالسلطة المحلية مبدأ التدبير الحّر للشأن المحلي واالعتراف للجماعات المحلية 
ية التصرف في مواردها وأمالكها وفق قواعد الحوكمة، غير أّن الجماعات  نها من حر

ّ
بسلطة ترتيبية تمك

تضمنه  ما  وهو  للميزانية  الحقيقي  التوازن  وقواعد  المالية  الشرعية  بمبدأ  تصّرفها  في  مقيدة  المحلية 
محكمة المحاسبات التي تقوم بدور مهّم في مرحلة إعداد ميزانية الجماعة المحلية وتنفيذها وختمها.

االعتراض على إعداد الميزانية وتنفيذها وختمها:. 1
يتّم إثر المصادقة على الميزانية من مجلس الجماعة المحلية إحالتها طبقا للفصل 174 من م.ج.م في أجل 
 من الوالي وأمين المال المختّص ترابيا. وقد خول ألمين المال الجهوي إمكانية طلب تفسيرات 

ّ
5 أيام إلى كل

 االعتراض لدى محكمة المحاسبات وفق 
ّ

ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق عليها في حين منح الوالي حق
إجراءات محددة.
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1.1. اإلعداد والمصادقة:

يخ إعالمه بميزانية الجماعة المحلية  يتولى الوالي االعتراض على الميزانية خالل أجل أقصاه 10 أيام من تار
لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وذلك لعدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية 

طبقا للفصل 160من نفس المجلة أو رصد مبالغ غير كافية لتسديد النفقات الوجوبية.
وبناء على ذلك، ُيمكن لمحكمة المحاسبات المختصة أن تأذن بإجراء التصحيح الالزم بالميزانية بناء على 
الجماعات  مجلس  قبل  من  عليها  المصادق  بالميزانية  العمل  إقرار  أو  ية  المركز السلطة  ممثل  اقتراح 
المحلية. ويتّم االعتراض وفقا للفصل 94 من م.ج.م حيث تصدر الهيئة قرارا ابتدائيا في أجل ال يتجاوز 
يخ تعهدها بالملف ولها شهر واحد إلصدار القرار االستئنافي. وتكون قرارات هيئة محكمة  شهرا من تار

المحاسبات المختصة ملزمة لمختلف السلط العمومية.
2.1. التنفيذ والختم:

 االعتراض في عدد من المجاالت المتعلقة بتنفيذ الميزانية 
ّ

خولت مجلة الجماعات المحلية للوالي حق
وذلك من تلقاء نفسه أو بطلب من أمين المال الجهوي على غرار تحويالت االعتمادات طبق الفصل 
يخ اإلعالم بقرار التحويل، وذلك لدى هيئة محكمة المحاسبات  179 من م.ج.م، في أجل 7 أيام من تار

المختصة ترابيا حيث تبّت في االعتراض في أجل أقصاه 15 يوما. 
يوقف االعتراض التنفيذ طبقا للفصل 94 المذكور أعاله إلى حين البت في الموضوع نهائيا من ِقبل هيئة 
محكمة المحاسبات، وُيمكن استئناف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل 10 أيام 

من تاريخ صدور الحكم االبتدائي، وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر، ويكون قرارها باّتا.
177 من  الفصل  لمقتضيات  النقصان طبقا  أو  يادة  بالز الميزانية  تنقيح  االعتراض على  يمكن كذلك  كما 
م.ج.م، لدى هيئة محكمة المحاسبات طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من نفس المجلة.

أّما بالنسبة إلى ختم الميزانية فإّنه يتعين عند رفض المجلس البلدي المصادقة على الحساب المالي، إحالة 
الملف إلى هيئة المحاسبات للنظر فيه والتي تقّر صحة الحساب المالي أو تأذن بتصحيحه. وللوالي االعتراض 

على ختم الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا عمال بأحكام الفصل 197من م.ج.م.

االعتراض على أعمال التصّرف:. 2
لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة )الفصل 8 من ق.أ.م.م(  تشمل عقود التصّرف في 

المرافق العامة وكذلك إبرام الصفقات العمومية.
1.2. عقود تسيير المرافق العامة والتصرف في األمالك: 

على  إحالته  تتّم  العمومية  المرافق  التصرف في  لتفويض  مباشر  التفاق  المحلية  الجماعة  إبرام  عند 
ترابيا وعلى أمين المال الجهوي لإلعالم. للوالي حق االعتراض على االتفاق المذكور  الوالي المختّص 
يخ اإلعالم. يوقف االعتراض تنفيذ  لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تار
يخ تعّهدها. ويستأنف الحكم أمام  العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل ال يتجاوز شهرا من تار
الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات 

قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باّتا.
أو  المحلية منح مساعدات في شكل عقود تسويغ  للجماعة  يمكن  108 من م.ج.م  بالفصل  عمال 
ية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات االقتصادية واالجتماعية. تحال هذه  تفويت في أمالك عقار
اللذْين  الجهوي  المال  الوالي وأمين  إلى  المحلية  الجماعة  المصادقة عليها من مجلس  العقود بعد 
هذا  عن  ويترتب  م.ج.م.  من   94 للفصل  وفقا  المحاسب  محكمة  لدى  عليها  االعتراض  بإمكانهما 

االعتراض إيقاف تنفيذ العقد.
ولمحكمة المحاسبات رقابة على حسابات وتصّرف الجماعات المحلية التي تشمل كذلك أصحاب اللزمات 
بإنجاز مشاريع أو إدارة مرافق عمومية في إطار  المكلفة  14 من ق.أ.م.م( والمؤسسات  )الفصل 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2.2. إبرام الصفقات:

 من أمين المال الجهوي والوالي إمكانية االعتراض على أّية صفقة 
ّ

منح الفصل 163 من م.ج.م كال
الحالتين  في  االعتراض  ويتّم  االعتمادات  توفر  عدم  أو  لغياب  المختصة  المحاسبات  محكمة  لدى 

94 من م.ج.م. طبقا للفصل 
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القضاء في الحسابات:. 3
يتمثل مرجع النظر القضائي لدائرة المحاسبات في فض النزاعات والقضاء في حسابات المحاسبين العموميين 

وزجر أخطاء التصرف والحكم بالخطايا.

1.3. اإلجراءات المّتبعة:

المحاسبات أن يقّدم حساباته في   محاسب عمومي خاضع مباشرة لقضاء محكمة 
ّ

يتعّين على كل
51 من القانـون  اآلجال القانونية. وتضبط بأمر حكومي صيغ تقديم الحسابات وطرق تهيئتها )الفصل 

األساسي عدد 41 لسنة 2019(.
في   2019 لسنة   41 عدد  القانون  من   96 إلى   42 من  للفصول  طبقا  المحاسبات  محكمة  تقضي 
حسابات المحاسبين العموميين المعروضة عليها ويمكنها أن تقّرر إّما أّن حساباتهم متوازنة أو لديهم 
ينة في اآلجال القانونية. د بذمتهم إلى الخز

ّ
زائد على الحساب، وتصّرح إّما ببراءة ذّمتهم أو بدفع ما تخل

2.3. العقوبات:

نت 
ّ
رّتب المشرع آثارا على تسّبب اإلخالالت المرتكبة من المحاسبين في أضرار للجماعة المحلية، حيث مك

اإلخالل  أّن  لها  تبين  ما  إذا  العمومي  المحاسب  ذمة  تعمير  بعدم  القضاء  من  المحاسبات  محكمة 
تلك  للمحكمة في  ُيمكن  أّنه  بيد  المحلية.  للجماعة  يتسّبب في حصول ضرر مالي  إليه لم  المنسوب 
الحالة أن تحمله مبلغا ال يتجاوز مقدارا يتّم ضبطه بأمر حكومي. أّما إذا تسبب الخطأ المرتكب في ضرر 
مالي للجماعة المحلية فإّن المحكمة تقضي بتعمير ذمته في حدود الضرر الحاصل. وفي صورة انتفاع 
 

ّ
المحاسب العمومي بالعفو وفقا ألحكام مجلة المحاسبة العمومية، فإنه يتّم تحميله مبلغا ال يقل

عن ضعف المقدار المحدد طبقا ألحكام الفصل 44 من القانون عدد 41 لسنة 2019.
ير  غير أّنه ال يمكن تحميل المحاسب المسؤولية عن تصرفه بحكم من محكمة المحاسبات أو بقرار من الوز
تقديم  لسنة  الموالية  السنة  من  جانفي  غرة  من  بداية  بعد مضّي خمس سنوات  بالمالية  المكلف 
المدة  خالل  يتّم  لم  ما  المعنية  السنة  بعنوان  تصّرفه  عن  آلية  بصفة  المحاسب  وتبرأ ذمة  الحساب. 

المذكورة تبليغه قرارا بتعمير ذمته.
3.3. الحكم بالخطايا:

أساسا  تتعلق  التي  الحاالت  بعض  ق.أ.م.م( في  )ف.17  خطايا  بتسليط  المحاسبات  تقضي محكمة 
المحكمة  تطلبها  التي  الحسابات  أو  المعلومات  أو  الوثائق  تقديم  عن  بامتناعه  أو  المحاسب  بإخالل 

)الفصول 52 و55 و60 من ق.أ.م.م(. 
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الجزء الثاني 

تنمية الموارد البلدية

المحتوى

تنمية استخالصات الموارد العقارية
يا على إشغال الطريق العام تنمية الموارد المستخلصة فور

المداخيل المتأتية من التصرف في األسواق والمسالخ
تنمية استخالصات المعاليم الموظفة على األنشطة

الموارد المتأتية من الخطايا والمخالفات
الموارد المتأتية من صندوق حماية المناطق السياحية

والرسوم  واألداءات  المعاليم  من   
ّ
والحط والتخفيض  اإلعفاء 

البلدية
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تنمية استخالصات الموارد العقارية
(95)

تشمل تنمية الموارد العقارية تحسين مردود المعلوم على العقارات 
المبنية والمعلوم على العقارات غير المبنية

اإلطار القانوني:
   2018 09 ماي  2018 المؤرخ في  29 لسنة  مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 

)الفصل 137(،
   1997 فيفري   03 المؤرخ في   1997 لسنة   11 القانون عدد  بمقتضى  الصادرة  المحلية  الجباية  مجلة 

ية )الفصول من 01 إلى 34(،  المعاليم العقار
األمر الحكومي عدد 396 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة إلى   

األراضي غير المبنية،
األمر الحكومي عدد 397 المؤرخ في 28 مارس2017 المتعلق بضبط الحد األدنى والحد األقصى للثمن   

المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية،
يخ 28 مارس 2002 المتعلق بتنمية الموارد البلدية    ير الداخلية عدد 19 لسنة 2002 الصادر بتار منشور وز

بخصوص الحرص على التحيين الدوري لجداول التحصيل.

المعلوم على العقارات المبنية:. 1
المبني  بالعقار  والمقصود  سنة،  كل  من  جانفي  غرة  يخ  بتار المبنية  العقارات  على  المعلوم  يستوجب 
المساحة المغطاة المبنية الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غير المسقفة والدهاليز غير المهيأة للسكن 

واألفنية.
ويخضع لألداء مالك العقار أو المنتفع به أو حائزه أو شاغله.

يوظف هذا المعلوم على أساس 2 % من الثمن المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات )وهي أربعة 
أصناف تحدد حسب المساحة المغطاة( تضرب في المساحة المغطاة.
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وتم تحديد الثمن المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات بمقتضى األمر عدد 397 لسنة 2017 المؤرخ في 
28 مارس 2017. 

وحددت نسب المعلوم بـ 8 % أو 10 % أو 12 % أو 14 % حسب عدد الخدمات المسداة )التنظيف، اإلنارة 
العمومية، التعبيد، الترصيف، تصريف المياه المستعملة، تصريف مياه األمطار...( يضاف إليها 4 % بعنوان 

المعلوم الموظف لفائدة صندوق تحسين المسكن.

المعلوم على األراضي غير المبنية: . 2
يوظف على األراضي غير المبنية المتواجدة بالمنطقة البلدية على مالك األرض أو المنتفع بها أو حائزها أو 
ية الحقيقية لألرض، وذلك اعتمادا على عقود البيع المقدمة أو  شاغلها بنسبة 0.3 % من القيمة التجار
بالتنسيق مع  البلدية  عقود بيٍع ألراٍض مجاورة أو اختبارات أو حسب أثمان متعارف عليها حددتها اإلدارة 
مختصين في تحديد قيمة األرض. وإن تعذر ذلك، يتم اعتماد األثمان المرجعية المحددة باألمر عدد 396 
لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 والذي يعتمد مقياس كثافة سكنية منخفضة أو متوسطة أو 

مرتفعة حسب مثال التهيئة العمرانية.

آليات تنمية المعاليم العقارية: . 3
1.3. إعداد جداول التحصيل وتثقيلها:

1.1.3. إحصاء شامل ومحّين: والمقصود بذلك مسح ميداني كل عشر سنوات لكل العقارات 

المبنية وغير المبنية على أن يشمل اإلحصاء كافة المنطقة البلدية التي يقع تقسيمها إلى خاليا 
وأقسام حسب منهجية عمل علمية تعتمد الخرائط الكرتوغرافية على أن يتم تحيين اإلحصاء بصفة 

دورية حسب المستجدات والتغييرات العمرانية.
يح عند اكتساب قطعة األرض أو عند إتمام بناء عقاره أو  ويحمل على المطالب باألداء واجب التصر
ط عليه خطية )الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية( إذا لم يقم بهذا التصريح 

ّ
عند توسعته وتسل

في اآلجال القانونية أو قدم معطيات مغلوطة.
2.1.3. إحصاء يتضمن معطيات صحيحة ودقيقة: أي أن تتضمن بطاقات اإلحصاء قدر اإلمكان 

أو  بطاقة هويته  ورقم  العقار  لمالك  الكامل  االسم  غرار  على  والصحيحة  المطلوبة  المعطيات 
والمساحة  المتوفرة  الخدمات  وعدد  دقة  بكل  وعنوانه  أمكن  إن  هاتفه  ورقم  سفره  جواز 
االعتراض  آجال  من  وتمكينه  المستوجب  بالمعلوم  المالك  إعالم  يتم  أن  على  للعقار  الحقيقية 

لدى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة الجباية المحلية.
ويتعين التأكيد على ضرورة قيام مصالح البلدية بإسناد أسماء لألحياء واألنهج والعمل على ترقيم 

المنازل والعمارات بما يسمح بالتعرف على المطالبين بخالص المعاليم.
ية )الفصل األول  3.1.3. تثقيل جداول التحصيل: يتم إرسال جداول التحصيل في مفتتح السنة اإلدار

من مجلة الجباية المحلية( إلى المحاسب مع إعالم أمين المال الجهوي لتثقيلها.
ووجب الحرص على تضمين الجداول لعديد البيانات األساسية على غرار رقم بطاقة التعريف وعنوان 
المطالب باألداء كي ال يتم الوقوف على عرقلة إجراءات التتبع التي يتولى المحاسب القيام بها 

واستيفاء أعمال التبليغ في شأنها. 
كما وجب العمل على تحيين جداول تحصيل العقارات المبنية واألراضي غير المبنية استنادا لما يتوفر 
بعض  إسداء  بمناسبة  الفنية  المصلحة  وخاصة  مصالحها  بعض  قبل  من  معطيات  من  للبلدية 
ير  تحر باإلمضاء بخصوص  التعريف  البناء، وخدمات  اإلبراء ورخص  الخدمات على غرار تسليم شهائد 

العقود المتعلقة بالعقارات...
مجلة  5 من  الفصل  لمقتضيات  طبقا  المستوجبة  المعاليم  قاعدة  تحيين  على  العمل  كما وجب 
الجباية المحلية وذلك بتحيين نسبة المعلوم الموظف على العقارات المبنية ليتماشى ومستوى 

الخدمات المتوفرة )التنوير العمومي والطرقات المعّبدة واألرصفة(.
2.3. متابعة وتطهير بقايا االستخالص:

بالتقادم وفق  وجب العمل على متابعة بقايا االستخالص خاصة بتحديد الفصول المعّرضة للسقوط 
الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينص على سقوط حق تتبع استخالص الديون العمومية 
خاللها  أصبحت  التي  للسنة  الموالية  للسنة  جانفي  غرة  من  ابتداء  سنوات  خمس  بمضي  بالتقادم 

مستوجبة الدفع. 
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ومع  بينها  فيما  البلدية  مصالح  بين  التنسيق  وإحكام  المادية  األخطاء  إصالح  على  العمل  يتعين  كما 
مصالح القباضة المالية قصد طرح المبالغ المثقلة دون موجب وذلك في إطار مقتضيات الفصل 267 
من مجلة المحاسبة العمومية. وتستدعي هذه الوضعية استكمال اإلجراءات، السيما بعرض الملفات 

المعنية على المجلس البلدي للبت في إمكانية طرح الفصول المعنية من عدمه.
3.3. استخالص المعاليم وإجراءات التتبع:

يمثل جدول التحصيل سند االستخالص النهائي الذي يتم تثقيله ويتعهد المحاسب باستخالصه.
يكون االستخالص رضائيا عند تولي المطالب باألداء خالص المعاليم المستوجبة إما تلقائيا أو إثر توصله 

بإعالم في الغرض.
مجلة  من  خامسا   28 )الفصل  اإلعالم  تبليغ  يخ  تار من  يوما   30 أجل  في  الخالص  عدم  صورة  وفي 
المحاسبة العمومية( يمكن للمحاسب مباشرة إجراءات االستخالص الجبري وذلك بتبليغ السند التنفيذي 
المتمثل في مستخرج من جدول التحصيل إلى المعني باألمر وبعد مضي ثالثة أيام وفي صورة التلدد 
العقل  أو  ية  اإلدار االعتراضات  بإجراء  وذلك  التنفيذ  أعمال  في  الشروع  للمحاسب  يمكن  الخالص  عن 

التحفظية أو التنفيذية أو العقارية وغيرها.
عمال  العقارات  على  المعاليم  دفع  في  التأخير  بعنوان  الخطايا  تفعيل  ضرورة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بمقتضيات الفصلين 19 و34 من مجلة الجباية المحلية حيث تستوجب المبالغ المثقلة لدى قباض المالية 
بعنوان العقارات خطية تساوي 0.75 % عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة جانفي 

من السنة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم. 
4.3. ربط إسداء بعض الخدمات بخالص المعاليم:

أوجب الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية االستظهار بشهادة إبراء من المعاليم البلدية للحصول على 
ية  العقار والرهون  للملكية  الناقلة  العقود  على  باإلمضاء  التعريف  غرار  على  اإلدارية  الخدمات  بعض 
أو  التقسيم  المصادقة على  أو  البناء  رخص  اإلدارية مثل  الرخص  بعض  والحصول على  الكراء  وعقود 

إشغال عقار. 
أصدرتها  التي  القباضة  وتاريخها وذكر  رقمها  أو تسجيل  اإلبراء  بنسخة من شهادة  االحتفاظ  ويتعين 

بدفاتر التعريف باإلمضاء بوادي المالحظات. 
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يا  تنمية الموارد المستخلصة فور
على إشغال الطريق العام

(96)

تحديد المعاليم المستخلصة بمناسبة إشغال الطريق العام

اإلطار القانوني:
الفصالن 140 و391 من مجلة الجماعات المحلية،  
الفصل 85 من مجلة الجباية المحلية،   
األمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية   

في استخالصها.

تمهيد:
يا بمناسبة إشغال الطريق العام  140 المعاليم المستخلصة فور بالفصل  حددت مجلة الجماعات المحلية 
تركيز  ومعلوم  الجماعة  وأمالك  واألنهج  الطرق  من  ألجزاء  الوقتي  اإلشغال  معلوم  في  والمتمثلة 

واستغالل عالمات اإلشهار بالطرقات ومعلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان.
كما يستوجب معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام الراجع للجماعة المحلية طبقا للفصل 85 من مجلة 

الجباية المحلية على:
اإلشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى   

نشاطا في إطار منشأة غير قارة.
وقوف العربات بالطريق العام.  
إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء واإلشهار.  
الستائر والعارضات والالفتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة بالطريق العام على واجهات المحالت المعدة   

للتجارة والصناعة والمهن المختلفة.
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قاعدة احتساب المعاليم:. 1
المحلية  للجماعات  المرخص  المعاليم   2016 جوان   13 في  المؤرخ   2016 لسنة   805 عدد  األمر  حدد 
استخالصها. كما نص الفصل 391 من مجلة الجماعات المحلية على أنه: »ينتهي العمل بأحكام الفصول من 
46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط 
إليها أعاله«. وإلى حين شروع  التي تمت اإلشارة  المعاليم  المعاليم والرسوم والحقوق بما في ذلك 
مجلة  من  و140   139 للفصلين  استنادا  المعاليم  لهذه  المحددة  القرارات  اتخاذ  في  البلدية  المجالس 

الجماعات المحلية يكون احتسابها على النحو اآلتي: 

التعريفة المعلوم

تضبط بقرار من الجماعة المحلية باعتبار حد أدنى ال يقل 
عن 150 مليما للمتر المربع في اليوم

العام من طرف  للطريق  الوقتي  اإلشغال  معلوم 
شخص  وكل  والنصبات  والمطاعم  المقاهي 

يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير قارة

دينار   0.500 بين  المحلية  الجماعة  من  بقرار  تضبط 
و10.000 دينار في اليوم عن المتر المربع الواحد إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

تضبط هذه التعريفة من الجماعة المحلية بين 20.000 
دينار و500.000 دينار عن المتر المربع في السنة 

واللوحات  الالفتات  بواسطة  اإلشهار  معلوم 
ية والعالمات والستائر  ية ذات الصبغة التجار اإلشهار
بالطريق  المعلقة  أو  المنزلة  أو  الثابتة  والعارضات 
ية والصناعية  العام وعلى الواجهات للمحالت التجار

والمهنية

أبرز اإلشكاليات المطروحة:. 2
ويمكن حوصلة أهم اإلشكاليات المطروحة في العناصر التالية:

عدم خالص معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام سواء بالنسبة إلى المحالت أو بمناسبة حضائر البناء   
أو اإلشهار،

تجاوز المنتفعين برخص إشغال وقتي للطريق العام للمساحات المستغلة،  
وجود بقايا استخالص بعنوان هذا المعلوم رغم اعتباره من المعاليم المستخلصة فورا،  
انتشار ظاهرة اإلشغال الوقتي للطريق العام واإلشهار دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية،  
ضعف الردع وتنفيذ قرارات اإلزالة والحجز،  
عدم وجود جرد محّين للمساحات الحقيقية المشغولة أو األماكن والمساحات المستغلة لإلشهار،  
ارتفاع المعلوم السنوي للمتر المربع بعديد البلديات مما ال يشجع المنتفعين على الخالص.   

بالحاضر وبصفة مسبقة البد من تحديد الطاقة  وفي إطار العمل على تنمية هذا المعلوم الذي يدفع 
الجبائية الحقيقية عن طريق إحصاء ميداني شامل وباعتماد األساليب العلمية الحديثة وتفعيل آليات الردع 

والتنفيذ على المتلددين عن الخالص.
1.2. تحديد الطاقة الجبائية الحقيقية:

يمثل تحديد وضبط الطاقة الجبائية الحقيقية لهذه المعاليم عنصرا هاما ورئيسيا لتنمية الموارد.
ويتم ضبط الطاقة الجبائية لهذه المعاليم من خالل:

· مسح وجرد ميداني لكامل المنطقة البلدية وذلك خاصة بمناسبة اإلحصاء العام العشري للعقارات  
الحقيقية  المساحات  احتساب  خالل  من  لتحيينها  السنة  أثناء  مسترسلة  وبصفة  المبنية  وغير  المبنية 

ية. المستغلة سواء بتراخيص أو بدون تراخيص وكذلك بالنسبة إلى الالفتات اإلشهار
· أما استغالل المساحة بالنسبة إلى حضائر البناء فيمكن ربطها بالرخص المسندة من خالل المعاينات  

الميدانية للبناءات المنجزة دون ترخيص. ووجب تضمين المعطيات المتعلقة بتحديد المساحات وهوية 
وعناوين أصحابها بجدول يتم إدراجه بمنظومة إعالمية )التصرف في موارد الميزانية أو غيرها( ويكون 
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ية للتعرف على المتلددين في الخالص واتخاذ اإلجراءات الردعية ضدهم  هذا الجدول محل متابعة دور
في اآلجال.

2.2. تفعيل آليات الردع والتنفيذ: 

وبالحاضر  المستخلصة فورا  المعاليم  العام واإلشهار هي من  الطريق  باستغالل  المتعلقة  المعاليم 
وبصفة مسبقة قبل الشروع في استغالل الطريق، سواء للمرة األولى أو بمناسبة تجديد االستغالل. 
المعلومات على غرار  المحلية تضّمن فيه عددا من  الجماعة  ترخيص كتابي من  الحصول على  ويتعين 
عنوان العقار وهوية صاحبه والمساحة التي تم الترخيص في شأنها والمدة الزمنية للترخيص. وفي 
غياب الترخيص أو مخالفة مقتضياته على غرار استغالل مساحة تفوق المساحة المرخصة يتعين على 

ية: البلدية اتخاذ اإلجراءات القانونية التالية سواء كانت وّدية أو جبر
· التقيد   أو  المساحة  استغالل  معلوم  لخالص  معّينا  أجال  َيتضمن  وّدي  كإجراء  كتابي  تنبيه  توجيه 

بالمساحة المرخصة أو إزالة ما تم تركيزه دون ترخيص أو دعوته لطلب ترخيص،
· ير محاضر مخالفات ضد المستغلين للطريق العام دون ترخيص أو الذين ركزوا الفتات إشهارية دون   تحر

ترخيص ومنحهم أجال لتسوية وضعيتهم،
· ير محاضر   حجز جميع المعدات والبضائع الموجودة بالطريق العام وفي المساحات غير المرخصة وتحر

في شأنها من طرف أعوان الشرطة البلدية أو البيئية وإيداعها بمستودع الحجز على أن ال يتم رفع الحجز 
إال بعد خالص المبالغ المستوجبة،

· تركيزها دون ترخيص أو   التي تم  الالفتات  التجهيزات والمعدات والبناءات أو  إزالة لجميع  اتخاذ قرار 
تجاوز الترخيص الممنوح لها في المساحة أو المدة الزمنية بعد إعالم المخالف. وتنفذ هذه القرارات 

في األجل المناسب أي قبل أن تتخلد معاليم وديون بذمتهم.

لمشاهدة الفيديو:
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المداخيل المتأتية من التصرف في 
األسواق والمسالخ

(97)

طرق التصرف في األسواق والمسالخ البلدية وتحديد المعاليم المستخلصة 
داخلها 

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

،2018
القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بتوزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري،  
مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997،  
المعاليم    تعريفة  بضبط  المتعلق   2016 13 جوان  المؤرخ في   2016 لسنة   805 الحكومي عدد  األمر 

المرخص للجماعات المحلية في استخالصها،
2019 حول اإلطار المرجعي الستلزام المعاليم    22 فيفري  يخ  بتار ير الشؤون المحلية والبيئة  منشور وز

الواجبة داخل األسواق والمسالخ البلدية.

أنواع األسواق والمسالخ البلدية وطرق التصرف فيها:. 1
1.1. أنواع األسواق البلدية:

تنقسم األسواق بالبلدية إلى:
· أسواق الجملة للخضر والغالل ولمنتوجات الصيد البحري: وهي كل فضاء مهيأ بمناطق االستهالك  

يهدف إلى تسهيل ترويج المنتوجات الفالحية والبحرية وتدعيم شفافية األسعار واعتماد المنافسة 
)قاعدة العرض والطلب(.
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· طرف   من  مهيأ  فضاء  داخل  أسواق  وهي  ية(:  المركز )األسواق  بالتفصيل  للبيع  البلدية  األسواق 
للمنتوجات  بالتفصيل  اليومي  للبيع  مخصصة  أماكن  عدة  على  ويحتوي  الترابي  مجالها  داخل  البلدية 

ية. الفالحية والبحر
· مختلف   لبيع  األسبوع  في  يوما  لها  وتحدد  البلدية  تهيئها  فضاءات  وهي  األسبوعية:  األسواق 

المواد االستهالكية.
· المواشي   لبيع  األسبوع  في  يوما  لها  وتحدد  البلدية  تهيئها  فضاءات  وهي  الدواب:  أسواق 

واألبقار.
· أسواق بيع السيارات: وهي فضاءات تهيئها البلدية وتحدد لها يوما في األسبوع لبيع السيارات  

المستعملة وتوابعها.
· األسواق الظرفية: وهي أسواق تنتصب بصفة موسمية وحسب خصوصية البلدية )أسواق الحبوب،  

يتون، أسواق التمور، أسواق أضاحي العيد...(. أسواق الز
· وإضافة إلى هذه األسواق يتوفر لدى بعض البلديات مسالخ وهي فضاءات مهيأة لذبح الحيوانات  

المعّدة إلنتاج اللحوم الحمراء.
2.1. طرق التصرف في األسواق والمسالخ:

يقتين: يمكن التصرف في األسواق والمسالخ بإحدى الطر
· البلدية توفر   أن  للبلدية، أي  ية  المادية والبشر المباشر: عن طريق اإلمكانيات  التصرف أو االستغالل 

طريق  عن  مباشرة  المستوجبة  المعاليم  استخالص  مهمة  إليهم  توكل  الذين  واألعوان  اإلمكانيات 
وكاالت مقابيض.

· اللزمة.   أو  باالستلزام  عنه  يعبر  ما  وهو  مستقلة:  معنوية  أو  مادية  ذوات  إلى  التسيير  تفويض 
واللزمة هي عقد تفّوض بمقتضاه البلدية )مانح اللزمة( لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص 
)صاحب اللزمة( التصرف في مرفق عمومي أو استغالل أو استعمال أمالك أو تجهيزات أو معدات أو 
استخالص معاليم راجعة للبلدية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها 

عقد اللزمة.
ويخضع إسناد اللزمات إلى وجوب احترام المبادئ العامة الخاصة بالمساواة والشفافية والمنافسة 

وتكافؤ الفرص وكذلك إلى إجراءات خاصة وفقا لمقتضيات الفصل 84 من م.ج.م.
ووجب العمل على إحكام مسك وإنجاز الحسابات المالية للمعاليم الواجبة باألسواق وضمان شفافية 
المعامالت وذلك من خالل طبع كّنشات الوصوالت ووضعها على ذمة المحاسب البلدي واستعمال 
هذه الوصوالت دون غيرها من قبل صاحب اللزمة الذي يمنع عليه منعا باتا استعمال أية دفاتر أخرى 
ويتولى االستظهار بها عند كل طلب من طرف أعوان البلدية المؤهلين لتأمين المراقبة على أن ال يتم 

تجديد كّنشات لفائدة المستلزم إال في صورة التأكد من خالص األقساط التي حل أجلها.
ية الالزمة لحسن تسيير مرافقها االقتصادية فمن  وحيث أن البلديات تفتقر إلى اإلمكانيات المادية والبشر
المستحسن استغاللها عن طريق االستلزام شريطة التقيد باإلجراءات الواردة بالدليل اإلجرائي الستلزام 
يخ 22 فيفري 2019. المعاليم الواجبة باألسواق والمسالخ البلدية الصادر بمقتضى المنشور عدد 4 بتار

3.1. المعاليم المستخلصة داخل األسواق والمسالخ:

تعّد المعاليم المستوجبة داخل األسواق والمسالخ الراجعة بالنظر إلى البلديات بموجب مجلة الجماعات 
المحلية وهي نفس المعاليم التي نص عليها القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/02/03 
المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية واألمر الحكومي عدد 806 لسنة 2016 المؤرخ في 2018/09/26 
المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها والتي ينتهي العمل بها تباعا بمقتضى 

صدور قرارات ضبط المعاليم والحقوق والرسوم بمقتضى مداوالت المجالس البلدية.
وتشمل هذه المعاليم:

· المعلوم العام للوقوف أو الخاص للوقوف، 
· المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة، 
· المعلوم على الوزن والكيل العمومي، 
· معلوم البيع بالتجوال داخل األسواق، 
· معلوم اإليواء والحراسة. 
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والمسالخ . 2 األسواق  داخل  المستوجبة  المعاليم  باستخالص  المتعلقة  اإلشكاليات  أهم 
والتدابير العملية لتجاوزها:

التدابيراألسباباإلشكالياتالصنف

األسواق

خدمات متدنية 
ودون 

المستوى 
المطلوب

اعتماد صيغة 
اعتماد صيغة االستلزاماالستغالل المباشر

نقص في 
اإلمكانيات للتسيير 
المباشر لألسواق

عدم تقدير 
القيمة الحقيقية 

للسوق

تحديد أسعار افتتاحية معقولة بناء على دراسة 
موضوعية لقيمة السوق

تواضع البنية 
التحتية 

والتجهيزات 
المتوفرة داخل 

السوق

تشجيع االستلزامات القادرة على القيام باستثمارات 
في التجهيزات والمرافق على فترات استلزام 

متوسطة المدى )3 إلى 5 سنوات(

نتائج غير مثمرة 
لجلسات التبتيت

التأخير في إعداد 
إجراءات البتة

ية بصفة مبكرة )عرض  االنطالق في األعمال التحضير
كراسات الشروط واألسعار االفتتاحية على المصادقة 

في دورة جويلية(

اإلعالن عن البتة في شهر سبتمبر

إعداد غير محكم 
التقيد باإلجراءات الواردة بالدليل اإلجرائيلكراسات الشروط

عدم احترام 
المستلزم لبنود 

التعاقد

نقص في 
ية  المتابعة الدور

للمستلزم

ير دورية حول استغالل  إلزام المستلزم بمد اإلدارة بتقار
السوق ومقارنتها مع الوثائق المحاسبية والمعطيات 
المتوفرة لدى الهياكل المتداخلة )خاصة في أسواق 

الجملة(

التأشير على مختلف الوصوالت قبل تسليمها إلى 
صاحب اللزمة ومسك حسابية مواد في الغرض

تكثيف عمليات المراقبة بأسواق الجملة واعتماد آالت 
الوزن والفوترة اإللكترونية

تفشي ظاهرة 
البيع خارج 

يع  مسالك التوز
القانونية

نقص في 
المراقبة 
والمتابعة

يات المراقبة بالتنسيق مع مختلف الهياكل  تكثيف دور
المتدخلة بأسواق الجملة
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التدابيراألسباباإلشكالياتالصنف

األسواق

عدم احترام 
المستلزم 
لتعهداته 

المالية

التأخر في تثقيل 
العقود

العمل على تثقيل العقود حال المصادقة على نتائج 
البتة

نقص في 
المتابعة

التنسيق المحكم مع القابض البلدي بخصوص خالص 
األقساط في آجالها

التنبيه الفوري على المستلزم في صورة التأخر وعدم 
يد وإعادة البتة في  التردد في القيام بعملية التجر

إبانها دون انتظار استنفاذ الضمان

نقص في 
الضمانات المالية

التأكد من تأمين مبلغ الضمان النهائي قبل الشروع في 
استغالل السوق

إمكانية طلب ضمانات خصوصية كالكفالة البنكية 
التضامنية أو الضمان البنكي عند أول طلب

إمكانية اشتراط خالص كامل مبلغ اللزمة قبل الشروع 
في االستغالل

عدم احترام 
المستلزم 
لتعهداته 

المالية

االقتصار على 
اختيار العرض 

األرفع ثمنا دون 
التأكد من القدرة 
ية لصاحب  التسيير

اللزمة

ضرورة اشتراط شرط الخبرة وتجارب المستلزم في 
مجال التصرف في األسواق

المسالخ

ضعف 
المردودية 
االقتصادية 

والمالية

انتشار ظاهرة 
الذبح العشوائي

يات المراقبة المشتركة مع الهياكل المتدخلة  تكثيف دور
واشتراط وضع ختم اللحوم باستخالص المعاليم

عدم استخالص 
كافة المعاليم 

المتاحة

استخالص معاليم إيواء العربات ولزمة معاليم نقل 
اللحوم ومعاليم المراقبة الصحية على اللحوم 

المذبوحة خارج المسلخ ومعاليم إقامة الحيوانات قبل 
ذبحها

القيام بعمليات تفقد دورية ومقارنة االستخالصات 
المتأتية من معاليم الذبح مع إحصائيات الجلود 

ووصوالت المراقبة الصحية

ارتفاع تكلفة 
التسيير عن طريق 
االستغالل المباشر

تشجيع االستلزامات القادرة على القيام باستثمارات 
في التجهيزات والمرافق على فترات استلزام 

متوسطة المدى )3 إلى 5 سنوات(
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تنمية استخالصات المعاليم الموظفة 
على األنشطة

(98)

تحديد المعاليم الواجب استخالصها على المؤسسات ذات الصبغة التجارية 
والصناعية وعلى النزل

اإلطار القانوني:
الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية،  
الفصول من 35 إلى 46 من مجلة الجباية المحلية،  
المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 03 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات   

السياحية،
األمر عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.   

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:. 1
أو  المهنية  أو  التجارية  الصبغة  ذات  المؤسسات  على  للمعلوم  الخاضعون  1.1. األشخاص 

الصناعية:
· ية وأرباح المهن   يبة على الدخل بعنوان األرباح الصناعية والتجار األشخاص الطبيعيون الخاضعون للضر

ية، غير التجار
· يبة على الشركات،  األشخاص المعنويون الخاضعون للضر
· يا أو   تجمعات المصالح االقتصادية وشركات األشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجار

ية. مهنة غير تجار
ويعفى من المعلوم األشخاص الخاضعون للمعلوم على النزل واألشخاص الذين ليس لهم مقر دائم 
المؤسسات  بعض  وكذلك  الحرة،  االقتصادية  بالمناطق  المنتِصبون  واألشخاص  التونسية  بالبالد 

المشمولة باتفاقيات أو قوانين خاصة.
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2.1. أساس المعلوم ونسبته: 

رقم  من  المؤسسات  على  المعلوم  أساس  يتكون  المحلية  الجباية  مجلة  من   37 الفصل  حسب 
المعامالت الخام المحقق من طرف المؤسسة ويشمل بذلك جميع األداءات والمساهمات الموظفة 

على رقم المعامالت على غرار المعلوم على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك وغيره.
وتحدد نسبة المعلوم كما يلي:

· 0.2 % على رقم المعامالت المحلي الخام المحقق من قبل المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  
ية أو المهنية، التجار

· ية   المصادقة اإلدار لنظام  تروج منتوجات خاضعة  التي  المعامالت للمؤسسات  0.1 % على رقم 
لألسعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها 6 % )الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013(،

· 0.1 % من رقم المعامالت المتأتي من التصدير، 
· 0.1 % من رقم معامالت مؤسسات الصحة التي تسدي خدمات لغير المقيمين،  
· 0.1 % من رقم معامالت المؤسسات المالية غير المقيمة والمتأتية من الخدمات المسداة لغير  

المقيمين،
· الطبيعيين   األشخاص  إلى  بالنسبة  الشركات  على  يبة  الضر أو  الدخل  على  يبة  الضر مبلغ  من   % 25

يبة على الشركات )على غرار  يبة على األشخاص الطبيعيين والضر المشار إليهم بالفصل 44 من مجلة الضر
التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة  التقديري( وكذلك الشركات  للنظام  الخاضعين  األشخاص 

يع المحاسبي. للتشر
3.1. الحد األدنى للمعلوم:

يجب، في جميع الحاالت، أال يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية الذي 
يقع احتسابه على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني المحدد باألمر عدد 395 لسنة 2017 

المؤرخ في 28 مارس 2017.
يستخلص المعلوم من طرف قباض المالية في نفس آجال دفع األداءات المستوجبة للمؤسسات.

يع المعلوم على المؤسسات بين الجماعات المحلية طبقا للفصل 38 من مجلة الجباية المحلية  يتم توز
ية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة  بالنسبة إلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار
ية أو المهنية بين  يع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار جماعات محلية. يتم توز
المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن  المعنية على أساس المساحة  المحلية  الجماعات 
يع المعلوم على  ر توز

ّ
بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله. وفي صورة تعذ

ية أو المهنية طبقا ألحكام الفقرة المشار إليها أعاله يتم  المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار
التوزيع على النحو التالي: 

في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع مستغل في إطار أ- 
يع المعلوم كما يلي:  النشاط يتم توز

ية أو المهنية ترجع    50 % من مبلغ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار
إلى الجماعة المحلية المتواجد بترابها المقطع وفي صورة وجود عدة مقاطع بجماعات محلية 

مختلفة توزع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية التي تؤِوي المقاطع، 
يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية بالنسبة إلى كل فرع أو   

مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط. 
في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبنية أو غير ب- 

يع المعلوم كما يلي:  مغطاة في إطار النشاط، يتم توز
30 % من مبلغ المعلوم المذكور توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات   

غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط، 
يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات المبنية أو المغطاة على أساس   

مساحة العقارات المذكورة بالنسبة إلى كل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في 
إطار النشاط. 

عقارات  وجود  دون  مختلفة  محلية  بجماعات  نشاطها  المؤسسة  ممارسة  صورة  في  ت- 
يع المعلوم بين الجماعات المحلية المعنية على  مبنية أو غير مبنية في إطار النشاط، يتم توز

أساس رقم المعامالت المحقق بكل جماعة محلية.
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4.1. المعّوقات والنقائص:

· عدم اعتماد المقاييس المشار إليها أعاله رغم وجود مؤسسات أو مقاطع هامة بالدائرة الترابية  
الراجعة للجماعة المحلية،

· توجد   أين  بالبلديات  غالبا  تودع  التي  مناباتها  السترجاع  القانونية  اآلليات  توظيف  في  الخبرة  نقص 
المقرات االجتماعية للشركات الكبرى،

· يح لفروعها ومساحاتها المستغلة،  عدم تقديم المؤسسات تصار
· قيام المؤسسات بإيداع كامل مبلغ األداء ببعض البلديات الكبرى، 
· عدم قيام البلديات بالمراقبة وتوظيف خطّية تبلغ 1000 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مبني  

يح به أو قّدم في شأنه تصريح مغلوط، لم يقع التصر
· عدم توظيف المعلوم على العقارات المبنية غير القابل لالسترجاع، 
· ية للمؤسسات التي قّدمت تصاريحها إلجراء التقاطعات   عدم قيام البلديات بطلب القوائم الشهر

مع جداول التحصيل للحد األدنى للمعلوم على المؤسسات لمعرفة المؤسسات التي تدفع األداء 
غرار  على  وذلك  المحلية،  للجماعة  الترابية  بالدائرة  فروع  لها  التي  المؤسسات  وخاصة  المستوجب 
تثقيل  على  والعمل  وغيرها  الكبرى  العمومية  الشركات  وبعض  واالتصاالت  التأمين  وشركات  البنوك 

الفارق.

المعلوم على النزل:. 2
يستوجب المعلوم على النزل على المؤسسات السياحية التي تستجيب للشروط الواردة بالمرسوم عدد   

3 لسنة 1973 المؤرخ 03 أكتوبر 1973، 
اإلقامة    خدمات  لهم  وتقدم  حرفاء سياحيين  تستقبل  كل مؤسسة  بأنها  السياحية  المؤسسة  تعّرف 

واإلعاشة والترفيه،
تبقى اإلقامات التي ال تستجيب لهذه الشروط خاضعة للمعلوم على المؤسسات،  
واألنشطة    االستغالل  من  المتأتي  الخام  المعامالت  رقم  أساس  على  النزل  على  المعلوم  ويحتسب 

المرتبطة به كالترفيه،
وحددت نسبة المعلوم بـ 2 %،  
ويتم دفع هذا المعلوم على غرار آجال المعلوم على المؤسسات،  
يتم توزيع هذا المعلوم حسب المساحة المغطاة لكل فرع في صورة وجود سلسلة سياحية تنشط   

ببلديات مختلفة،
كما يدفع نصف المعلوم على النزل لفائدة صندوق حماية المناطق السياحية بالنسبة إلى المؤسسات   

يل 1994. السياحية المتواجدة بالمناطق المصنفة طبقا لألمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفر
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الموارد المتأتية من الخطايا والمخالفات
(99)

لئن كان الهدف األساسي من الخطايا والمخالفات هو العقاب لغاية 
 أّن هذه القرارات تمثل مجاالت لتنمية الموارد وجب 

ّ
االمتثال للتراتيب، إال

الحرص على استخالصها  

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصل 132،
القانون عدد 94-122 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، خاصة   

الفصول 76 و77 و84 و85 و86،
خاصة    المحلية  الجباية  مجلة  بإصدار  يتعلق   1997 فيفري   03 في  مؤرخ   1997 لسنة   11 عدد  قانون 

الفصالن 19 و40، 
القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة حفظ تراتيب الصحة بالمناطق   

يل  الراجعة للجماعات المحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفر
2016 المتعلق بمخالفة قوانين حفظ الصحة،

يل 2016 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة    األمر عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفر
بتراتيب حفظ الصحة،

القرارات البلدية التي تضبط مخالفات الجوالن بالمنطقة البلدية على غرار الوقوف العشوائي بالطرقات.   

تمهيد:
واجبات  أهم  من  للمتساكن  سليم  عيش  إطار  وتوفير  احترامها  وفرض  العامة  التراتيب  على  الحفاظ  إّن 
 من يخالف هذه التراتيب في إطار 

ّ
الجماعات المحلية، األمر الذي يقتضي بالضرورة  ترتيب عقوبات على كل

 أهم هذه العقوبات تسليط خطايا مالية 
ّ

الصالحيات الضبطية المخّولة للمجالس البلدية ولرئيس البلدية، ولعل
طت عقوبات مالية على المتلددين في خالص 

ّ
على مرتكبيها. ومن جهة أخرى فإّن مجلة الجباية المحلية سل
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ل المخالفات والعقوبات المالية المترتبة عليها 
ّ
األداءات البلدية والذين تجاوزوا اآلجال المحّددة للخالص. وُتمث

طاقة لتنمية الموارد البلدية نظرا إلى حجم المخالفات المرتكبة وتنّوعها.

التعريف: . 1
الخطية هي عقوبة مالية توقع على الذمة المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي مقابل تركه لما وجب 
فعله أو فعله لما وجب تركه وتلزم المخالف بأداء مبلغ مالي محدد لفائدة الجماعة المحلية وقد تكون 
قبل  من  معاينة  على  بناء  وتضبط  مسبقة  بصورة  القانون  ويحددها  تكميلية  أو  أصلية  المالية  العقوبة 

األعوان المؤهلين لذلك دون غيرهم بمقتضى القانون.
أّما غرامات التأخير فيمكن تعريفها على أّنها تعويض على خسارة محققة وهي جزاء مالي ينجّر بمجّرد عدم 
د بذّمة الشخص عند حلول األجل المضروب له في القانون أو العقد، والمقصود بها 

ّ
سداد الدين المتخل

في هذا المجال الغرامات الراجعة للجماعات المحلية دون غيرها.

المجاالت: . 2

مبلغ المخالفة والخطية كيفية االستخالصالسند القانونيالمجال

التهيئة 
العمرانية 

الفصول 84 و85 
و86 من مجلة 
التهيئة الترابية 

والتعمير 

إحالة ملف مخالفة البناء المتضمن 
لمحضر المعاينة ومحضر السماع 

وقرار الهدم ومحضر التبليغ ومحضر 
التنفيذ وتقديم طلبات اإلدارة 

المتعلقة بمبلغ المخالفة

بين 1000 و10000 في صورة 
البناء بدون رخصة

بين 500 و5000 في صورة إزالة 
عالمات التحديد أو عدم احترام 
االتفاقيات أو المساحة المرخص 

فيها للبناء أو التصفيف أو المساحة 
بين األجوار 

من 1000 إلى 10000

من 500 إلى 5000

الجباية 
المحلية

الفصل 19 مجلة 
الجباية المحلية 

الفصل 40 من 
مجلة الجباية 

المحلية

يوظف القابض البلدي خطية قدرها 
 شهر تأخير في 

ّ
0.75 % عن كل

خالص المعاليم المثقلة أو جزء من 
الشهر تحتسب ابتداء من غرة 

جانفي من السنة الموالية للسنة 
المستوجب فيها المعلوم

 مطالب 
ّ

خطية قدرها 25 دينارا لكل
بالمعلوم لم يقم بالتصريح على 
يحا  عقاره في اآلجال أو قّدم تصر

منقوصا

يح وإيداع تصريح  إخالل بواجب التصر
مغلوط

يح بالمعلومات  عدم التصر
المتعلقة بالمؤسسة )عنوان 

المقّر، المعرف الجبائي، المساحة 
المغطاة، عدد الفروع 

وعناوينها...(

0.75 % من المبلغ

25 دينارا

ثالث مرات الثمن المرجعي للمتر 
المربع ألعلى صنف من أصناف 

العقارات

خطية قدرها 1000 دينار على 
يح به    فرع لم يقع التصر

ّ
كل

ويوظف المعلوم على 
العقارات المبنّية غير القابلة 

لالسترجاع
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مبلغ المخالفة والخطية كيفية االستخالصالسند القانونيالمجال

حفظ 
الصحة 

والنظافة 

الفصل 42 األمر 
عدد 433 لسنة 

2017

توظيف خطية قدرها أربعون دينارا 
من طرف العون المكلف بصفة 

قانونية بالمخالفات المحّددة 
بالفصل 2 من األمر عدد 433 
وعددها 13 مخالفة وهي 
مخالفة في الغالب بسيطة 

خطية 40 دينارا 

الفصل 43 األمر 
عدد 433 لسنة 

 2017

توظيف خطية قدرها ستون دينارا 
من طرف العون المكلف بصفة 

قانونية بالمخالفات المحّددة 
بالفصل 3 من األمر عدد 433 لسنة 
2017 وعددها 14 مخالفة وهي 

أكثر خطورة من المخالفات من 
الصنف األول 

خطية قدرها 60 دينارا

حفظ 
الصحة 

والنظافة 
العامة 

الفصل 10 ثالثا 
من القانون عدد 
30 لسنة 2016

خطية تتراوح بين 300 وألف دينار 
بمقتضى قرار معلل من رئيس 
الجماعة المحلية للجنح التالية:

اإللقاء العشوائي للفضالت  
تلويث األرصفة  
ترك أثاث ومعدات بالطريق   

العمومي
إلقاء فضالت البناء في األماكن   

غير المخّصصة
ية داخل    تربية الحيوانات لغاية تجار

المحالت السكنية مّما يتسّبب في 
تكاثر الحشرات وإزعاج راحة األجوار أو 

العموم أو اإلضرار بهم
عدم احترام الشروط الصحية  
حرق الفضالت  
إزالة أغطية البالوعات  
بات الصحية   

ّ
عدم صيانة المرك

داخل المحالت 
رمي الفضالت بمجاري األودية  

خطية تتراوح بين 300 و1000 
دينار
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إجراءات رفع المخالفات وتوظيف الخطايا المالية: . 3
ترفع المخالفات وُتجرى المعاينات القانونية في مجال العمل البلدي بصورة رئيسية من طرف أعوان الشرطة 
أعوان  اختصاصه  وكذلك   حسب مجال 

ّ
كل البيئية  الشرطة  أعوان  البلدي وكذلك  الحرس  أعوان  أو  البلدية 

الجماعات المحلية المحلفين في مجاالت محددة حتى وإن لم يكونوا أعوان شرطة أو حرس أو شرطة بيئة.
 بالزور، ُيدّون ضمنها 

ّ
ف ال يمكن القدح فيه إال

ّ
وُيعتبر محضر المعاينة أداة قانونية رسمية ُيحّررها عون ُمحل

شهادته في حضور ومعاينة مخالفة التراتيب.
يجب أن يتضّمن المحضر هوية العون محّرر المحضر وإمضاءه، كما يتضّمن الهوية الكاملة لمرتكب المخالفة 
 دقة 

ّ
أو من يمثله بالنسبة إلى األشخاص المعنويين، ويتضمن كذلك تاريخ ومكان المخالفة وموضوعها بكل

يحات المخالف، ويتعّين اعتماد النماذج المقيسة والتحري عند التوصيف القانوني للمخالفة.  وتصر

أهم الصعوبات العملية وطرق معالجتها: . 4
ير المحاضر والمتمثلة أساسا في أعوان  المالحظ في هذا المجال أّن الهياكل المكلفة برفع المخالفات وتحر
الشرطة البلدية والبيئية والحرس البلدي عددها محدود جّدا مقارنة بعدد البلديات وحجمها. كما أّن التكوين 
والهامة  الدقيقة  األعمال  أهمية  رغم  ومحدود  منقوص  األحيان  غالب  في  الهياكل  لهذه  القانوني 
الموكلة إليهم. كما أّن مصالح الجباية في البلديات ال تطّبق في غالب األحيان الخطايا المنصوص عليها بمجلة 

الجباية المحلية رغم أهمية الموارد التي ُيمكن توظيفها واستخالصها باستثناء بعض البلديات.
ويتعين في هذا تكليف العدد الكافي من األعوان المؤهلين لرفع المخالفات حسب حجم البلدية وتكوينهم 

لفترة كافية حتى يستطيعوا القيام بهذه المهام بالنجاعة المطلوبة.
كما نالحظ من جهة أخرى ضعفا لدى أغلب البلديات في متابعة مآل القضايا المتعلقة بالمخالفات العمرانية 

والحرص على  تنفيذ األحكام الصادرة في الغرض.  
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الموارد المتأتية من صندوق حماية 
المناطق السياحية

(100)

يتدخل الصندوق لمنح البلديات السياحية مساهمات مالية وذلك إلنجاز برامج 
تتعلق أساسا بالنظافة والتطهير والعناية بالمحيط السياحي وتجميله وفق 

إجراءات  

اإلطار القانوني:
المحلية،    الجماعات  بمجلة  المتعلق   2018 لسنة   29 عدد  األساسي  القانون 
التي    النصوص  جميع  وعلى  العمومية  المحاسبة  بمجلة  المتعلق    1973 لسنة   81 عدد  القانون 

والمتعلق   2009 ديسمبر   31 في  المؤرخ   2009 لسنة   71 عدد  القانون  وخاصة  تممتها  أو  نقحتها 
،2010 لسنة  المالية  بقانون 

لتصرف    المالية  بقانون  المتعلق   1992 ديسمبر   29 في  المؤرخ   1992 لسنة   122 عدد  القانون 
المناطق  لحماية  ينة  بالخز خاص  حساب  بإحداث  المتعلقة  و40  و39   38 الفصول  وخاصة   1993 سنة 
المتعلق   1996 ديسمبر   30 في  المؤرخ   1996 لسنة   113 عدد  بالقانون  تنقيحه  تّم  كما  السياحية، 

،1997 لسنة  المالية  بقانون 
الجباية    مجلة  بإصدار  والمتعلق   1997 فيفري   03 في  المؤرخ   1997 لسنة   11 عدد  القانون 

لمحلية،  ا
البلدية    المناطق  قائمة  بضبط  المتعلق   1994 يل  أفر  11 في  المؤرخ   1994 لسنة   822 عدد  األمر 

 2016 895 لسنة  السياحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تّممته، خاصة األمر الحكومي عدد 
.2016 15 جويلية  المؤرخ في 
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تعريفه:. 1
ينة مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية،  صندوق حماية المناطق السياحية هو حساب خاص بالخز

تّم إحداثه بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 1993.

الته:. 2
ّ
مجاالت تدخ

ل الصندوق لمنح البلديات السياحية مساهمات مالية وذلك إلنجاز برامج تتعلق أساسا بالنظافة والتطهير 
ّ

يتدخ
والعناية بالمحيط السياحي وتجميله.

طرق تمويله:. 3
ُيمّول صندوق حماية المناطق السياحية بــ:

	 50 % من محصول المعلوم على النزل المحدث بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1975 المؤرخ في 14 
ماي 1975 والمدفوع من قبل مستغلي النزل المنتصبة بالمناطق البلدية السياحية، وُتضبط قوائم هذه 

المناطق بأمر،
يع   الموارد األخرى التي ُيمكن صرفها لفائدة هذا الصندوق طبقا للتشر

ّ
	 المساهمات والمساعدات وكل

الجاري به العمل.

آمر صرفه:. 4
ية. ير المكلف بالسياحة اإلذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق وتكتسي مصاريفه صبغة تقدير يتولى الوز

تتولى لجنة القيادة التي تضّم خاصة هياكل وزارة السياحة والوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والهياكل 
السياحية بعد درس  البلديات  بين  السياحية سنويا  المناطق  العالقة، توزيع اعتمادات صندوق حماية  ذات 
الملفات المقّدمة من قبل هذه األخيرة والتي تحتوي على برنامج عمل لملف مشروع فني أّولي مصحوب 

بتقديرات مالية، ويكون متصال بمجاالت العناية بالمناطق السياحية من حيث النظافة والجمالية والتهيئة.

إجراءات تنزيل االعتمادات المتأتية من الصندوق بالميزانية البلدية:. 5
تتّم المصادقة على ملف المشروع المقّدم من قبل البلدية السياحية وعلى االعتماد المالي المخصص له 
من قبل اللجنة المحدثة للغرض، ليتّم تحويل مبلغ االعتماد المصادق عليه بناء على قرار تحويل معّد للغرض 

ير السياحة والصناعات التقليدية آمر صرف الصندوق. ممضى من قبل وز
يلها ضمن  تنز يتّم  المناطق السياحية  المحّولة من حساب صندوق حماية  باالعتمادات  البلدية  وعند توصل 
مواردها بالجزء الخامس – الصنف الثاني عشر: الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة وتسجيلها بالفصل 

120.08: موارد متأتية إلنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية.
وفي المقابل يتّم إدارج نفس مبلغ االعتمادات ضمن النفقات بالقسم الحادي عشر: النفقات المسّددة 
من االعتمادات المحالة ضمن الفصل 110.08: نفقات مسّددة من اعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات 

صبغة سياحية. 

كيف يمكن للبلدية طلب تصنيفها سياحيا:. 6
تقديم  أوال  السياحية عليها  المناطق  بمزايا صندوق حماية  االنتفاع  ترغب في  التي  البلديات  إلى  بالنسبة 

ية لتصنيفها كبلدية سياحية. مطلب للغرض مصحوب بجميع المعطيات الفنية والوثائق والمؤيدات الضرور
وفي هذا اإلطار تقوم بإعداد ملف فني يتّم إرساله عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية لوزارة 
 المكونات والمؤيدات والوثائق والخصائص 

ّ
السياحة والصناعات التقليدية قصد درسه والبت فيه بناء على كل

التي تمثل نقطة قوة بالنسبة إليها.

مراحل وكيفية وشروط االنتفاع بتمويالت الصندوق من قبل البلديات:. 7
كيف يمكن للبلدية المصنفة سياحيا االنتفاع بتمويالت الصندوق إلنجاز بعض المشاريع ؟

السياحية من  المناطق  األساسية وتطويرها في  البنية  تحسين  تمويل مشاريع  الصندوق في  باعتبار دور 
نظافة وطرقات وتنوير عمومي وتجميل وترصيف والعناية بالساحات العامة والمساحات الخضراء وبعض 
عمليات التهيئة بالمدن العتيقة والمسالك السياحية... ُيمكن للبلديات السياحية االنتفاع بتمويالته في شكل 

مساعدات وتغطية نفقات بعض مشاريعها التنموية التي تدخل ضمن هذا اإلطار.
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1.7. االنتفاع بتمويالت الصندوق من قبل البلديات:

البلديات  تكون  أن  السياحية  المناطق  حماية  صندوق  بتمويالت  لالنتفاع  األساسية  الشروط  ضمن  من 
المتقّدمة بمقترحات مشاريع مصّنفة سياحيا.

هذا ويمكن أن تتلخص شروط ومراحل االنتفاع بالتمويل في ما يلي:
	 على مستوى البلديات المصنفة سياحيا:

تقوم البلدية بإعداد ملف تاّم الشروط للمشروع المزمع الحصول على تمويالت في شأنه، ويتضمن 
دراسة أولية تحتوي على تقديرات كلفته المالية وبيان تفصيلي لتركيبته مصحوبا بالمواصفات والخاصيات 

الفنية.
ية تقوم البلدية بتقديم مطلب مدّعم بشرح األسباب يتّم  وعند استكمال الملف بجميع الوثائق الضرور
من خالله إبراز دور المشروع في تحسين المناخ السياحي بالمنطقة، ويتّم إرساله لفائدة وزارة السياحة 
قصد الحصول على موافقة التمويل، ويتعّين أن يتّم احترام التسلسل اإلداري عن طريق المرور وجوبا 

بالوزارة المكلفة باإلشراف على قطاع البلديات،
هذا ويشترط على البلدية أن تتقّدم بما يفيد تخصيص حّد أدنى من التمويالت الذاتية لفائدة المشروع 
المقّدم للتمويل، علما أّنه خالل السنوات األخيرة تّمت الموافقة بصفة استثنائية على تمويل 100 % 

من كلفة المشروع من قبل الصندوق. 
	 على مستوى الوزارة المكلفة باإلشراف على قطاع البلديات:

تقوم الوزارة المكلفة باإلشراف على قطاع البلديات في مرحلة أولى بالتثبت من الملف المقّدم من 
التمويل  مطلب  وجاهة  ومن  له  المصاحبة  ية  الضرور والوثائق  محتواه  ومن  السياحية  البلديات  قبل 
واستجابته لجميع الشروط، ثم في مرحلة ثانية تقوم بدورها بإرساله إلى وزارة السياحة الستكمال 

باقي اإلجراءات وعرضه على لجنة التمويل المحدثة للغرض والتي بدورها هي عضو فيها.
	 على مستوى وزارة السياحة:

تقوم الوزارة المكلفة بالسياحة بتجميع الملفات المقّدمة من قبل البلديات السياحية ودرسها من قبل 
ية عند االقتضاء، ثم  مصالحها الفنية قصد التثبت من محتواها المالي والفني واقتراح التعديالت الضرور
ية المحدثة للغرض بوزارة السياحة والتي تضّم  عرضه الملفات المدروسة على اللجنة الفنية االستشار
إلى جانب ممثلي الوزارات ذات العالقة والبلديات المعنّية ممثلين عن القطاع السياحي، وعند الموافقة 
ية التي تقابله يتّم إعداد قرار تمويل يقع عرضه على أنظار  على المشروع وتحديد الكلفة المالية التقدير

ير السياحة للمصادقة واإلمضاء بوصفه آمر صرف الصندوق. السيد وز
يل بمحاسبتها وذلك  ترسل قرارات التمويل للبلديات المعنية تامة الموجب قصد استكمال إجراءات التنز
في شكل اعتمادات تعّهد في مرحلة أولى، وعند تجسيم المشروع وإنجازه على أرض الواقع والقيام 
الملف  إرسال  ثانية  مرحلة  في  يتّم  االقتضاء،  عند  ية  الضرور وبالصفقات  العمومي  الطلب  بإجراءات 
النهائي لفائدة الصندوق تاّم الموجب قصد استكمال عمليات تحويل المبالغ التي تقابلها والتي نالت 

يل اعتمادات الدفع ومواصلة إجراءات الخالص عند االنتهاء من اإلنجاز. الموافقة، وذلك قصد تنز
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 من المعاليم 
ّ
اإلعفاء والتخفيض والحط

واألداءات والرسوم البلدية
(101)

يمكن الحط أو اإلعفاء أو التخفيض في الموارد البلدية حسب طبيعتها 
وتبعا لتأهيل ُيسند لسلطة مختصة  

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصالن 139 و152،
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية   

وخاصة الفصل 267،
الجبائية المحلية    1997 والمتعلق بإصدار المجلة  03 فيفري  1997 المؤرخ في  11 لسنة  القانون عدد 

وخاصة الفصل 6،
قوانين العفو الجبائي المتعلقة باألداءات البلدية لسنوات 2019/2015/2012/2006،  
الفصل 52 من قانون المالية لسنة 1999 يتعلق بإعفاء العائالت من ذوي الدخل المحدود من المعلوم   

لفائدة الوطني لتحسين السكن،
قبل    المقّدمة من  الطرح  بدراسة مطالب  المتعلقة   2000 فيفري   26 يخ  بتار  16 العامة عدد  المذكرة 

محاسبي الجماعات المحلية وإعالمهم بالقرارات المّتخذة في هذا الشأن.

تمهيد:
تعديالت  إلى  القانونية  النصوص  بمقتضى  المحّددة  البلدية  واألداءات  والرسوم  المعاليم  مبالغ  تخضع 
الساري  القانون  بمقتضى  أو  المحلية  الجماعات  مجالس  أو  الدولة  وتوّجهات  اختيارات  حسب  وتغييرات 
المفعول، وتتّم هذه التغييرات بنصوص قانونية إذا كان المجال يتعلق باألداءات أو بقرارات المجالس البلدية 
إذا تعلق األمر برسوم أو معاليم، وذلك استنادا للفصلين 139 و152 من مجلة الجماعات المحلية. وتكون 
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الغاية من ذلك في غالب األحيان تطهير الديون والمتخلدات المتراكمة وتحقيق مداخيل استثنائية وإضافية 
وغايات اجتماعية في أحيان أخرى.

التعريف:. 1
ُيعّرف  الحق، كما  الفعل وتركه من قبل صاحب  المترّتب على  األثر  بكونه طمس  العفو  أو  اإلعفاء  ُيعّرف 
اإلعفاء بأنه ميزة تمنحها السلطة بمقتضى نص قانوني للشخص الطبيعي أو المعنوي تبغي من ورائه 
من  التخفيض  أو  بالحط  والمقصود  والسياسية.  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  من  جملة  تحقيق 
أو اإلعفاء منها عندما  المنطبقة عليها  النسبة  الجزئي في مبلغها أو في  التخفيض  معاليم ورسوم 

يكون الحط كليا.

صالحيات المجلس البلدي في مجال اإلعفاء والحط: . 2
أتاح الفصل 139 من مجلة الجماعات المحلية للمجالس البلدية ضبط حاالت اإلعفاء والتخفيض من مختلف 
المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات األشغال على أن ال تكتسي صبغة أداء، ويتعّين في 

هذا اإلطار ضرورة:
تحديد حاالت اإلعفاء والتخفيض وضبط الشروط المتعلقة بها ونسبتها أو مبلغها على أن تكون مبّررة   

ولها أسباب موضوعية، 
عرض الموضوع على اللجنة المالية ومتابعة التصّرف بالبلدية إلبداء رأيها في الموضوع،   
عرض المقترح على المكتب البلدي،   
عرض الموضوع على المجلس البلدي والتداول في شأنه والمصادقة عليه،   
اتخاذ قرار في اإلعفاء أو التخفيض،   
نشر القرار في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية،  
إذا كانت الديون موضوع اإلعفاء أو التخفيض مثقلة بكتائب القابض البلدي فإنه يتعين التنسيق مع هذا   

األخير إلعداد ملف في الغرض يعرض على أمين المال الجهوي إلتمام إجراءات طرح الديون المعنية بهذا 
اإلجراء من حسابات القابض.

نت مجلة الجماعات المحلية من جهة ثانية ومن خالل الفصل 152 مجلَس الجماعة المحلية بأغلبية 
ّ
كما مك

التي استحال استخالصها من طرف  المثقلة  الديون  الدين من قائمة  التداول واإلذن بفسخ  أعضائه  ثلثي 
محاسب الجماعة المحلية، مع بيان أسباب وحجج االستحالة التي يقّدمها المحاسب في ما عدا الديون 
أو  المثقلة  ية  األكر المثال بمعاليم  الديون على سبيل  تتعلق هذه  أن  الجبائية. وُيمكن  بالموارد  المتعلقة 
معاليم لزمات األسواق أو غيرها، ويتولى قابض البلدية في هذه الحالة إعداد ملف يتضّمن قائمة الديون 
المشمولة بقرار الفسخ مدّعمة بنسخة من مداولة المجلس البلدي في الغرض، يعرضه على أمين المال 

الجهوي إلتمام إجراءات طرح الديون المعنية من حسابات القابض.

الجزء الثاني اإلعفاء بمقتضى القانون: . 3
يتعلق اإلعفاء أساسا في هذا المجال باألداءات الجبائية المثقلة وتكون بمقتضى نص قانوني مسبق يحّدد 
مبلغ اإلعفاء أو الطرح ونسبته وشروط االنتفاع، وُيمكن في هذا اإلطار تحديد مجاالت الطرح أو اإلعفاء كما 

يلي:
الحط في إطار الفصل 6 من مجلة الجباية المحلية:  

المنتفعون  المحدود  الدخل  المبنية من ذوي  العقارات  الخاضعون للمعلوم على  بالحط األشخاص  ينتفع 
بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية مع:

ضرورة تقديم ما يفيد ويثبت أّنهم تحّصلوا على اإلعانة، 	 
عرض مقترح اإلعفاء على لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة الجباية المحلية إلبداء 	 

رأيها بصفة وجوبية، 
عرض المقترح على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه، 	 
التنسيق مع القابض البلدي قصد إعداد مطلب طرح يعرض على أمين المال الجهوي إلتمام إجراءات 	 

طرح الديون المعنية بهذا اإلجراء من حسابات القابض. 
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بالمعاليم    المتعلقة  العمومية  المحاسبة  25 من مجلة  الفصل  إطار  التخفيض في  أو  اإلعفاء 
واألمالك والرسوم األخرى:

أتاح الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية إمكانية إعفاء كلّي أو تخفيض في خطايا التأخير ومصاريف 
التتبع الموظفة على هذه الديون حيث نص على أنه »ال يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة  للدولة أو لجماعة 
ير المكلف بالمالية أو من فّوض له في ذلك أن يمنح بناء   بمقتضى القانون... غير أّنه يمكن للوز

ّ
محلية إال

التأخير  خطايا  مبلغ  كلّيا من  أو  جزئيا  تخفيضا  ديون عمومية   بذمته  المتخلد  المدين  من  كتابي  على طلب 
ومصاريف التتبع المنصوص عليها بالفصول 88 من مجلة اإلجراءات الجبائية و26 مكرر و72 مكرر من مجلة 
المحاسبة العمومية والفقرة األولى من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية  شريطة قيام المدين بإيداع 
يخ تقديم مطلب التخفيض...« ويكون ذلك وفق مقاييس محّددة.   أجلها في تار

ّ
يح الجبائية التي حل التصار

اإلعفاء أو التخفيض في إطار قوانين العفو الجبائي:   
أتاحت عديد القوانين عفوا جبائيا للمعاليم الجبائية المثقلة، وتكون هذه القوانين، في أغلب األحيان، محّددة  
لفترة االنتفاع بالعفو وشروطه ونسبته ومبلغه، ومثال ذلك قانون المالية لسنة 2019 الذي نّص في 
فصوله 72 و73 و85 على التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية لسنة 
2017/2018/2019 في أجل  المبالغ المستوجبة لسنوات  التأخير شريطة دفع  2016 وما قبلها وخطايا 
المال  أمين  ويتولى  طرحها  الواجب  المبالغ  ضبط  العمومي  المحاسب  ويتولى   2019/12/31 أقصاه 

الجهوي طرح المبالغ للمنخرطين بالعفو. 

الطرح في إطار الفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية:   
نّص الفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها إذا 
ر عليه تحصيلها لعجز المطالبين عن تأديتها، ويتّم ذلك بقرار من أمين المال الجهوي بعد استشارة 

ّ
ما تعذ

ف المحاسب باستخالصها دون استثناء.
ّ
ل
ُ
المجلس البلدي، ويهّم هذا الطرح كافة الموارد التي ك

العمومية  للمحاسبة  العامة  اإلدارة  عن  الصادرة   ،2006 لسنة   11 عدد  العامة  المذكرة  بّينت  وقد 
يخ 16 جانفي 2006، حاالت الطرح باالستناد إلى أحكام هذا الفصل وهي  واالستخالص بوزارة المالية بتار
الطرح مثل حصول خطأ مادي في مستوى هوية  تبّرر عملية  ترتكز على أسباب موضوعية  حاالت خاصة 

المدين أو قاعدة المعلوم أو نسبته أو تعريفته.
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الجزء الثالث 

الطلب العمومي

المحتوى

برمجة اإلنفاق وإعداد برامج استعمال االعتمادات
أنواع الشراءات
تحديد الحاجيات

إدارة الصفقات العمومية
الضمانات في الصفقات العمومية

فض نزاعات الصفقات العمومية
الختم النهائي للصفقات العمومية
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برمجة اإلنفاق وإعداد برامج استعمال 
االعتمادات

(102)

يتعين على البلدية بعد المصادقة على الميزانية وقبل انطالق السنة المالية 
إعداد برنامج سنوي لإلنفاق يتضمن حوصلة لالعتمادات المقترحة 

واستعماالتها وصيغة الشراء المعتمدة. ويساعد برنامج استهالك 
االعتمادات على إعداد المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات وعلى 
بيان الشراءات التي ستتم خارج إطار الصفقات وهو ما يسهل حصر مبالغ 

اقتراحات التعهدات العادية واالحتياطية

اإلطار القانوني:
األمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،   
للنفقات    السنوية  البرمجة  إجراءات  بضبط  2013 والمتعلق  نوفمبر   25 المؤرخ في  الحكومة  رئيس  قرار 

والتأشير عليها بالنسبة إلى الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب األهداف 
)ميزانية الدولة(،

الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018.  

برنامج استهالك االعتمادات وطريقة إعداده:. 1
يعّد رئيس البلدية برمجة للنفقات تبرز تطابق أنشطة البلدية مع االعتمادات المخصصة في إطار الميزانية   

المرخص فيها.
ترسل هذه البرمجة إلى مراقب المصاريف العمومية ليتولى إمضاءها.  
اعتمادها كبرنامج عمل لتنفيذ الميزانية )وثيقة مرجعية(.  
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تحيين هذه البرمجة مرتين على األقل خالل السنة.  
يتجسد برنامج استعمال االعتمادات في شكل جدول يتضمن 8 خانات يتعلق بتوزيع نفقات الميزانية حسب 
ية لكل استعمال، صيغة الشراء،  يلها: االعتماد المفتوح، الموضوع، االستعماالت المنتظرة، القيمة التقدير تنز

طريقة التعهد مع تخصيص خانة للتحيينات.

نموذج برنامج استعمال االعتمادات

االعتماد التنزيل
االستعماالت الموضوعالمفتوح

المبرمجة
القيمة 
ية التحييناتطريقة التعهدصيغة الشراءالتقدير

عنوان 1
02.201/10/002

صيانة وسائل 
النقل

210 أ.د
صيانة 
وسائل 

النقل

اقتناء قطع 
غيار وأطواق 

مطاطية
188 أ.د

صفقة 
باإلجراءات 
المبسطة

تعهد بصفقة 
بإجراءات 
مبسطة

تعهد في إطار صفقة خاصة20 أ.داقتناء زيوت
صفقة

عمليات صيانة 
وكالة دفوعات2 أ.دمباشرة

رئيس البلديةرأي مراقب المصاريف العمومية

تساعد برمجة اإلنفاق على:
اعتماد اإلجراء المناسب،  
تجنب التجزئة وتكرار اإلجراءات،  
بيان طريقة التعهد بالنفقة وإجراءات صرفها.  

خصائص البرمجة السنوية للنفقات:. 2
تأخذ بعين االعتبار السنة المعنية بالبرمجة،  
تؤطر بالميزانية المرخص فيها بعنوان السنة المعنية،  
تعتمد على ترتيب النفقات حسب درجة إلزاميتها،  
تخضع للتحيين كل سداسي على األقل،  
تخضع لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية،  
تبنى على تقدير للنفقات المزمع تنفيذها من حيث الحجم والكلفة وروزنامة إنجازها.  

مسار تنفيذ برنامج استعمال االعتمادات:. 3
يتم تنفيذ البرنامج وفق المراحل التالية:

إعداد البرنامج على ضوء الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس البلدي،  
يرسل البرنامج إلى مراقب المصاريف العمومية للتأشير ثم اعتماده:  

الشروع في التنفيذ، §
المتابعة، §
التحيين: يتم التنصيص بخانة التحيينات على كل التعديالت التي يتم إدخالها على النسخة األصلية وتتم  §

التحيينات بصفة دورية وكلما دعت الحاجة لذلك.
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صيغ التعهد المعتمدة حسب نوعية النفقات:. 4
1.4. التعهد اإلجمالي:

يتم استعمال صيغة التعهد اإلجمالي بالنسبة إلى االعتمادات المفتوحة والمتعلقة بالمصاريف التالية:
· المصاريف المزمع إنجازها في إطار صفقات عمومية أو في إطار تقديرات أولوية لألشغال ستنجز  

مباشرة بعد حصولها على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة اإلدارة المتعاقدة،
· النفقات بعنوان المنح المسندة لميزانية الوكالة البلدية للتصرف، 
· نفقات التدخل العمومي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي يتم إسنادها في  

شكل منح للجمعيات وغيرها بناء على قرار،
· يقع   لم  ما  متكررة  تكتسي صبغة  والتي  قرارات سابقة  على  بناء  بها  التعهد  المزمع  المصاريف 

تحويرها بقرار جديد، مثل نفقات تأمين األشخاص والبنايات وكذلك النفقات المتعلقة بعقود صيانة قابلة 
للتجديد،

· النفقات المتعلقة بخدمة الدين، 
· معاليم الكراء بالنسبة إلى المحالت التي تستغلها اإلدارة على وجه الكراء إليواء مصالحها بحيث يتم  

التعهد بها في حدود المبلغ السنوي المضمن بعقد الكراء.
2.4. التعهد العادي:

تخضع للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بواسطة التعهد العادي:
· الملحقة   والمنح  واألداءات  االجتماعية  والحيطة  التقاعد  نظم  في  والمساهمات  التأجير  نفقات 

باألجور والمرتبات كل ثالثة أشهر )تعهد ثالثي(،
· تعّهد عادي بالنسبة إلى النفقات التي يتعذر إنجازها بطريقة التعهد االحتياطي. 

3.4. التعهد االحتياطي:

تضبط قيمة التعهد االحتياطي في حدود نصف االعتماد )1 و2( المفتوح. يؤشر التعهد االحتياطي 
)القسط األول( دون أن يرفق بالوثائق المثبتة باالستناد إلى برنامج استعمال االعتمادات:

· االحتياطية   للتعهدات  الراجعة  اإلثبات  بوثائق  الموالية  االحتياطي  التعهد  اقتراحات  ترفق  أن  يجب 
السابقة. وفي كل الحاالت يجب أن تسلم الوثائق اإلثباتية المتعلقة بآخر تعهد احتياطي إلى مراقب 
المصاريف العمومية المعني قبل انتهاء السنة المالية وفي أقصى الحاالت بمناسبة تقديم التعهد 

االحتياطي األول للسنة الموالية،
· يره،  كل تعهد احتياطي ثان يتم دون استهالك كامل اعتمادات التعهد األول يستوجب تبر
· ر  

ّ
تعذ التي  للنفقات  المخصصة  االعتمادات  تعتبر ضمن  احتياطيا  بها  المتعهد  المتبقية وغير  المبالغ 

التعهد بها احتياطيا ويمكن التعهد بها عاديا،
· الماء   استهالك  الهاتفية:  االتصاالت  بعنوان  البلدية  بميزانية  المرّسمة  باالعتمادات  يتعلق  فيما 

بكل  المفتوحة  االعتمادات  80 % من  االحتياطية في حدود  التعهدات  قيمة  تكون  والغاز  والكهرباء 
فصل أو فقرة أو فقرة فرعية،

· المصاريف   ومراقب  البلدية  رئيس  قبل  من  مسكها  يتم  حسابية  على  التعهد  اقتراحات  ترسم 
العمومية المعني والمحاسب العمومي كل على حدة،

· الوثائق   كافة  له  الموجهة  التعهد  مقترحات  لتأييد  يطلب  أن  العمومية  المصاريف  لمراقب  يمكن 
ية للقيام  المثبتة المتعلقة بها. ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يطلب كل المعلومات التي يراها ضرور

بمهمة الرقابة على أحسن وجه،
· تحدد اقتراحات التعهد موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب تحميلها بالميزانية، 
· ترفق اقتراحات التعهد بعد إمضائها من طرف رئيس البلدية أو من ينوبه والذي يكون مؤهال بصفة  

قانونية بجميع الوثائق المثبتة التي تقتضيها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
· يتولى مراقب المصاريف العمومية مراقبة مشروعية النفقة التي تتجسد في التثبت من: 
موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها، §
ية، § توفر االعتمادات الضرور
ية للميزانية، § مطابقة النفقة لألشغال التحضير
مطابقة النفقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، §



381

ي
وم

عم
ب ال

طل
: ال

ث
لثال

ء ا
لجز

ا

مطابقة النفقة لبرنامج استعمال االعتمادات والبرمجة السنوية للنفقات، §
وفيما يخص الصفقات العمومية يتثبت مراقب المصاريف العمومية من توفر االعتمادات بالميزانية  §

وتجميدها والتعهد بها وكذلك مدى مطابقة مشروع الصفقة لرأي لجنة الصفقات المختصة.

برنامج استعمال اعتمادات صندوق الهبات:. 5
عند فتح البلدية لحساب خاص لرصد محصول الهبات أوجب الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية على 
الميزانية السنوية  برنامج استعمال اعتمادات الصندوق في نطاق  البلدي على  ضرورة مصادقة المجلس 
للبلدية على أن تصرف هذه االعتمادات وفق نفس القواعد واإلجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
وتجدر اإلشارة إلى أهمية التقيد بجملة الضوابط المتعلقة بفتح الحساب والتصرف فيه، وخاصة التناسق مع 
المبلغ  يبقى في حدود  أن  الذي وجب  االعتمادات  استعمال  وبرنامج  إحداثه  تدخله والهدف من  مجال 
يخ 18 ماي  ير الشؤون المحلية عدد 12 لسنة 2020 بتار الجملي للتبرعات أو الهبات وذلك عمال بمنشور وز

2020 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات.
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أنواع الشراءات
(103)

مبادئ وأنواع الشراءات العمومية، إبرام الصفقات العمومية ودراسة 
الشراءات خارج إطار الصفقة 

اإلطار القانوني: 
الفصل 274 من مجلة المحاسبة العمومية،  
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  
األمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد   

1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

المبادئ الواجب احترامها خالل القيام بالشراءات العمومية:. 1
المنافسة،   
ية المشاركة في الطلب العمومي،    حر
المساواة أمام الطلب العمومي،  
شفافية اإلجراءات ونزاهتها.  

التنمية  مقتضيات  االعتبار  بعين  وتأخذ  الرشيدة  الحوكمة  قواعد  إلى  العمومية  الشراءات  تخضع  كما 
المستدامة.

ووفقا للفصل 8 من األمر المنظم للصفقات العمومية يجب على الجماعة المحلية في مستهل كل سنة 
إعداد مخطط تقديري للشراءات وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد وجدول زمني.

غ إلى لجان مراقبة الصفقات لإلعالم في أجل 
ّ
يجب أن يكون المخطط متالئما مع االعتمادات المرصودة ويبل

أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.
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الوطني  الموقع  على  مقابل  ودون  وجوبا  التقديري  المخطط  إشهار  العمومي  المشتري  ويتولى 
للصفقات العمومية 30 يوما على األقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات ما عدا في حاالت التأكد 

القصوى وباستثناء الصفقات المتعلقة بمتطلبات األمن والدفاع الوطني.
مراقبة  لجنة  رقابة  إلى  إخضاعها  دون  أو  كتابية  إبرام صفقات  دون  تحول  بصورة  الطلبات  تجزئة  يجوز  ال 

الصفقات ذات النظر.
ووجب أن تستجيب الطلبات موضوع الشراء إلى طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب.

تضبط الخاصيات الفنية للحاجات المراد تسديدها قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن 
جودة الطلبات والنهوض بالمنتوج الوطني والتنمية المستدامة.

كما وجب الحرص على توفر االعتمادات والتراخيص المسبقة.

أنواع الشراءات العمومية:. 2

أسقف إبرام الصفقات العمومية:. 3

شراء عن طريق الموضوع
استشارات

شراءات عن طريق الصفقات العمومية

وفقا لإلجراءات العاديةوفقا لإلجراءات المبسطة

أكثر من 500 أ.دبين 200 أ.د و500 أ.دأقل من 200 أ.داألشغال

دراسات ومواد وخدمات 
أكثر من 200 أ.دبين 100 أ.د و200 أ.دأقل من 100 أ.دإعالمية واتصاالت

أكثر من 300 أ.دبين 100 أ.د و300 أ.دأقل من 100 أ.دمواد وخدمات أخرى

أكثر من 100 أ.دبين 50 أ.د و100 أ.دأقل من 50 أ.ددراسات
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الشراءات خارج إطار الصفقة: . 4
يمكن االعتماد على االستشارات إذا ما توفرت الشروط التالية:

أن تكون المبالغ محدودة في قيمتها مثلما هو مبين بالجدول أعاله،  
الصبغة االستعجالية للنفقة كالصيانة مثال،  
شراءات یصعب توقعھا بدقة،  
شراءات متنوعة یصعب حصرھا وتجمیعھا.  

وال يعفي الشراء باعتماد االستشارة المتصرف من وجوب تفعيل المنافسة مثلما نص على ذلك الفصل 5 
من األمر المنظم للصفقات العمومية. 

لكن تعتمد االستشارة إجراءات مخففة مقارنة بما هو معمول به بالنسبة إلى الصفقة على أن تكون هذه 
اإلجراءات كاآلتي:

1.4. إجراءات كتابیة:

یر فرز عروض وإسناد الطلب ألحد المشاركین. اعتماد وثائق منافسة ومحاضر فتح عروض وتقر
2.4. إجراءات تعتمد الشفافية:

العمومية  الوظيفة  ير  وز قرار  ينص  حيث  تكون واضحة  أن  أي  الكافیة  بالشفافية  اإلجراءات  تتسم  أن 
بإبرام  الخاص  اإلجراءات  دليل  على  بالمصادقة  المتعلق   2016 ديسمبر   23 في  المؤرخ  والحوكمة 
الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق االفتراضية بمنظومة الشراء العمومي 
على الخط في فصله الثاني أنه »في صورة إلزامية اللجوء إلى اعتماد اإلجراءات الورقية لتنفيذ شراء 

خارج إطار الصفقات العمومية يقوم المشتري العمومي بــ :
· إعالن   تعليق  أو  األثمان  طلبات  توزيع  أو  أخرى،  وسيلة  أي  أو  الجرائد  في  المنافسة  عن  اإلعالن 

االستشارة بمكان مخصص لذلك بمقر اإلدارة )أخذا في االعتبار ألهمية المبالغ المخصصة لالستشارة(.
· قبول العروض وتسجيلها بمكتب الضبط وتسجيلها بسجل خاص وتحفظ لدى مصلحة الشراءات مثال  

إلى حين فتحها.
· فرز العروض في إطار لجنة فنية حسب طبيعة الشراء.« 

3.4. إجراءات تضمن النجاعة وحسن التصرف في األموال العمومیة:

الشراء بأقل ثمن وأحسن جودة وبالسرعة الالزمة. 
4.4. إجراءات تضمن احترام المبادئ المنصوص علیھا بالفصل 6 من األمر المنظم للصفقات 

العمومية:
1.4.4. مفهوم الصفقات العمومية:

إنجاز  قصد  بمقابل،  العموميين  ين  المشتر قبل  من  تبرم  كتابية  عقود  هي  العمومية  الصفقات 
طلبات عمومية. وتعتبر طلبات عمومية إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد 
المفوض  المنشأ  إدارة  وعقود  والمناولة  والتجمع  المشاركة  عقود  كذلك  تعتبر  وال  دراسات. 
المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى وكذلك اتفاقيات تنفيذ مشاريع األشغال العمومية بين 

مصالح الدولة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل:
عقود اللزمة. §
عقود االستشهار )الفصول 3 و4 و13 من األمر المنظم للصفقات العمومية(. §

2.4.4. أصناف الصفقات:

الصفقة اإلطارية:أ- 
ية بالنسبة إلى الطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة  تبرم الصفقة اإلطار

أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
ين األدنى واألقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها  ية المقدار تضبط الصفقة اإلطار
أثناء المدة المحددة بالصفقة. وتحدد الحاجات المراد تسديدها أو اقتناؤها فعليا لكل طلب 

أثناء اإلنجاز بأذوِن تزّود.
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تبين الصفقة اإلطارية مدة صلوحيتها ويتعين أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن ال 
الصفقات  إلى  بالنسبة  استثنائية خمس سنوات  ثالث سنوات وبصفة  الجملية  تتجاوز مدتها 

التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.
الصفقة العامة:ب- 

الصفقة العامة تبرم تلبية لحاجيات مشتركة لعدة مشترين عموميين. ويحدد كل مشتر بصفة 
مسبقة كمية الطلبات الخاصة به ويبرم صفقة خاصة به وفق شروط الصفقة العامة.

ين العموميين نظرا الختصاصه وتجربته  ية الشراء بقرار من بين المشتر يعين رئيس الحكومة مركز
في المجال. 

وتبليغ  العامة  الصفقة  بإبرام  المتعلقة  اإلجراءات  بجميع  القيام  الشراء  ية  مركز وتتولى 
ين العموميين المعنيين. الصفقات الخاصة إلى المشتر

ت- صفقة التصور والتنفيذ:
تعتبر صفقة تصور وتنفيذ الصفقة التي تتعلق في اآلن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ األشغال 

المتعلقة به أو بتصور منشأ كامل وتوفير معداته وإنجازه. 
ال يمكن للمشتري العمومي إبرام صفقة تصور وتنفيذ إال إذا كان ذلك مبررا بأسباب فنية تتطلب 

تقنيات خاصة وعملية إنجاز شديدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع.
التزامات صاحب الصفقة ومتابعة حسن تنفيذها. وتحدد  يتولى صاحب المنشأ مراقبة احترام 

يتها. الصفقة إجراءات هذه المراقبة ودور
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تحديد الحاجيات
(104)

يا للتوفق في تلبية الطلب العمومي مهما كان  يعتبر ضبط الحاجيات ضرور
مبلغها ونوعها. ويتم تحديدها بناء على تقديرات اإلدارة لحاجياتها الفعلية 
وفق الشروط التي يضبطها القانون وباالستناد إلى مواصفات فنية معينة 
ومقاييس محددة بهدف بلوغ النجاعة المرجوة والمتطلبات الوظيفية دون 

أن تكون هذه المواصفات موجهة إلى منتج أو مزود معين

اإلطار القانوني:
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  
مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،  
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018.  

توقيت ضبط الحاجيات وتحديدها:. 1
بالشراء  ارتباط وثيق  لها  عناصر  ثالثة  والتأكد من  التخطيط والضبط  الكفاءة في  الحاجيات على  يرتكز ضبط 
المحدد وضمن  الوقت  العمومي في  الطلب  تلبية  العناصر في  إنجازه. وتتمثل هذه  العمومي وحسن 

االعتماد المرصود بالميزانية ووفقا للمعايير المطلوبة.
1.1. مرحلة إعداد الميزانية:

تتولى المصلحة المعنية بإعداد الميزانية دعوة كل المصالح البلدية إلعداد حاجياتها استنادا إلى:
· االعتمادات المخصصة لها بالميزانية السنوية، 
· منها   جزء  استهالك  تم  أو  يتسن صرفها  لم  التي  السابقة  السنة  بميزانية  المرصودة  االعتمادات 

والمدرجة بالعنوان الثاني،
· جداول استهالك االعتمادات للسنوات الفارطة، 
· الطلبات الجديدة ضمن حاجيات المصلحة. 
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2.1. مرحلة إعداد برنامج االستثمار السنوي:

تستطيع البلدية بعد إتمام إجراءات إعداد برنامج االستثمار السنوي تحديد حاجياتها السنوية في مجال 
المشاريع حسب نوعيتها )إدارية – مهيكلة – قرب(. 

3.1. مرحلة إعداد البرمجة السنوية للشراءات:

بعد المصادقة على الميزانية من طرف المجلس البلدي تتم ترجمة االعتمادات المرصودة إلى حاجيات 
البلدية سواء في ما  تلبية حاجيات  يتضمن طريقة  الذي  السنوي  االعتمادات  برنامج استعمال  ضمن 

يخص نفقات التصرف أو نفقات التنمية. 
4.1. مرحلة الشروع في تنفيذ البرنامج التقديري للشراءات أو الصفقات:

التحديد الدقيق للحاجيات والمواصفات المطلوبة وإعداد وثائق المنافسة وطريقة  يتم االنتقال إلى 
التلبية.

مسار تحديد الحاجيات:. 2
يكون تحديد الحاجيات دقيقا عندما يكون مضبوطا من حيث طبيعتها وكميتها. ويكون التحديد مستندا إلى 

مقاييس ومعايير محددة.
1.2. إحصاء الحاجيات:

تعتمد هذه المرحلة على حصر الحاجيات بصفة مسبقة وذلك باالستئناس بما تم ضبطه خالل السنوات 
السابقة وتطور نشاط البلدية واالعتمادات التي تم رصدها. تقوم إدارة البلدية بالرجوع إلى الشراءات 
على  الحاصل  للتطور  االعتبار  بعين  األخذ  بالميزانية مع  المخصص  االعتماد  السابقة ضمن  الصفقات  أو 

مستوى نشاط البلدية والذي يؤدي إلى تطور في الكميات إضافة إلى تغيير األسعار.
2.2. تحليل المعطيات:

الخيارات  لتحديد  النتائج  بتحليل  المطلوبة  الحاجيات  بإحصاء  قيامها  بعد  المعنية  البلدية  المصالح  تقوم 
الممكن اعتمادها ضمن االعتماد المرصود وآجال تنفيذ الشراءات أو الصفقات المزمع القيام بها.

3.2. ضبط الحاجيات الحقيقية:

تحدد البلدية خالل هذه المرحلة الكميات والنوعية والمواصفات المطلوبة واختيار األسلوب الالزم لتلبية 
حاجياتها سواء تعلق األمر بعملية تزود بالمواد أو دراسات أو أشغال ضمن جدول زمني تتخلله إجراءات 

معينة ويترجم بالشروع في إعداد وثائق المنافسة.
4.2. تحديد الخاصيات الفنية:

نص الفصل 10 من األمر المنظم للصفقات العمومية على أنه يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الشراء 
قبل  الحاجات  لهذه  الفنية  الخاصيات  وتضبط  فحسب.  ومداها  تسديدها  المراد  الحاجات  طبيعة  إلى 

الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الشراء. 
في  الشروع  قبل  تسديدها  المراد  الحاجيات  بدقة  تحدد  أن  البلدية  على  يجب  فإنه  ذلك  على  وبناء 
إجراءات المنافسة ضمانا لنجاعة الشراء العمومي التي تتوقف على التقييم الدقيق لهذه الحاجيات 

ومداها الذي سيحدد موضوع الشراء واإلجراء المالئم الذي سيتم اعتماده.
الضرورية قصد ضبط وتحديد  بالدراسات  القيام  الفنية  البلدية قبل إعداد كراس الشروط  ويتعين على 

الحاجيات بدقة من الناحية الكمية والنوعية.
ويجب أن تتم مراقبة الدراسات والحرص على حسن إتمامها قبل الشروع في تلبية الطلب العمومي، 

وتضبط الحاجيات ضمن كراس الشروط بناء على خاصيات فنية تستجيب لموضوع الشراء العمومي.
تضبط الطلبات موضوع الشراء وفقا لخاصيات فنية تعتمد على المرجعيات التالية:

· مواصفات فنية أو وثائق مرجعية أو أخرى معادلة، 
· األداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث النجاعة. 
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إحكام ضبط الحاجيات:. 3
يع احترام إجراءات معينة. يتعين على البلدية قبل الشروع في تلبية الحاجيات خاصة المتعلقة بالمشار

1.3. إعداد الدراسات السابقة للمشروع:

دقيق  تقدير  من  يمكنها  ما  مشروع  أي  تنفيذ  قبل  البلدية  بها  تقوم  التي  الدراسات  مجموع  هي 
تحقيق نسبة عالية من  بطريقة سليمة مع  المشروع  بتنفيذ  القرار  تتخذ  المطلوبة ويجعلها  للحاجيات 
النجاعة بعيدا عن األخطار. وتسند إلى مكتب دراسات مختص وفي إطار قانوني واضح وذلك عند عدم 

قدرتها على إنجازها بوسائلها الخاصة.
2.3. إعداد دراسات الجدوى االقتصادية:

تمثل دراسة الجدوى وسيلة مهمة للبلدية لمساعدتها على اتخاذ القرار المناسب إلنشاء المشروع 
من عدمه.

3.3. إعداد دراسات التأثير على البيئة:

يتم إنجاز هذه الدراسات من أجل معرفة مدى تأثير المشروع على البيئة، وتهتم دراسة التأثير على البيئة 
بتحليل موقع إنجاز المشروع وتساعد البلدية على إنجاز المشروع دون الرفع من التكلفة أو من أجل 

توفير اعتمادات لدفع اآلثار السلبية للمشروع.
4.3. توفر االعتمادات الالزمة:

ال يمكن للبلدية االنطالق في تحديد الحاجيات دون رصد االعتمادات الضرورية مع تعديلها بعد االنتهاء 
من تدقيق الحاجيات ضمانا لحسن التصرف في المال العام والمالءمة بين التقديرات والقيمة الحقيقية 

للحاجيات.

الضوابط الواجب احترامها عند إعداد الحاجيات:. 4
يتعين على البلدية مراعاة جملة من القواعد عند تحديد الحاجيات:

ال يمكن أن تؤدي عملية تلبية الحاجيات إلى اللجوء إلى إبرام صفقات متعددة لتسديد نفس الحاجات،  
تجنب تجزئة الطلبات الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم إبرام صفقات في شأنها والتملص من احترام   

اإلجراءات الضامنة للحوكمة الرشيدة للشراء العمومي،
ال يجب أن تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال   

ية أو منتج معين، المنافسة أو ذكر أية عالمة تجار
ال يمكن أن يؤدي ضبط الحاجيات إلى اإلخالل بمبدأ تساوي العارضين أمام الطلب العمومي أو بقواعد   

المنافسة أو توجيه الطلب العمومي وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة،
التجميع دون    البلديات إذا كانت له فوائد مالية أو فنية وال يحول  يمكن تجميع شراءات مجموعة من 

يع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة، توز
يتعين على البلدية أثناء إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات   

ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

المخطط التقديري السنوي للصفقات العمومية:. 5
تتولى البلدية في بداية كل سنة إعداد مخطط تقديري إلبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية 
حسب النموذج المعتمد وعلى امتداد جدول زمني محدد، مع ضرورة تبليغه إلى لجان مراقبة الصفقات 

المختصة في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.
تقوم البلدية وجوبا بإشهار المخطط ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثالثين يوما 

على األقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات.
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إدارة الصفقات العمومية
(105)

االلتزامات المحمولة على المشتري العموي وصاحب الصفقة لضمان 
حسن تنفيذ الصفقة

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليـة،  
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 القانون عدد  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

1973 والنصوص التي نقحتها وتممتها،
العمومية    الصفقات  بتنظيم  المتعلق   2014 مارس   13 في  المؤرخ   2014 لسنـة   1039 عدد  األمر 

والنصوص التي نقحته وتممته،

تمهيد:
تضّمن األمر المنظم للصفقات العمومية جملة من االلتزامات المحمولة على المشتري العمومي وصاحب 

الصفقـة. 
استالم  غاية  إلى  التنفيذ  في  الشروع  منذ  المتعاقدة  األطراف  وحقـوق  الصفقة  تنفيذ  حسن  تضّمن 

المشروع.

المشتري العمومي:. 1
1.1. بداية تنفيذ الصفقة:

يكون تنفيذ الصفقة انطالقا من:
· يخا ثابتا لهذا   تسليم عقد الصفقة إلى صاحبها ممضى من المشتري العمومي بطريقة تعطي تار

التسليم.
· تسليم إذن تزّود أو إذن ببداية التنفيذ. 
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2.1. دفع التسبقة:

أ- التسبقة هي المبلغ المنصوص عليه بالصفقة والذي يدفعه المشتري العمومي بطلب من 
صاحب الصفقة قبل بداية التنفيذ.

ب- ال تمنح التسبقة إال بتوفر الشروط التالية:
أن تفوق مدة اإلنجاز ثالثة أشهر. §
المصادق عليه من  § لألنموذج  بالتضامن طبقا  يحا والتزاما كفيال  الصفقة طلبا صر يقدم صاحب  أن 

ير المالية. طرف وز
ت- نسبة التسبقة:

10 % من مبلغ األشغال أو المواد أو الدراسات المبرمج إنجازها. §
20 % من المبلغ المستوجب بالنسبة إلى الدراسات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال أو  §

الصفقات المبرمة مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من األقساط التي  ث- يتم استرجاع مبالغ التسبقة بطرحها تدر

تدفع على الحساب.
3.1. خالص صاحب الصفقة:

· إذا كانت مدة الصفقة تفوق ثالثة أشهر يتمتع صاحب الصفقة بعد الشروع في اإلنجاز بدفوعات  
على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة.

· يجب إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق  
يع البناءات المدنية المنجزة من قبل  في األقساط على الحساب ويرفع إلى 45 يوما بالنسبة إلى مشار

صاحب المنشأة المفوض. وتؤدي مخـــــالفة هذه اآلجـــــــال إلى تطبيق فوائض تأخير.
4.1. إبرام مالحق للصفقة:

· تقتضي بعض الصفقات إبرام ملحق أو أكثر وهو كتب تعاقدي يهدف إلى إدخال تغيير أو استكمال  
بند أو أكثر للصفقة األصلية وذلك نتيجة أحداث جدت بعد إمضاء الصفقة.

· يعد الملحق جزءا من الصفقة األصلية بعد الموافقة عليه من لجنة مراقبة الصفقات. 
· يجب أال يؤثر إبرام الملحق على التوازن المالي للصفقة أو يغير جوهرها. 

5.1. تسليط خطايا وعقوبات مالية:

يسلط المشتري العمومي على صاحب الصفقة الذي أخل بتعهداته التعاقدية أو الذي سجل تأخيرا 
في اإلنجاز خطايا مالية طبقا ألحكام كراسات الشروط.

6.1. نهاية تنفيذ الصفقة )االستالم(:

الطلبات  تنفيذ  حسن  العمومي  المشتري  بمقتضاه  يعاين  الذي  االستالم  عبر  الصفقة  تنفيذ  ينتهي 
المتعاقدين  الطرفين  استالم ممضى من  ير محضر  تحر ويتم  والفنية  ية  اإلدار الشروط  لكراسات  وفقا 

ومكتب الدراسات.
7.1. إمكانية فسخ الصفقة:

أ- حاالت الفسخ:
يمكن فسخ الصفقة في الحاالت التالية: §
أو  § الورثة  مع  الصفقة  تنفيذ  مواصلة  العمومي  المشتري  قبل  إذا  إال  الصفقة  صاحب  وفاة 

الدائنين أو المصفي.
إفالس صاحب الصفقة. §
عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة. §

ب- إجراءات الفسخ:
إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته يوجه له المشتري العمومي تنبيها في أجل ال يقل عن عشرة  §

يخ التنبيه وبانقضاء هذا األجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة وتكليف  أيام ابتداء من تار
من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وال يحق لصاحب الصفقة المطالبة بأي تعويض.

أو  § استالم  مقابل وصِل  مباشرة  أو  الوصول  مكتوب مضمون  بواسطة  الفسخ  قرار  تبليغ  يتم 
بطريقة المادية مؤمنة.
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صاحب الصفقة:. 2
1.2. استكمال الوثائق الخاصة بالصفقة:

· واسترجاع   الصفقة  على  المصادقة  يخ  تار يوما من   20 أجل  للصفقة في  النهائي  الضمان  تقديم 
الضمان الوقتي.

· تقديم شهادة تأمين على المخاطر )الحظيرة أو المنشأة( بالنسبة إلى صفقات األشغال وكل وثيقة  
أخرى ينص عليها كراس الشروط.

2.2. واجب التنفيذ الشخصي للصفقة:

يجب على صاحب الصفقة تنفيذها بنفسه غير أنه يسمح لصفقات األشغال والخدمات دون سواها 
تكليف مناوٍل أو عدة مناولين بتنفيذ أجزاء منها شريطة الموافقة الكتابية والمسبقة من اإلدارة.

3.2. واجب احترام اآلجال التعاقدية:

· ط عليه  
ّ
التعاقدية ويمكن أن تسل باحترام اآلجال  بمجرد إمضاء الصفقة يصبح صاحب الصفقة ملزما 

خطايا عن كل يوم تأخير طبقا لكراس الشروط.
· ال يمكن تغيير آجال الصفقة إال بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات المختصة. 

4.2. واجب تنفيذ الصفقة طبقا للشروط الفنية:

· تنفيذ الصفقة طبقا للمواصفات المنصوص عليها بالصفقة من الناحيتين الفنية والكمية. 
· المحددة   الترتيبية  بالنسبة  مقارنة  بالنقصان  أو  يادة  بالز بالصفقة  المطلوبة  الكميات  تتغير  أن  يمكن 

بنسبة 20 % أو التعاقدية المنصوص عليها بالصفقة.
· يادة يمكن لصاحب الصفقة إما طلب الفسخ دون تحمل أي مسؤولية في أجل   في صورة التغيير بالز

يخ تسلم إذِن المصلحة أو مواصلة التنفيذ دون المطالبة بالتعويض ويتم إبرام ملحق  45 يوما من تار
في الغرض يعرض على رأي لجنة الصفقات.

· المشتري   مع  بالتراضي  إما  بالتعويض  المطالبة  الصفقة  لصاحب  يمكن  بالنقص  التغيير  صورة  في 
التقاضي أو المطالبة بالفسخ دون تحمل مسؤولية شريطة تقديم مطلب  العمومي أو عن طريق 

يخ استالم إذن المصلحة. كتابي في أجل 45 يوما من تار
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الضمانات في الصفقات العمومية
(106)

تهدف الضمانات المالية لحسن تنفيذ الصفقة واستخالص المشتري 
العمومي لحقوقه عند تقاعس صاحب الصفقة عّما هو محمول عليه

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية،  
األمر 2014-1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.  

تمهيد:
يتخذ الضمان في مادة الصفقات العمومية طابعا نقدّيا أو بنكّيا ويكون وقتيا أثناء المشاركة في طلب 
العروض وأثناء التنفيذ، فيتحلى بشكل الضمان النهائي وبآلية حجز بعنوان الضمان واللذين يمكن تعويضهما 
بالتزام الكفيل بالتضامن. هذا باإلضافة إلى شكل آخر من الضمان ُيسّمى التزاَم كفيٍل بالتضامن بعنوان تسبقة.

أشكال الضمانات في الصفقات العمومية: . 1
1.1. الضمان الوقتي:

 
ّ

كل يقّدمه  مالي  »ضمان  بأنه  العمومية  الصفقات  بتنظيم  المتعلق  األمر  من  الثاني  الفصل  يعّرفه 
مشارك إلثبات جدية مشاركته إلى حين إتمام اإلعالن عن نتائج الدعوة إلى المنافسة أو اختيار صاحب 
ية للطلبات  الصفقة وتقديمه للضمان النهائي«. ويتراوح مقداره بين 0.5 % و1.5 % من القيمة التقدير

أو بمبلغ جزافي في حاالت استثنائية.
وإن كان الضمان الوقتي عّوض بالتزام الكفيل بالتضامن فإّنه يجب أن يحترم النموذج المصادق عليه من 

ير االقتصاد والمالية بالقرار المؤرخ في 01 أوت 2014. ِقبل وز
ويقصى العرض آلّيا عند عدم تقديم الضمان الوقتي، وإذا تعلق األمر بافتعال وثيقة ضمان وقتي تقع 
إحالة الملف للجنة إقصاء المتعاملين االقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية ألنه يندرج في 
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باب األفعال الماّسة بالنزاهة المهنية. يكون الضمان الوقتي غير مستوٍف للشروط القانونية عند عدم 
تضّمنه لكامل مبلغ الضمان، أو عند عدم تغطية مدة صلوحية العرض، أو تسليم نسخة دون األصل، أو 
إيداعه لدى العون غير المؤهل... ويخّول للجنة فتح العروض إمكانية تمكين العارض من أجٍل إضافي 

لتسوية الوضعية بتقديم ضمان وقتي سليم قانونا. 
2.1. ضمانات تنفيذ الصفقة:

د المشّرع صلب الفصل 102 من مجلة المحاسبة العمومية على إلزامية توفير ضمانات مالية لحسن 
ّ
أك

هو  ما  عن  الصفقة  صاحب  تقاعس  عند  لحقوقه  العمومي  المشتري  والستخالص  الصفقة  تنفيذ 
محمول عليه. 

أ- الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه:
3 % إذا لم تنّص  بـــــ  إليه المالحق المبرمة، وُحّددت نسبته  يشمل المبلغ األصلي للصفقة، ُتضاف 
الصفقة على أجل ضمان و10 % إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان 
الضمان. وُيمكن تعويضه بالتزام كفيل بالتضامن، والذي يلتزم بمقتضاه الكفيل بالتضامن )البنك( مع 
التي قد يكون صاحب  المبالغ  بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي  صاحب الصفقة 

الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به. 
يخ التبليغ بالصفقة، يتّم  وفي حالة تقديم العارض الضمان النهائي بعد انقضاء أجل 20 يوما من تار
ُيمكن  االمتثال  رفض  وإن  مسّجلين،  النهائي  الضمان  ووثيقة  العقد  تقديم  بضرورة  عليه  التنبيه 
للمشتري العمومي حجز مبلغ الضمان الوقتي )الفصل 76( والمرور إلى العارض الموالي إذا قبل 

مواصلة االلتزام بعرضه أو إعادة طلب العروض.
وحرّي بالتذكير التثّبت من صحة ورسمّية الضمانات المقّدمة، لدى فرع البنك المعني تفاديا الفتعال 

وضعيات غير قانونية.
يخ 25 نوفمبر 2005 أّن »قبول ضمان  واعتبرت دائرة الزجر المالي في قرارها عدد 2005/192 بتار
بنكي غير صالح وإرجاع النسخة األصلية منه للعارض في نفس اليوم... ُيعّد خطأ في التصّرف على 

معنى... القانون عدد 74 لسنة 1989 المؤرخ في 20 جويلية 1985«
ب- الحجز بعنوان الضمان أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه:

تفرض كراسات الشروط غالبا ضمانا إضافّيا ُيسّمى الحجز بعنوان الضمان ال تفوق نسبته 10 % من 
 يتجاوز الجمع مع الضمان النهائي 

ّ
المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة ومالحقها وأال

نسبة 15 % من مبلغ الصفقة. ويمكن لصاحب الصفقة تعويض الحجز بعنوان الضمان بالتزام كفيل 
بالتضامن.

ت- التزام كفيل بالتضامن بعنوان التسبقة:
أتاح الفصل 92 لصاحب الصفقة الحصول على تسبقة لتوفير السيولة شريطة أن تتجاوز مدة إنجاز 
الصفقة ثالثة أشهر، وتقديم مطلب في الغرض، وأخيرا تقديم التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل 

مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.

إرجاع الضمانات:. 2
1.2. إرجاع الضمان الوقتي:

تحّدد كراس الشروط صلوحية الضمان الوقتي التي ال يمكن أن تتجاوز 120 يوما )الفصل 54(، ويصبح 
العمومي  المشتري  العروض فعلى  تمديد طلب  تّم  الفترة. وإن  بعرضه خالل هذه  المشارك ملزما 

إعالم المشاركين الراغبين في المواصلة وطلب تمديد الضمان منهم.
وترجع الضمانات الوقتية أو يوضع حّد اللتزام كفالئهم سواء بالنسبة إلى العروض المقصاة في مرحلة 
فتح العروض أو التي لم ُتقبل في مرحلة التقييم، بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في اختيار 
يخ 25 نوفمبر  صاحب الصفقة )الفصل 76(. واعتبرت دائرة الزجر المالي في قرارها عدد 2005/196 بتار

و30 ديسمبر 2005 أّن إرجاع الضمان الوقتي قبل إتمام إجراءات الفرز يعتبر خطأ تصّرٍف. 
2.2. إرجاع ضمانات التنفيذ:

نّص الفصل 108 من األمر عدد 1039 لسنة 2014 على إرجاع الضمان النهائي أو ما تبقى منه أو يصبح 
التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه الغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبانقضاء اآلجال التالية:
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· أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، عندما ال تنّص الصفقة على أجل ضمان، 
· يخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنّص الصفقة على   أربعة أشهر ابتداء من تار

مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان،
· شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنّص الصفقة على  

حجز بعنوان ضمان،
أّما الحجز فإّنه يرجع إلى صاحبه أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه الغيا بعد مرور أربعة أشهر 

يخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان. من تار
يقوم إرجاع الضمانات على مدى إيفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته التعاقدية، دون أن ترتبط بعملية 
 برسالة رفع اليد التي 

ّ
 في حال وجود إخالالت في التنفيذ فإّن الضمانات ال تسّرح إال

ّ
الختم النهائي، إال

اآلجال  انقضاء  قبل  بالتضامن،  والكفيل  الصفقة  صاحب  يعلم  أن  بعد  العمومي  المشتري  يسلمها 
المذكورة، بأنه لم يف بجميع التزاماته. 

كما يتّم إعداد أوامر باالسترجاع فيما تبقى من المبالغ الواجب استخالصها في حال لم تف الضمانات 
المذكورة بتغطية ما هو معّمر به ذّمة معاقدها. 

يجيا إلى حين استخالص المشتري  وبالنسبة إلى التزام الكفيل بالتضامن بعنوان التسبقة فإّنه يرجع تدر
آلّيا حجز كامل  العمومي كامل مبلغ التسبقة )الفصل 96(. وبالتالي فإّن فسخ الصفقة ال يترّتب عنه 
التزام الكفيل وإّنما الحجز الجزئي لما تبقى من المبلغ غير المستخلص من أصل التسبقة أو اإلذن للكفيل 

من طرف المشتري العمومي بأن يدفع له ما تبقى من دين تجاه المعاقد المتخلي. 
صاحب  تخويل  عنه  يترّتب  الضمانات،  بإرجاع  المتعلقة  والترتيبية  القانونية  بالمقتضيات  االلتزام  عدم  إّن 
الصفقة من الفوائض القانونية من تاريخ طلبه كما أقّرته المحكمة اإلدارية في القضية عدد 1/17212 

يخ 22 فيفري 2011. بتار
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فض نزاعات الصفقات العمومية
(107)

 
ّ

تضمن المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة للشراءات العمومية كل
 المراحل عبر لجان مراقبة الصفقات أو 

ّ
 النزاعات في كل

ّ
أشكال التظلم وفض

لجان الشراءات وهيئات مختصة أو الهياكل القضائية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية   
يل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات   القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفر
القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة اإلدارية  
القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة المنافسة واألسعار   
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية   
بضبط شروط وإجراءات    المتعلق   2016 يل  أفر  08 المؤرخ في   2016 لسنة   498 الحكومي عدد  األمر 

اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

تمهيد: 
 النزاعات في 

ّ
 أشكال التظلم وفض

ّ
تضمن المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة للشراءات العمومية كل

 المراحل عبر لجان مراقبة الصفقات أو الشراءات وهيئات مختصة أو الهياكل القضائية
ّ

كل

 النزاعات الناشئة في مرحلة ما قبل إبرام الصفقة العمومية:. 1
ّ

فض
بالقرارات  المتعلقة  السلطة  تجاوز  بالنظر في دعوى  تختص  ية  اإلدار المحكمة  أّن  المسلمات  لئن كان من 
ية المنفصلة عن العقد كقرار اإلسناد، فإّن اللجوء لهيئة المتابعة والمراجعة خالل هذه المرحلة يبدو  اإلدار
ل مجلس المنافسة خالل هذه المرحلة للحيلولة دون حدوث 

ّ
أكثر نجاعة لسرعة الفصل في النزاع. كما يتدخ

أعمال ماّسة بالمنافسة.
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1.1. هيئة متابعة الصفقات العمومية ومراجعتها:

ضّد  الموّجهة  الطعون  في  بالنظر  وتختّص  ملزمة،  قرارات  تصدر  اإلداري  للتظلم  هيكال  الهيئة  تعّد 
الصفقات العمومية بما فيها الصفقات وفق اإلجراءات المبسطة.

· الطعن في كراسات الشروط: 
 مشارك محتمل 

ّ
ُيمكن التظلم حسب الفصل 32 من األمر 1039 لسنة 2014 لدى الهيئة من طرف كل

اعتبر أّن البنود المضّمنة بكراسات الشروط تمّيز بين المشاركين أو تضّيق المنافسة. ويقصد بالمشارك 
له  يتسنى  حتى  الشروط،  لكراس  بسحبه  العروض  طلب  في  المشاركة  اعتزم  شخص   

ّ
كل المحتمل، 

م.
ّ
معرفة وجود شروط إقصائية من عدمه، وبالتالي تكون له المصلحة في التظل

ويقّدم التظلم خالل 10 أو 5 أيام حسب مدة إعالن طلب العروض، في شكل مطلب عادي ممضى 
ير  يد اإللكتروني الرسمي أو المهني للطاعن، مشفوعا بتقر من قبل المشارك المتضرر أو باستعمال البر
يبّين اإلخالالت والمؤيدات خاصة صفحات كراسات الشروط موضوع الطعن. ويمكن تعليق إجراءات طلب 
العروض من قبل الهيئة إلى حين البّت في مآل المطلب. وتتخذ الهيئة قرارها في أجل 10 أيام عمل من 

يخ توّصلها باإلجابة. تار
· الطعن في نتائج الدعوة إلى المنافسة: 

أيام   5 بالمؤيدات خالل  تبّين مواطن اإلخالل، وتكون مرفقة  نتائج اإلسناد بعريضة  التظلم في  يقّدم 
يخ اإلعالن عن نتائج طلب العروض )الفصل 73 من األمر 1039 لسنة 2014(. وُيقّدم الطعن  عمل من تار
 شخص أودع عرضه بقطع النظر عن مآله، حتى وإن تّم رفضه 

ّ
من قبل المشاركين فقط، ويعتبر كذلك كل

في مرحلة الفتح ألّي سبب كان.
وإبرامها،  الصفقة  تبليغ  إجراءات  ق 

ّ
ليعل العمومي  المشتري  إلى  العريضة  من  نسخة  الهيئة  وتحيل 

ويقّدم ردوده في أقرب اآلجال لتفادي إمكانية مطالبة العارض المزمع التعاقد معه بتحيين عرضه. 
وتبّت الهيئة في الملف خالل 20 يوما من توصلها بإجابة المشتري العمومي. وإذا ثبت تعّمد المشارك 
إقصاء  لجنة  إصدار قرار عن  2016 فإّنه يمكن  498 لسنة  األمر  13 من  الفصل  أفعال موضوع  ارتكاب 
األشخاص  قائمة  ضمن  بإدراجه  العمومية  الصفقات  في  المشاركة  من  االقتصاديين  المتعاملين 

الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة نهائية أو وقتية.
2.1. مجلس المنافسة: 

يختّص مجلس المنافسة بالنظر في األعمال المخلة بالمنافسة موضوع الفصلين 65 )عروض مفرطة 
االنخفاض( والفصل67 )حاالت التواطؤ بين المشاركين(.

·  من خالل مقاربته بمعدل العروض المقّدمة من جهة وبتقديرات  
ّ

عرض مفرط االنخفاض: يستشف
اإلدارة من جهة ثانية، وكذلك عند عدم تطابق سعر العرض مع الواقع االقتصادي واألسعار المعمول 
بها ونوعية الخدمات المزمع تقديمها. وفي هذه الحالة ُيقصى العرض باقتراح من المشتري العمومي 
لرفع  بالتجارة  المكلف  ير  الوز العمومي  المشتري  الالزمة بطريقة كتابية، وُيعلم  لإليضاحات  بعد طلبه 

يا. دعوى لدى مجلس المنافسة إن رأى ذلك ضرور
· الفائز بصفة   تعيين  المشاركون قصد  إليه  اتفاق ضمني يعمد  المشاركين: عبارة عن  بين  التواطؤ 

مسبقة أو تقاسم الصفقة أو أجزاء منها جغرافيا أو زمنيا باعتماد إستراتيجية ترتكز خاصة على تبادل 
الصفقات  المبدأ األساسي في  أّن  المجاملة وغيرها، والحال  العروض وعروض  المعلومات وتنسيق 

ية العروض وتحديد األسعار وفق قواعد العرض والطلب. العمومية هو سر

 اإلشكاالت المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية:. 2
ّ

فض
1.2. اختصاص المحكمة اإلدارية:

تندرج النزاعات المتعلقة بالتنفيذ ضمن القضاء الكامل وفق ما نّص عليه الفصل 17 من القانون عدد 40 
لسنة 1972 التصالها بالبنود التعاقدّية كقرارات الفسخ أو حاالت عدم الخالص وغيرها. 

ية   ضّد القرارات اإلدار
ّ

أّما دعوى تجاوز السلطة في هذه المرحلة فإنها تبدو نادرة ألنها ال تسري إال
المنفصلة عن العقد الرامية إلى الطعن بعدم شرعيته بناء على قاعدة قانونية وليس اعتمادا على بند 
يخ 23 ديسمبر 1992 »إّن القرارات التي تصدرها اإلدارة  ية بتار ده قرار المحكمة اإلدار

ّ
تعاقدي. وهو ما أك

في مادة الصفقات العمومية باالستناد إلى شروط العقد كالقرارات الخاّصة بتسليط خطايا مالية أو 
ّيا منفصال بل هو منبثق عن العقد  يادة أو بالنقصان ال يعتبر قرارا إدار بفسخ العقد أو تعديله سواء بالز
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وليس له كيان ذاتي خاص به ألن الّنظر فيه يؤدي إلى الّنظر وفحص بنود العقد ومن ثمة فال يخضع 
لألحكام الّعامة الخاّصة بإلغاء القرارات اإلدارية قضائيا بل يدخل في والية قاضي العقد. وبالتالي فإّن 
القرار المنفصل عن عقد الصفقة يستند عند الطعن فيه باإللغاء على مدى احترامه للقواعد القانونية 
والتراتيب الجاري بها العمل على عكس القرار المّتصل الذي يستند على المقتضيات التعاقدية التي تجد 

نهها ببنود الصفقة«.
ُ
صداها وك

2.2. التحكيم:

اإلدارة  ومعاقدة  العمومي  المشتري  بين  اتفاق  هو  العمومية  الصفقات  مادة  في  التحكيم 
بعرض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفیذ الصفقة على ھیئة تحكیم داخلية أو دولّیة عوضا عن 
شرط  على  أو   )compromisun(  

ّ
مستقل اتفاق  على  استنادا  المختصة،  الوطنية  المحكمة 

یحسم  حكم  بإصدار  ينتهي  الصفقة،  عقد  صلب  مدرج   )clause compromissoire( تحكيمي 
االستثمارات  لتشجيع  الثنائية  كاالتفاقيات  دولّیة  اتفاقية  نتاج  كذلك  التحكيم  يكون  أن  ويمكن  النزاع. 

وحمايتها.
الدولة  نزاعات  إلى  بالنسبة  التحكيم  جواز  عدم  مبدإ  على  التحكيم  مجلة  من  السابع  الفصل  ونّص 
دولية  بعالقات  تعلقت  إذا   

ّ
إال المحلية،  والجماعات  ية  اإلدار الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات 

والمؤسسات  العمومية  المنشآت  المقابل  في  صراحة  واستثنى  مالية.  أو  ية  تجار أو  اقتصادية 
العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية من عدم اللجوء إلى التحكيم. 

يل 2014 على أّن الصفقات العمومية تستمّد قابليتها  يخ 16 أفر د القرار التعقيبي عدد 80575 بتار
ّ
وأك

للتحكيم من طبيعتها الدولية ذات الصلة بمجاالت ضبطها الفصل 7 من مجلة التحكيم، وال يمكن بأّي 
ية لعقد الصفقة لتستثنى من التحكيم. حال االحتجاج بالطبيعة اإلدار
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الختم النهائي للصفقات العمومية
(108)

تدعيما لمصداقية المشتري العمومي، وبهدف تحفيز المؤسسات 
للمشاركة في طلبات العروض العمومية وللضغط على تكاليف إنجاز 

المشاريع، وجب العمل على التحكم في اآلجال وضرورة القيام بالختم 
النهائي لجميع الصفقات في إبانها لما يترتب على ملف الختم النهائي 

للصفقة من حقوق وواجبات لفائدة األطراف المتعاقدة

اإلطار القانوني:
مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عــــدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31   

ديـسمبر 1973 والنصوص التي نقحته وتممته،
العمومية    الصفقات  بتنظيم  المتعلق   2014 مارس   13 في  المؤرخ   2014 لسنـــة   1039 عــــدد  األمر 

والنصوص التي نقحته وتممته.

أهداف الختم النهائي للصفقات العمومية:. 1
يهدف الختم النهائي للصفقة إلى ضبط كميات الطلبات وكلفة األشغال المنجزة فعليا مقارنة بالطلبات 

المتعاقد بشأنها وتحديد اآلجال الفعلية لإلنجاز وعند االقتضاء خطايا التأخير. 
األطراف  احترام  مدى  على  االطالع  من  العمومية  الصفقات  مراقبة  لجنة  النهائي  الختم  ن 

ّ
يمك كما 

المصادقة  وبمجرد  العموميـة.  الصفقات  مجال  في  القانونية  والتراتيب  التعاقدية  للبنود  المتعاقدة 
على ملف الختم النهائي تنتهي العالقة التعاقدية القائمة بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة.
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آجال الختم النهائي للصفقة:. 2
الختم  ملف  إعداد  كل صفقة  بعنوان  يتم  أن  العمومية  للصفقات  المنظم  األمر  من   104 الفصل  أوجب 
النهائي الذي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر في أجل أقصاه تسعون يوما 

يخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة. ابتداء من تار
يخ استكمال الوثائق  ين يوما ابتداء من تار وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خالل عشر

ية لدراسة الملف. واإليضاحات الضرور

إجراءات الختم النهائي للصفقة:. 3
للتأشير عليه قبل عرض الملف على لجنة    النهائي على صاحب الصفقة  يعرض مشروع كشف الحساب 

مراقبة الصفقات،
إن    يدّون فيه مجموع تحفظاته  أن  النهائي وله  الحساب  الصفقة على مشروع كشف  يمضي صاحب 

وجدت،
يعرض ملف الختم النهائي لكل صفقة على لجنة مراقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه 90 يوما من   

يخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة، تار
ية    الضرور الوثائق واإليضاحات  يخ استكمال  تار 20 يوما من  الملف خالل  الصفقات في  لجنة مراقبة  تبت 

لدراسة الملف،
يعرض ملف الختم النهائي للصفقة على لجنة مراقبة الصفقات العمومية مرفقا بالوثائق التالية:  

مذكرة تقديمية تلخص محتويات الملف، §
الوثائق التعاقدية للصفقة والمالحق عند االقتضاء، §
ير تقييمي حول ظروف إنجاز الصفقة، § تقر
جدول مقارنة بين الكميات والنفقات المقدرة والمنجزة، §
مذكرة احتساب مرجعية األثمان ومؤيداتها عند االقتضاء، §
كشف الحساب النهائي، §
محضري االستالم الوقتي والنهائي، §
جميع أذون المصلحة والمراسالت الموجهة إلى صاحب الصفقة، §
مذكرة احتساب آجال تنفيذ الصفقة، §
شهادة في تسليط عقوبات التأخير، §
ير المشتري العمومي حول تحفظات صاحب الصفقة عند االقتضاء. § تقر

إرجاع الضمانات المالية لصاحب الصفقة:. 4
إرجاع  على  العمل  وجب  العمومية  الصفقات  أصحاب  يتحملها  التي  المالية  األعباء  من  التخفيف  قصد 
الضمانات بانقضاء اآلجال الترتيبية والقيام بالختم النهائي في اإلبان. وتجدر اإلشارة إلى أن التراتيب المنطبقة 
في هذا المجال أقرت االنقضاء اآللي لصالحية الضمانات بانتهاء اآلجال الترتيبية إال إذا أخل صاحب الصفقة 

بالتزاماته التعاقدية.
1.4. الضمان النهائي:

يخصص الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لضمان حسن تنفيذ الصفقة والستخالص 
ما يمكن أن يطالب به صاحب الصفقة من مبالغ بعنوان تلك الصفقة. 

ويـرجع الضمـان النهـائي لصاحب الصفقة أو يوضع حد إلبرام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه عند وفائه 
بجميع االلتزامات التعاقدية المترتبة عن الصفقة وذلك بانقضاء اآلجال التالية:

· عــدم تنصيص الصفقــة على أجـل ضمان: أربعــة أشهر بدايـة من تـاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات  
الصفقة،

· يخ القبول   تـنصيص الصفقة على مـدة ضمـان دون أن تتضمن حـجزا بعنوان الضمان: أربعة أشهر من تار
النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان،

· للطلبات   النهائي  أو  الوقتي  القبول  الضمان: شهرين من  تضمن الصفقة ألجل ضماٍن وحجز بعنوان 
حسب مقتضيات الصفقة. )الفصل 108 من األمر المنظم للصفقات العمومية(.
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2.4. إرجاع مبلغ الحجز بعنوان الضمان:

عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي حجزا بعنوان 
الضمان يتم خصمه في حدود 10 % من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة. ويتم إرجاع 

مبلغ الحجز بعنوان الضمان كما يلي:
· إذا تـم تنفيـذ الصفقـة طبقـا لكراس الشروط يرجـع مبلغ الحجز بعنوان الضمان أو يصبح التزام الكفيل  

يخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان، بالتضامن الذي يعوضه الغيا بعد انقضاء أربعة أشهر من تار
· إذا لم يف صاحب الصفقـة بالتزاماته يتم إعالمه من قبل المشتري العمومي وذلك بمقتضى رسـالة  

يخـا ثابتا لإلعالم ال يرجع الحجز بعنوان الضمــان ويـتم االعتـراض  مضمونة الوصول أو بأي وسيلـة تعطي تار
على انقضاء إلزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه وفي هذه الحالة ال يتم ذلك إال برسالة رفع اليد التي 

يسلمها المشتري العمومي،
· في جميـع الحاالت يجب على المشتري العمومـي إعالم الكفيـل بالتضامن لصـاحب الصفقة إما كتابيا  

أو عبر وسيلة المادية أو أي وسيلة إلكترونية مؤمنة. 

السجل المعلوماتي:. 5
يد  يق المراسلة أو البر يجب على المشتري العمومي موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية عن طر
اإللكتروني بالبيانات المتعلقة بروزنامة تصفية ملفات الختم النهائي للصفقات العالقة وذلك قبل موفى 
شهر جانفي من كل سنة وفقا للملحق عدد 4 لقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق 

بضبط إجراءات السجل المعلوماتي التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية.
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الجزء الرابع 

التوجهات الجديدة

المحتوى

أخطاء التصّرف
الرقابة الداخلية

التدقيق الداخلي بالبلديات
مراقبة التصرف بالبلديات

التصرف في الميزانية حسب األهداف
متابعة وتطهير المديونية

جرد الممتلكات البلدية
التصرف في المخزون

المتابعة المالية للمشاريع البلدية
الميزانية المحلية المراعية للنوع االجتماعي
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أخطاء التصّرف
(109)

خطأ التصّرف هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بدون قصد الضرر 

اإلطار القانوني:
ق بمجلة الجماعات المحلية،   

ّ
القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعل

خاصة الفصول 181 و183 و187،
يل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،   القانون األساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفر
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية.  

تمهيد:
المهمة  هذه  وُعِهدت  تصّرف.  خطأ  مرتكبي  بتتّبع  المساءلة  مبدأ  تكريس  العام  المال  حماية  تقتضي 
بمقتضى القانون عدد 74 المؤرخ في 20 جويلية 1985 إلى دائرة الزجر المالي. لكن بصدور القانون عدد 
41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، أصبحت المحكمة مختّصة في تتّبع مقترفي أخطاء التصّرف 
ومعاقبتهم، ولم يعد بالتالي لدائرة الزجر المالي وجود منذ غرة جانفي 2020. وُتعتبر األطراف المتضررة 
 من الدولة والمؤّسسات العمومية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية 

ّ
من ارتكاب خطأ التصرف كال

ية المستقلة وغيرها من الهيئات  ية والهيئات الدستور والمؤّسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدار
بصفة  المحلية  الجماعات  أو  الدولة  تمتلك  التي  والمؤسسات  التعديلّية  والهيئات  المستقلة  العمومية 
الجمعيات  المحكمة  والية  ضمن  تندرج  وال  رأسمالها.  من  أكثر  أو   % 50 نسبة  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

المنتفعة أو غير المنتفعة بالتمويل العمومي )القراران عدد 281 و282 لسنة 2009(.

األشخاص المعنيون: . 1
آمرو قبض وصرف نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما فيهم الوزراء وكّتاب 

 موظف أو عون من أعوان الهياكل المذكورة أعاله.
ّ

الدولة ورؤساء الجماعات المحلية، وكل
ال يمكن تتّبع األعضاء المنتخبين مّمن ليست لهم صفة األمر بالقبض أو الصرف، النتفاء صفة العون العمومي 

يخ 19 ديسمبر 2018(. )قرار عدد 327 بتار
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تعريف أخطاء التصّرف:. 2
يعّرف الفصل 83 من مجلة االلتزامات والعقود الخطأ على أنه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه 
بدون قصد الضرر. وُيعتبر خطأ التصرف ذا مفهوم شاسع يصعب تعريفه وتحديده وال يمكن ضبط قائمة 
ية لألخطاء. لذا توّجه المشرع التونسي شأنه شأن القوانين المقارنة نحو تعداد قائمة على سبيل الذكر  حصر
من  جملة  ر 

ّ
توف شريطة  التصّرف  أخطاء  من  المتناهيا  عددا  تستوعب  مطة  وإدراج  التصّرف  أخطاء  لبعض 

األركان. وقد عّدد الفصل 113 من القانون عدد 2019-41 هذه األخطاء كالتالي:
ة أو عدم إيداعها   

ّ
يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحق  عمل تصّرف 

ّ
كل

ينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون. بالخز

 عمل تصّرف ال يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل   
ّ

كل

إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.  
 عمل تصّرف يقوم به شخص لم ُيسَند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية   

ّ
كل

بذمة الهيكل العمومي.

المنصوص    بالهياكل  األعوان  والتصّرف في  باالنتداب  المتعلقة  والترتيبية  القانونية  األحكام  مخالفة 
عليها بالفصل 111 من هذا القانون.

العقود    العمومية واللزمات وغيرها من  بالصفقات  المتعلقة  القانونية والترتيبية  النصوص  مخـالفة 
على غرار:

	 تجزئة الشراءات
	 غياب الضمانات المالية الكافية

	 عدم تسليط خطايا التأخير
	 خرق قاعد  العمل المنجز
	 غياب الدعوة للمنافسة

مخالفة قواعد التصّرف في الممتلكات العمومية.  

ت التابعة للمؤسسات العمومية ضمن الموارد الذاتية لهذه 
ّ

تندرج مداخيل تسويغ المحال
المؤسسات، وبالتالي فهي تكتسي صبغة أموال عمومية ال ُيخّول قانونا لغير المحاسب 

العمومي المختّص قبضها وصرفها. )قرار 303 بتاريخ 19 جوان 2019(.

 إشكال أو نزاع أو تعديل 
ّ

 وجوبا على الرأي المسبق للجنة الصفقات المختصة كل
ُ

ُيعَرض
مزمع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص الصفقات الراجعة لها بالنظر. )قرار عدد 308 

بتاريخ 31 ديسمبر 2010(.

تفويض  دون  نفقات  عقد  اإلدارية  العمومية  المؤسسة  صرف  آمري  لمساعد  يجوز  ال 
قانوني للغرض. )قرار عدد 125 بتاريخ 25 ماي 2001(.

المناظرة هي القاعدة في مادة االنتداب. )قرار عدد 274 بتاريخ 18 ديسمبر 2009(.

م دون التثبت من مطابقة المعّدات 
ّ
قيام العون العمومي باإلمضاء على وصلْي التسل

التي أذن باقتنائها للمواصفات المطلوبة ودون أن يتّم استالمها من قبل المشرف على 
المغازة... ُيعتبر خطأ في التصّرف. )قرار 271 بتاريخ 20 ديسمبر 2013(.
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 عمل يترّتب عنه خرق القوانين والتراتيب والقواعد واإلجراءات المنطبقة على التصرف   
ّ

وُيعتبر خطأ تصّرٍف كل
في الهياكل المذكورة، ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات 

عينية لغير مستحقيها.
وردت الفقرة األخيرة في صيغة العموم وهي تستوعب عددا المتناهيا من أخطاء التصّرف التي لم ُتذكر 
بالقانون عدد 41 لسنة 2019، وهي تستوجب حصول الضرر المالي كركن مادي للخطأ على غرار التصّرف 

في المحروقات والسكن الوظيفي والمصاريف غير المبّررة...

الجهات المؤهلة لرفع الدعوى:. 3
- النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها،

- دوائر محكمة المحاسبات،
ية، - رئيس الجمهور

- رئيس أو أحد أعضاء مجلس نواب الشعب،
- رئيس الحكومة،

ير المكلف بالمالية، - الوز
- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضّد األعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة 

إلشرافهم،
- رؤساء مجالس الجماعات المحلية،

ة،
ّ
ية المستقل - رؤساء الهيئات الدستور

- رؤساء الهيئات التعديلية.
هذا االختصاص حصري وال يقبل التفويض.

ُتوّجه عريضة الدعوى في أربعة نظائر مباشرة إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق 
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل باالستالم. 
ويتعين ذكر التنصيصات التالية: اسم المدعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الشخصي 
وصفته واألفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني، وُترفق بالحجج والمؤيدات المثبتة لألفعال الموجبة 

للتتّبع وأسماء الشهود عند االقتضاء.

انقضاء المسؤولية من أجل أخطاء التصّرف: . 4
تنقضي المسؤولية في مادة زجر أخطاء التصّرف  بوفاة المدعى عليه أو بالتقادم لمدة خمس سنوات 
على  الموافقة  أو  الميزانية  غلق  تاريخ  حتى  الّدعوى  رفع  أجل  ُيمّدد  أن  ويمكن  الخطأ.  ارتكاب  يخ  تار من 

الحسابات المالية إذا تّم ذلك بعد انقضاء أجل خمسة أعوام.
وقد أفرز فقه القضاء حاالت أخرى النتفاء موجب التتّبع كتسوية الخطأ وأثره المالي قبل رفع الدعوى.

وفي المقابل ال تنقضي المسؤولية بالتعلل بالضغوطات االجتماعية إلسناد منح وامتيازات ال تقّرها القوانين 
يخ 28 مارس 2008( والتراتيب. )قضية عدد 223 و224 بتار

الحكم:. 5
تصدر األحكام ابتدائيا وتقبل الطعن باالستئناف والتعقيب. ويجوز اللجوء إلى المراجعة في األحكام الباتة عند 
يخ  ظهور أدلة جديدة تثبت عدم مسؤولية المدعي عليه، على أن يتّم ذلك في بحر خمس سنوات من تار

تبليغ الحكم.

العقوبات: . 6
يخ  ط خطية على العون المدان، ويتراوح مقدارها بين أجر شهر وكامل المرتب الخام السنوي في تار

ّ
تسل

ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية. وال يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية أو جزائية من أجل نفس 
مرتين«  الفعل  نفس  أجل  من  الشخص  محاكمة  جواز  »عدم  الجزائي  القانون  بمبدأ  االحتجاج  دون  الخطأ 

يخ 30 ديسمبر 2005(.  عقوبة. )قرار عدد 196 بتار
ّ

لخصوصية النظام القانوني لكل
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الرقابة الداخلية
(110)

ن من تحقيق ضمانات معقولة للبلدية للتحكم 
ّ
الرقابة الداخلية منظومة تمك

 
ّ

 المستويات وكل
ّ

 بمختلف المسارات وتشمل كل
ّ

في المخاطر التي تحف
األطراف داخلها 

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصالن 34 و184،
يل 2014.   قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 07 أفر

تمهيد:
إّن تكريس مبدأ التدبير الحّر المنصوص عليه بـ م.ج.م يتطلب شروطا وضمانات لتفادي االنحرافات الممكنة، 
 أهّمها إرساء نظام رقابة داخلية )إ.ن.ر.د( ناجع وفّعال. عالوة على ذلك فإّن بروز مفاهيم جديدة 

ّ
لعل

كاالستقاللية المالية واإلدارية وحذف الرقابة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية وحذف رقابة اإلشراف 
في  التصرف  اعتماد  وكذلك   )la redevabilité et la reddition des comptes( المساءلة  ومبدأ 
بالتصّرف  متعلقة  ير  تقار ونشر  بإعداد  مطالبة  البلديات  بمقتضاها  أصبحت  التي  األهداف  حسب  الميزانية 
المالي والمحاسبي )الحسابات والقوائم المالية( تّتسم بالموثوقية والصدقية وتعكس الصورة الواقعية 
للوضعية المالية من خالل التصّرف في الميزانية واألمالك. ولتحقيق ذلك تتولى البلدية إرساء نظام رقابة 

داخلية ناجع وفّعال وتركيز الوظائف المتعلقة بالتدقيق ومراقبة التصّرف. 

التعريف والمرجعيات:. 1
يف الرقابة الداخلية من أهمها: توجد عديد المرجعيات الدولية لتعر

ISO 31000 COSO1 - INTOSAI GOV 9100 أّما على المستوى الوطني تبقى تجربة »التصّرف 
بكونها  الداخلية  الرقابة  لتعريف  جميعها  وتتفق  األساسي.  المرجع  األهداف«  حسب  الميزانية  في 
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 هيكل عمومي قصد التصدي لمخاطر 
ّ

»مجموعة اإلجراءات والوسائل الموضوعة على مستوى كل
التصّرف وتأمين مستوى معقول لجودة محاسبة الميزانية وتسمح بتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها 
العمل في ميدان اإلنفاق العمومي والمحافظة على ديمومة الميزانية«. وبالتالي فإّن الرقابة الداخلية 
هي منظومة متكاملة وليست وظيفة، وهي ليست هدفا في حّد ذاتها بل وسيلة لتحقيق تصّرف ناجع 

وفّعال في الشأن البلدي عموما وفي التصّرف المالي خصوصا.

أنواع الرقابة الداخلية: . 2
ُيمكن تحديد أنواع الرقابة الداخلية من خالل مجاالت تطبيقها. وعموما تنطبق الرقابة الداخلية على جميع 
المستوى  على  الرقابة  الجذاذة  هذه  في  الداخلية  بالرقابة  وُيقصد  والمالي.  اإلداري  التصّرف  مجاالت 

المالي والتي تنقسم بدوها إلى نوعين:
الرقابة الداخلية المحاسبية،  
الرقابة الداخلية الميزانياتية.  

ونظرا لكون البلديات لم تنطلق بعد في اعتماد نظام المحاسبة ذي القيد المزدوج، فإّن التركيز حاليا يّتجه إلى 
اعتماد الرقابة الداخلية على المسارات الميزانياتية، حيث »يتّم تركيز نظام الرقابة الداخلية على النفقات المرتبطة 

بمستوى مخاطر مرتفع والتي يتّم ضبطها باالعتماد على خارطة المخاطر وتبويبها حسب احتمال حدوثها«.
وعموما ُيمكن تجميع المسارات الميزانياتية في 4 محاور رئيسية:

مسار إعداد الميزانية،	 
مسار برمجة النفقات،	 
مسار تأدية النفقات،	 
مسار الشراء العمومي )النفقات خارج إطار التأجير(.	 

أهداف الرقابة الداخلية:. 3
األنشطة                             في  والتحكم  السيطرة  هو  الدولية  يفات  التعر حسب  )إ.ن.ر.د(  من  الرئيسي  الهدف  إّن 
قبل  من   )l’atteinte des objectifs) المضبوطة  األهداف  وتحقيق   )la Maitrise des activités)

الهيكل المعني.
ويتفرع الهدف الرئيسي إلى 5 أهداف خصوصية كالتالي:

مالءمة األنشطة للقوانين والنصوص الترتيبية،  
ديمومة الميزانية،  
مصداقية وصدقّية المعلومات المالية المتاحة،  
النجاعة في التصّرف،  
المحافظة على الممتلكات واألصول وحمايتها.  
مقّومات الرقابة الداخلية:. 4

تحقيق  يستطيع  خاللها  من  والتي  والركائز  المقّومات  من  مجموعة  على  الداخلية  الرقابة  نظام  ينبني 
األهداف التي ُوضعت من أجلها:

ية،   المقّومات اإلدار
المقّومات المحاسبية.  

مقومات نظام الرقابة

المقومات اإلدارية:
- هيكل تنظيمي كفء

- كفاءة الموظفين
- مستويات ومعايير أداء سليمة

- وجود خلية رقابة تصرف

المقومات المحاسبية:
- الوسائل اإللكنرونية والمعلوماتية

ية - الموازنات التقدير
- الجرد الفعلي لألصول

- نظام التكاليف على أساس األنشطة 
أو نظام محاسبة تحليلية
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مكّونات الرقابة الداخلية: . 5
ُيحّدد نظام COSO خمسة مكّونات رئيسية للرقابة الداخلية ُتكّون إطارا متكامال لهذا النظام:

البيئة الرقابية  
تقييم المخاطر  
األنشطة الرقابية  
التحكم في النظم المعلوماتية واالتصال  
القيادة والمتابعة  

مكّونات الرقابة الداخلية وصف مكّونات الرقابة الداخلية مكّونات الرقابة 
الداخلية

	 القيم األخالقية والنزاهة
	 االلتزام بالكفاءة

	 وجود نظام سلوكي وأخالقي 
	 ثقافة اإلدارة

	 الهيكل التنظيمي
	 تحديد السلطات والمسؤوليات 

	 سياسة الموارد البشرية

السياسات واإلجراءات وإرادة االلتزام 
المرتبطة بضوابط الرقابة الداخلية

مكّونات الرقابة 
الداخلية

	 عملية تقدير المخاطر
	 تحديد العوامل التي تؤثر في المخاطر 

	 تحديد إمكانية حدوث المخاطر 
	 خارطة المخاطر

تحديد وتحليل اإلدارة للمخاطر التي 
بإمكانها التأثير في المسارات المعنية 

بالتقييم

مكّونات الرقابة 
الداخلية

	 أنواع األنشطة الرقابية
	 فصل المهام ّ

	 الترخيص المالئم للعمليات واألنشطة
	 التوثيق

	 الرقابة المادية على األصول

اإلجراءات والسياسات التي تضعها 
اإلدارة لتحقيق أهدافها 

مكّونات الرقابة 
الداخلية

د من وجود نظام معلومات فّعال 
ّ
	 التأك

ن من 
ّ
يعتمد على قنوات تواصل تمك

مشاركة الجميع
	 وضع إستراتيجية تواصلية وتحيينها بصفة 

دورية

وجود أنظمة معلومات ُيعتمد عليها 
وبشكل يغطي البلدية مع وجود 

 
ّ

د من أّن كل
ّ
قنوات اتصال فعالة للتأك

الموظفين يفهمون ويلتزمون بشكل 
كامل بالسياسات واإلجراءات الرقابية 

مكّونات الرقابة 
الداخلية

	 متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية التقييم المستمر والدوري لإلدارة 
وكذلك تحديد مواقع الضعف

مكّونات الرقابة 
الداخلية

إجراءات إرساء الرقابة الداخلية: . 6
تّم تعريف الرقابة الداخلية في السابق بكونها مسارا ومنظومة متكاملة، وبهدف ضمان أوفر الحظوظ 

لنجاحها يّتجه الرأي إلى اّتباع المراحل التالية:
 تكوين لجنة قيادة يستحسن أن تكون تركيبتها مزدوجة من ممثلين عن المجلس البلدي وممثلين عن  §

اإلدارة البلدية، تتولى متابعة وتقييم جميع مراحل وإجراءات إرساء نظام الرقابة الداخلية.
 تعيين إطار مكلف بإرساء منظومة الرقابة الداخلية يكون مرتبطا هرمّيا مباشرة برئيس البلدية. §
ية ُتعرض على مصادقة لجنة قيادة المشروع، §  إعداد مشروع وثيقة تأطير
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البلدي  § المجلس  أعضاء  قبل  من  تبّنيه  وتيسير  بالمشروع  للتعريف  والتواصل  للتوعية  خطة  إعداد   
لة، 

ّ
 األطراف المتدخ

ّ
وإطارات وأعوان البلدية وكل

 المتدخلين والعمل على ترسيخ ثقافة البيئة الرقابية، §
ّ

 إعداد برنامج تكوين كل
)إعداد  § الميزانياتي  المسار  إطار  في  المنجزة  واألنشطة  العمليات  لمختلف  ودراسة  تشخيص  إنجاز   

الميزانية، برمجة النفقات، الشراء العمومي، تأدية النفقات(،
 إنجاز خارطة أو مصفوفة المخاطر وترتيبها حسب األكثر حدوثا وأثرا،  §
م في المخاطر المرتبطة خاصة بالمسارات  §

ّ
 إعداد دليل إجراءات يتضّمن جملة اإلجراءات الكفيلة بالتحك

الميزانياتية وكذلك مؤشرات تقييم اإلنجاز والمتابعة والحرص على تحقيق األهداف،
لة، §

ّ
 التنسيق الدوري للجنة القيادة بين مختلف األطراف المتدخ

 إعداد لوحات قيادة لمتابعة التنفيذ والتقييم. §

لمشاهدة الفيديو:
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التدقيق الداخلي بالبلديات
(111)

التدقيق الداخلي وظيفة هامة في البلديات تعمل على ضمان وجود نظام 
رقابة داخلي فعال، فضال عن التحكم في مخاطر التصرف والتوقي منها

اإلطار القانوني:
المحلية وخاصة    الجماعات  بمجلة  المتعلق   2018 09 ماي  المؤرخ في   2018 لسنة   29 القانون عدد 

الفصلين 34 و182.

تمهيد:
أصبح إحداث وحدة تدقيق داخلي ضرورة ملحة لدى المؤسسات الحكومية وخاصة لدى الجماعات المحلية 
الحوكمة في تسيير  ناحية، ومبدأ  المحلي من  للشأن  الحّر  التدبير  بين مبدأ  التوازن  لما لها من مزايا تضمن 

الشؤون المحلية من ناحية أخرى.
كما أّن عمليات التدقيق الداخلي تقّدم الحلول واالقتراحات العملية التي تضمن حسن التصّرف وإدارة الشأن 
العام بفاعلية وكفاءة، ويتّم تنبيه المجلس البلدي بجميع المخاطر التي يمكن أن تعيق تنفيذ برامج البلدية 

وتحقيق أهدافها.
باإلضافة إلى ذلك فإنه بمقتضى الفصل 390 من األحكام االنتقالية من مجلة الجماعات المحلية تّم إلزام 
191 من نفس  الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 
حّيز  بالميزانية والمصادق عليها  المتعلقة  األحكام  تاريخ دخول  أربع سنوات من  يتجاوز  أجل ال  المجلة في 
التنفيذ، وبالتالي فإّن تعيين مراجع للحسابات يصبح ضرورة، إضافة إلى وجوب إحداث خلية تدقيق داخلي 

لتنسيق األعمال في ما بينهم .
وتأكيدا على ذلك نصت أحكام الفصل 34 من مجلة الجماعات المحلية على أّن الدولة تدعم الجماعات التي 
تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة لضمان شفافية التصّرف والتسيير ونجاعة وصدقية ودقة المعلومات 

المقّدمة من ِقبلها.



410

شؤون المالية
ال

تعريف التدقيق الداخلي:. 1
إّن نشاط التدقيق الداخلي مؤطر ومنظم من خالل معايير دولية موّحدة ودقيقة.  

فحسب معهد المدققين الداخلين فإن التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات 
ية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها، ويساعد هذا النشاط في تحقيق  وخدمات استشار
أهداف المؤسسة من خالل اّتباع أسلوب منهجي منظم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر 

والرقابة، مع المساعدة على ضمان دقة ونزاهة المعلومات المالية والمعلومات المتصلة بالعمليات.
فحسب هذا المفهوم فإّن التدقيق الداخلي هو مهمة تختلف عن نشاط الرقابة الداخلية، فهذه األخيرة 
لها ارتباط مباشر بالجهاز التنفيذي وأعمالها ال تشمل األعمال المتصلة بالحوكمة، كما تخضع الرقابة الداخلية 

للتقييم من قبل المدققين الداخليين وليس العكس.  
صحة  وعلى  المالية  العمليات  على  يركز  الذي  المحاسبي  التدقيق  على  الداخلي  التدقيق  دور  يقتصر  ال 
بالنواحي  الخاصة  المجاالت  جميع  ليغطي  ذلك  من  وأوسع  أشمل  بل هو  األخطاء،  واكتشاف  تسجيلها 

ية المختلفة والنظم المعلوماتية. العملياتية  واإلدار
يد من الفاعلية التي تتحقق  كما أّن التزام وحدة التدقيق الداخلي بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي تز
االحتيال  وكشف  المخاطر  بإدارة  يتعلق  فيما  البلدي  للمجلس  كمستشار  الداخلي  المدقق  دور  خالل  من 

واألخطاء واقتراح حلول عملية للحّد منها وتجاوزها. 
لدى  الوعي  وتعميق  المهنة  أخالقيات  كذلك  الداخلي  التدقيق  أنشطة  عليها  تركز  التي  المهام  ومن 

الموظف، والتطرق إلى حاالت تضارب المصالح وتشخيص حاالت الفساد اإلداري والمالي والحّد منها.

األهداف والغرض من التدقيق الداخلي بالبلديات:. 2
بالبلديات أحد العناصر األساسية للحوكمة، كما يلعب دورا مهّما في المساءلة  التدقيق الداخلي  ل 

ّ
ُيشك

وضمان النجاعة والشفافية، ويمكن إبراز عدد من األغراض األساسية من عمليات التدقيق الداخلي بالبلديات:
ر عمليات التدقيق الداخلي رؤية موضوعية،  

ّ
توف

ضمان حسن تطبيق قرارات المجلس البلدي وخياراته،  
تحّسن عمليات التدقيق الداخلي من كفاءة العمليات،  
تقّيم عمليات التدقيق الداخلي المخاطر وتحمي األصول والممتلكات،  
تضمن مهمات التدقيق الداخلي بالبلدية االمتثال للقوانين والتراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل.  
شفافية ودقة المعلومات المالية والمحاسبية التي ُترفع للمجلس البلدي )الميزانية، المؤشرات المالية،   

الحساب المالي...(،
احترام قواعد المهنة وأخالقّياتها.  

أنواع التدقيق الداخلي:. 3
ير المالية للبلدية،    األمور المالية التي تّم قياسها بالتقار

ّ
تدقيق مالي: تحليل كل

تّم    الذي  النحو  على  بإنجاز مهامهم  األعوان  قيام  والتأكد من  البلدية  الهياكل  مراقبة  إداري:  تدقيق 
تكليفهم به وحسب ما يتوافق وأهداف البلدية،

بالكفاءة    تعمل  أّنها  من  د 
ّ
والتأك للبلدية  الرئيسية  التشغيلية  األعمال  جميع  تفّحص  تشغيلي:  تدقيق 

والنجاعة الالزمتين وتقييم جودة األداء أثناء القيام باألنشطة المختلفة،
تدقيق النظم المعلوماتية،  
فحص وتقويم كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والحكم على درجة متانتها،  
تدقيق بيئي.  

من يقوم بأعمال التدقيق الداخلي:. 4
المدقق الداخلي » l’auditeur Interne « هو موظف تابع للبلدية، يتمّيز بمهارات وكفاءة مهنية عالية  

نه من أداء المهام الموكولة إليه بطريقة جّيدة، منها خاصة:
ّ
ُتمك
الدقة واإلخالص واألمانة،  
مهارات التفكير اإلستراتيجي،  
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القدرة على إدارة المخاطر و البراعة في التعامل معها،  
القدرة والمعرفة في التعامل مع البرمجيات، خاصة منها المحاسبية،  
مهارات التحليل والصياغة،  
مهارات التواصل الفّعال،  
مهارات استعمال التطبيقات اإلعالمية،  
القدرة على التركيز واالنتباه الجيد للتفاصيل والجزئيات،  
معرفة جيدة بالشأن المحلي وخاصة المالية المحلية.   

موقع التدقيق الداخلي بالهيكل التنظيمي للبلدية:. 5
إّن خاصية االستقاللية والموضوعية التي يتمتع بها نشاط التدقيق الداخلي جعلت منه وحدة مستقلة عن 
الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وبالتالي يرتبط مباشرة بسلطة القرار، وهو ما يشترط ارتباطه المباشر برئيس 

البلدية ضمن الهيكل التنظيمي.
تدقيق  لجنة   ،»Comité d’Audit« البلدي  المجلس  منبثقة عن  قارة  غير  لجنة  إحداث  هذا ويمكن كذلك 
ير خلية التدقيق الداخلي والتي بدورها ُترفع نتائج أعمالها على  ُتعنى بمهّمة متابعة برامج وأعمال وتقار

أنظار المجلس البلدي. 

اآلليات المستعملة من قبل المدقق الداخلي:. 6
ومنهجية  دقيقة  أساليب  استعمال  إلى  التدقيق  بمهمات  القيام  أثناء  الداخلي  المدقق  يلجأ  ما  عادة 
ن 

ّ
ُتمك ومقترحات  توصيات  منها  وتنبع  جيدة،  بكيفية  مهمته  إعداد  على  تساعده  ومدروسة  منظمة 

المؤسسة من تصحيح األخطاء واالنحرافات، نذكر منها بالخصوص:
التشخيص األّولي،  
أخذ العينات،  
آلية التناظر والمقابالت،  
االستبيان.  

رئيس البلدية
خلية التدقيق الداخلي

مكتب الضبط المركزي

خلية تنسيق ومتابعة أعمال  المجلس 
البلدي

خلية الحوكمة والنفاذ الى المعلومة
الكتابة العامة
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مراقبة التصرف بالبلديات
(112)

مراقبة التصرف بالبلديات وظيفة داخلية مهمة تؤسس لمنظومة 
مساعدة على اتخاذ القرار وناجعة تضمن تحقيق البلدية ألهدافها

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصالن 182 و190.

تعريف وظيفة مراقبة التصرف:. 1
تعتبر مراقبة التصرف من الوظائف المهمة في المنظمات بمختلف أشكالها حيث تساهم هذه الوظيفة 
ين على اتخاذ القرار وتعديل اإلستراتيجيات والتوجهات فضال عن المتابعة  بشكل كبير في مساعدة المسّير

والقيادة. ويتجسم ذلك في:
مراقبة مطابقة أعمال التصرف للتراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل،  
ل في تحقيق األهداف اإلستراتيجية والعملية  التي وضعت مقارنة بالموارد المتاحة.  

ّ
تحليل األداء المتمث

إّن تفعيل مراقبة التصرف يتماهى بشكل كبير مع جملة المبادئ التي تنظم عمل الجماعات المحلية خاصة 
منها مبدأ التدبير الحّر باعتبارها وظيفة داخلية تؤدي إلى تحّمل البلدية مسؤوليات اتخاذ القرارات وتنفيذها 

والتخلي عن أّي رقابة قبلّية وخارجّية لها.
كما تنبع وجاهة تفعيل هذه الوظيفة المهمة في البلدية في ضرورة خضوع  الجماعات المحلية لمبادئ 
حسن تسيير المرافق المحلية وتحسين أدائها على معنى الفصل 75 من مجلة الجماعات المحلية على غرار 

النجاعة والمساءلة والحوكمة وهو ما يتطلب االستعانة بأدوات مراقبة التصّرف.
جمع  من  ن 

ّ
للتمك المعلومات  أنظمة  وتعصير  اإلجراءات  تبسيط  في  التصرف  مراقبة  وظيفة  وتساهم 

المتابعة،  منظومات  خالل  من  القرار  أخذ  على  والمساعدة  المناسب  الوقت  في  زمة 
ّ

الال المعلومات 
فضال عن التعّرف على تكاليف االستغالل والعمل المتواصل على ترشيدها وتطور مجال مراقبة التصرف 
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أو  رة 
ّ
المسط لألهداف  المتاحة  الموارد  ومالءمة  والمواطنين  الموظفين  حاجيات  تقييم  ليشمل 

المبرمجة.

التمييز بين مراقبة التصرف ووظائف شبيهة:. 2
 أّنه يعتمد على عمليات رقابة بعدّية 

ّ
يعتبر التدقيق الداخلي وظيفية داخلية مثلها مثل مراقبة التصرف، إال

ظرفية ومتواترة وفقا لبرمجة سنوية تعتمد على تقييم المخاطر، بينما تشمل مراقبة التصرف الرقابة القبلية 
من خالل إبداء الرأي في شرعية العمليات المالية والتحليل البعدي لألداء.

التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف وظيفتان داخليتان متكاملتان نظرا لتنّوع أدواتهما.

أدوات مراقبة التصّرف:. 3
يعتمد مراقب التصّرف أساسا على األدوات التالية:

الميزانية،	 
ة اإلجراءات،	 

ّ
أدل

مؤشرات األداء ولوحات القيادة،	 
المحاسبة التحليلية.	 

خصوصية مراقبة التصّرف في الهياكل العمومية:. 4
تعتمد مراقبة التصرف في الهياكل العمومية على نفس اإلجراءات واآلليات المتبعة في القطاع الخاص 
 أّن خصوصية القطاع العمومي تكمن خاّصة في 

ّ
وتهتّم كما ورد سابقا بتقديم أعمال التصّرف واألداء، إال

النقطتين التاليتين:
تلعب وظيفة مراقبة التصّرف دورا مهّما في متابعة الميزانية والمراقبة القبلية للتعهد بالنفقات،  
ز مراقبة التصّرف في منهجية عملها على مدى احترام الهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة   

ّ
ترك

مة لنشاطها، ويعّبر عنها المختّصون برقابة التطابق.
ّ
للرقابة للنصوص القانونية والترتيبية المنظ

مهام مراقبة التصّرف: . 5
يتولى مراقب التصّرف باألساس األعمال التالية:

التثّبت في المطابقة القانونية والترتيبية للنفقات المقترحة،  
التثّبت من احترام التراخيص الواردة بالميزانية،  
التثّبت من شمولية الموارد وصّحتها وتقييم حسن حصرها ومتابعتها وتثقيلها واستخالصها،  
التثّبت من االلتزام بتوّجهات وقرارات المجلس البلدي وتعليمات رئيس البلدية فيما يخّص التصّرف المالي،  
تنسيق أعمال ضبط المهمات والبرامج واألنشطة وإرساء األهداف والمؤشرات لقياسها،  
مسك لوحات القيادة،  
ق بنسق اإلنفاق   

ّ
ية لتقييم األداء ومتابعة تنفيذ الميزانية والمشاريع، خاصة فيما يتعل ير دور إعداد تقار

وتحصيل الموارد،
تنشيط حوار التصّرف وتيسيره بين مختلف األطراف المعنية بإعداد المهّمات والبرامج واألنشطة والميزانية،   
إبداء الرأي في أعمال إعداد الميزانية وعند االقتضاء المساهمة في تنسيقها،  
تأطير أعمال إرساء المحاسبة التحليلية وتقييم نتائجها.  

كما ُيمكن أن ُتعهد لمراقب التصّرف مهمات أخرى تكميلية تخّص التصّرف المالي بطلب من رئيس البلدية أو 
من المجلس البلدي للمساعدة في أخذ القرار.

لين في التصّرف البلدي:. 6
ّ
التموقع الهرمي لمراقبة التصّرف وعالقته بأهّم المتدخ

لدوره  واعتبارا  البلدية   هياكل 
ّ

كل األفقي مع  ولترابطها  التصّرف  لمراقب  الموكولة  المهام  نظرا ألهمية 
بأحسن  وعمال  باألساس،  أعمالها  تقييم  عند  األطراف   

ّ
كل إزاء  لحياديته  وضمانا  والرقابي،  االستشاري 

العمومية  المؤسسات  وطبقتها  المهنية  المعايير  كّرستها  التي  المجال  هذا  في  العالمية  الممارسات 
التونسية بأنواعها، فإّن مراقب التصّرف يستحسن أن يكون:

يا من البلدية،   إطارا إدار
ذا كفاءة في المجال المالي وله تجربة في العمل البلدي،  
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له معارف كافية في المجال اإلداري والمالي ومراقبة التصّرف.  
ويتّم اختياره من رئيس البلدية باعتباره آمر القبض والصرف ورئيس اإلدارة البلدية.

وترتبط مراقبة التصّرف مباشرة برئيس البلدية.

عالقة مراقب التصّرف مع بقية الهياكل:. 7
المجلس البلدي وخاصة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف:  

ير التي   التقار
ّ

يعمل مراقب التصّرف تحت إمرة رئيس البلدية ولفائدة المجلس البلدي، وهو مدعّو لتقديم كل
البلدية  رئيس  البلدي من  المجلس  التي يطلبها  التكميلية   األعمال 

ّ
البلدي، كما يقوم بكل المجلس  يعّدها 

والتي تخّص الجوانب المالية للتصّرف البلدي.
الكاتب العام ومصالحه:  

المساءلة. فالرقابة تعتبر وظيفة من وظائف اإلدارة  التصّرف وظيفة وليست سلطة تملك حق  رقابة  إّن 
 المتابعة وكشف األخطاء ومحاسبة المسؤولين عن هذه األخطاء، 

ّ
وليست سلطة قائمة بذاتها تملك حق

البلدية يسير في مساره  يجرى داخل  أّن ما  ق من 
ّ

للتحق النشاط  إلى متابعة  الرقابة تهدف أساسا  وإنما 
الطبيعي وفقا للخطط الموضوعية والكشف عن األخطاء واالنحرافات واتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة، غير 
أّن هذا ال يعني أّن الرقابة ال تمارس عن طريق سلطة ما، فعملية الرقابة تمارس لصالح رئيس البلدية والمجلس 

البلدي باعتبارهما أصحاب السلطة والقرار.
أّية  التصّرف  مراقب  يملك  ال  وتكامل، حيث  تعاون  باإلدارة هي عالقة  التصّرف  مراقب  فإّن عالقة  وبذلك 
سلطة هرمية على اإلدارة بل يستمّد سلطته من خالل تموقعه الهرمي كمساعد استشاري لرئيس البلدية.

محاسب الجماعة المحلية:  
الرقابة وتسهيل استكمال  أعمال  تنسيق  المحلية من خالل  الجماعة  التصّرف مع محاسب  يتعاون مراقب 

الملفات، كما يتبادالن المعلومات في خصوص أعمالها.

رئيس البلدية

وحدة  التدقيق 
الداخلي  ومراقبة 

التصرف

العالقة مع 
المواطن 
واإلعالم

الكتابة العامة

النظافة 
وحفظ الصحة

الشؤون 
المالية

الشؤون 
.......اإلدارية
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التصرف في الميزانية حسب األهداف
(113)

ضبط الجماعات المحلية لميزانيتها السنوية حسب األهداف لتحديد 
اإلستراتيجيات من خالل التشخيص الدقيق للواقع وتوضيح األهداف 

المنشودة باعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

2019 وبالخصوص الباب الرابع من النظام المالي للجماعات المحلية الفصول 166-156-130-126.

تمهيد:
التنمية وأمثلة التهيئة التي تمتد على فترات تتجاوز السنة المالية وجب على الجماعات  إلنجاز مخططات 
السنوية وفق أهداف  تتولى ضبط ميزانياتها  أن  المحلية  الجماعات  156 من مجلة  للفصل  المحلية وفقا 
المبادئ خاصة منها تحقيق  االعتبار جملة من  تأخذ بعين  برصد االعتمادات حسب مهمات وبرامج  وذلك 

العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
كما اقتضى الفصل 166 إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى 
ثالث سنوات لتحقيق األهداف المضبوطة مع الحرص على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات 

تنفيذ الخطط والبرامج.

األهداف من اعتماد منظومة التصرف حسب األهداف:. 1
مبدأ    باعتماد  المنشودة  األهداف  وتوضيح  للواقع  الدقيق  التشخيص  خالل  من  اإلستراتيجيات  تحديد 

الشفافية،
تدعيم مبدأ الحوكمة الرشيدة والنجاعة في ضبط األهداف على المدى المتوسط وفقا لإلستراتيجيات   

والبرامج العمومية،
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المرور من ثقافة التصرف وفق الوسائل إلى ثقافة التصرف وفق األهداف واألداء عبر التوظيف األمثل   
لموارد الجماعات المحلية لبلوغ األهداف المرسومة بأقل موارد بما يمكن من الرفع من مردودية الجماعة 

المحلية،
تحميل المسؤوليات وتكريس مبدأ المساءلة،  
اعتماد العمل التشاركي وحوار التصرف مع جميع األطراف المتدخلة وتكريس مبدأ المساءلة.  

متطلبات االنصهار ضمن منظومة التصرف حسب األهداف: . 2
تحديد األهداف اإلستراتيجية للجماعة المحلية ضمن السياسات العمومية،  
إعادة هيكلة ميزانية الجماعات المحلية وفق برامج وبرامج فرعية وطبيعة ومآل النفقات،  
مراجعة آليات الرقابة على التصرف في الميزانية.   

التصرف المبني على األداء )النتائج(:. 3
المتداخلة في مسار تحقيق أهداف    األداء: تحديد مختلف األدوار والمسؤوليات لكل األطراف  متابعة 

البرامج.
حوار التصرف األفقي والعمودي: ضبط جملة من اإلجراءات والنظم التي تحدد أساليب وطرق تبادل   

المعلومة بين مختلف المستويات والمسؤولين قصد التوظيف األمثل لإلمكانيات المتوفرة لغاية الوصول 
إلى األهداف المرسومة. 

التصرف حسب . 4 الوسائل ومنظومة  التصرف حسب  بين منظومة  التالقي واالختالف  أوجه 
األهداف:

منظومة التصرف في الميزانية حسب األهدافالنظام الحالي للتصرف في الميزانية

ميزانية حسب الوسائل: استهالك االعتمادات  §
استنادا لما هو متوفر بغض النظر عن الغاية من 

استهالكها
االعتمادات  § استهالك   = التصرف  حسن 

المتوفرة

>=

ميزانية النتائج أو القدرة على األداء: بلوغ األهداف  §
على  اعتمادا  تقييمها  يتم  نتائج  وفق  المرسومة 

مؤشرات قيس األداء قابلة للقياس
حسن التصرف = تحقيق أفضل النتائج بأقل كلفة §

توفير الموارد §
تحديد أهداف في حدود الموارد المتاحة §
استهالك  § درجة  حسب  التصرف  جودة  تقييم 

االعتمادات واحترام القواعد القانونية والترتيبية 
في ذلك 

 >=

األنسب  § التحديد  من  انطالقا  األهداف  تحديد 
للحاجيات وفق ترتيب األولويات

في  § التوفق  مدى  حسب  األداء  جودة  تقييم 
تحقيق األهداف 

لالعتمادات  § الحذر  االستعمال  التصرف:  حسن 
والتقيد باإلجراءات

تداخل مسؤولية المتصرفين وتشابك المهام §
>=

ية  § الحر من  أكبر  مساحة  إسناد  التصرف:  حسن 
بلوغ  قصد  اإلجراءات  وتخفيف  للمتصرف  والمرونة 

األهداف في إطار مبدأ المساءلة الالحقة

وأنشطة  § مشاريع  في  اإلمكانيات  توظيف 
=<قصد الحصول على نتيجة تصرف سنوية

قصد  § وأنشطة  مشاريع  في  اإلمكانيات  توظيف 
ونتيجة  المدى  قصيرة  تصرف  نتيجة  على  الحصول 
المنشود  األثر  وتحقيق  المدى  متوسطة  تصرف 
العمومية  السياسات  وفق  المدى  طويلة  بنتائج 

واألهداف اإلستراتيجية
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منظومة التصرف في الميزانية حسب األهدافالنظام الحالي للتصرف في الميزانية

رقابة مسبقة على شرعية النفقة دون رقابة  §
األهداف والنتائج: »رقابة مشروعية استهالك 

االعتمادات»
>=

رقابة الحقة تأخذ بعين االعتبار درجة بلوغ األهداف  §
والنتائج: »رقابة األداء»

تبويب الميزانية! §
باب، قسم، فصل، فقرة، فقرة فرعية

ï§تصنيف حسب نوع النفقة
>=

تبويب الميزانية: §
أهداف  أنشطة،  فرعي،  برنامج  برنامج،  مهمة، 

ومؤشرات قيس األداء
ï§تصنيف حسب مآل النفقة

القدرة على األداء:. 5
باالستئناس بالتعريف الوارد بالقانون األساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق 

بالقانون األساسي للميزانية:
1.5. المهمة: 

وتشمل  مضبوطة،  عمومية  سياسات  تحقيق  في  تساهم  برامج  مجموعة  على  المهمة  تحتوي 
جملة االعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيِس مهمة، مثال ذلك: وزارة الفالحة تعتبر مهمة.

2.5. البرنامج: 

يمثل البرنامج سياسة عمومية محددة راجعة بالنظر إلى نفس المهمة، ويشمل مجموعة متجانسة 
البرامج الفرعية واألنشطة التي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف السياسة العمومية  من 

للبرنامج.
لتحديد البرنامج يتعين التثبت من جملة من المقاييس:

· أن هيكلة البرامج تتناسق مع التوجهات اإلستراتيجية للجماعة المحلية، 
· أن البرامج المحددة تغطي كافة مجال تدخل الجماعة المحلية، 
· يع البرامج إلى برامج فرعية يؤكد سالمة هيكلة البرامج،  أن تفر
· سهولة تحديد سلسلة المسؤوليات للتصرف في كل برنامج، 
· سهولة توزيع االعتمادات بين البرامج، 
· سهولة تحديد أهداف ومؤشرات لقياسها خاصة بكل برنامج، 
· سهولة تقييم البرنامج لوضوح أهدافه وإمكانية قيس تأثيراته. 

كيفية تحديد األهداف ومؤشرات قيس األداء:. 6
باالستئناس بالتعريف الوارد بالقانون األساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق 

بالقانون األساسي للميزانية فإن:
1.6. األهداف: 

يحتوي كل برنامج على عدد محدد من األهداف التي يتم ضبطها وفق أهداف السياسات العمومية.
الهدف هو الغرض المحدد لعملية ما وهو بذلك يعكس ما نعتزم القيام به. 

2.6. مؤشرات قيس األداء: 

بالمعيار  ن من قيس مدى تحقيق هدف محدد بمقارنته 
ّ
الحالة، يمك مقياس كّمي أو نوعي، حسب 

ن من القياس الموضوعي لمدى التوفق في تحقيق األهداف. 
ّ
ويمك

ووجب أن يتسم المؤشر بجملة من الخصائص: 
· قابل للقياس، 
· واقعي وقابل للتحقيق،  
· محدد في الزمن، 
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· ال يحتمل أكثر من معنى، 
· بسيط، 
· يتسم باالستقرار النسبي. 

3.6. األنشطة: 

والميزانية  األهداف  بين  الربط  من  ن 
ّ
وتمك ناجعة.  بطريقة  األهداف  وتحقيق  لتنفيذ  ية  الضرور األعمال 

المرصودة للبرنامج حيث أنها تترجم آليات وأساليب توظيف اإلمكانات بما يتيح تحسين النتائج المنتظرة.
4.6. حوار التصرف: 

مجموعة اإلجراءات والنظم التي تحدد أساليب وطرق تبادل المعلومة بين مختلف المستويات والدرجات 
المهنية واإلدارية قصد التصرف األمثل في اإلمكانيات المتوفرة لبلوغ األهداف المرسومة.

5.6. األداء: 

قدرة كل هيكل أو إدارة على استغالل الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة لتحقيق األهداف 
المرسومة، والعمل على تحسين النجاعة والفاعلية وتأمين الجودة للخدمات المسداة، تأمين جودة 

الخدمات المسداة ودعم فاعلية التصرف العمومي.
6.6. إطار القدرة على األداء: 

على  المبني  التصرف  أسلوب  من  العمومي  التصرف  تطوير  إلى  األداء«  على  »القدرة  إطار  يهدف 
الوسائل إلى التصرف المبني على النتائج.

يتم بالنسبة إلى كل برنامج تحديد إستراتيجيته واألهداف المتعلقة به وكذلك مؤشرات لقيس األداء، ما 
ومؤشرات  واألهداف  اإلستراتيجية  الميزانية، وتمثل  تنفيذ  عند  النجاعة  تحسين  ومن  قيس  من  ن 

ّ
يمك

قيس األداء الخاصة بها إطار القدرة على األداء الخاص بالبرنامج.



419

دة
جدي

ت ال
ها

وج
 الت

ع:
لراب

ء ا
لجز

ا

متابعة وتطهير المديونية
(114)

منهجية تحليل المديونية وكيفية خالص الديون وتسويتها وإبرام ديون 
جديدة باعتماد مؤشرات وآليات معينة

اإلطار القانوني: 
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي   

 ،2018
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

.1973

تعريف الدين العمومي:. 1
يمكن تعريف الدين العمومي للجماعة المحلية على أنه جملة من االلتزامات المالية المحمولة عليها لفائدة 
الغير والمستوفاة لشروط ووثائق خالصها والتي حل أجل خالصها ولم يتم تسويتها ما لم تسقط بمرور 

الزمن طبقا ألحكام الفصل 46 من مجلة المحاسبة العمومية.
وتتكون الديون من:

المتخلدات التي لم يتم خالصها بانقضاء السنة المالية التي أبرمت خاللها والمستوفاة لشروط ووثائق   
خالصها.

أقساط القروض أو الديون المجدولة والفوائد المترتبة عنها التي حل أجل خالصها ولم يتم خالصها.  
المبالغ المستحقة بفاتورات االستهالك والمتضمنة آلجال قصوى محددة بنصوص خاصة.   

المدرج  خالصها  أجل  بحلول  إال  المعنى  هذا  على  ديونا  القروض  وأقساط  المجدولة  الديون  تعتبر  وال 
باالتفاقية أو بجدول الخالص.
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شروط ثبوت الدين:. 2
لكي يصبح الدين العمومي ثابتا ويعمر ذمة الجماعة المحلية، وجب توفر الشروط التالية:

استيفاء شروط ووثائق الخالص )توفر وثائق الخالص وصحتها وذلك وفقا لمقتضيات مجلة المحاسبة   
العمومية(.

عدم خالص المبالغ المستحقة بحلول آجال الخالص )إما بانقضاء السنة المالية، أو بحلول آجال الجدولة، أو   
اآلجال المحددة بنصوص خاصة: فواتير االستهالك، كشوفات الخالص...(.

عدم سقوط الحق بمرور الزمن.  

تحليل المديونية:. 3
يقترح تحليل المديونية باالعتماد على المنهجية التالية:

1.3. تحديد حجم المديونية: أي ضبط جملة مبالغ الديون المتخلدة بذمة البلدية.

نظرا إلى أن المديونية هي نتيجة لجملة من العمليات المالية المرتبطة بالتصرف واالستثمار فإن النظر 
فيها يقتضي تجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة بالدين ومن أهمها:

· الفواتير الصادرة عن المزودين ومسديي الخدمات التي حل أجل خالصها ولم يقع تسديدها والتأكد  
من احترامها للشروط القانونية للخالص.

· محاضر جدولة الديون. 
· جداول أقساط القروض المبرمة لدى ص.ق.م.ج.م أو المؤسسات المالية األخرى. 

2.3. تحليل تركيبة المديونية: 

تصّنف الديون إلى:
· ديون مؤسسات عمومية وديون خواص. 
· ديون تصرف وديون استثمار. 

3.3. تقييم القدرة على تسوية وتطهير الديون والقدرة على إبرام ديون جديدة بعنوان سنة 

مالية معينة: 
تحديد اإلمكانيات المالية المتوفرة أو الواجب توفيرها والتي يمكن تخصيصها لتسوية الديون. 

ومن  المالي  التحليل  من  المستخرجة  المؤشرات  من  جملة  ودراسة  ضبط  ذلك  في  للتوفق  ويقترح 
لبلدية  الديون  أهمية وطبيعة وحجم  للكشف عن  المعتمدة  التقنية  المديونية وهو  أهمها مؤشر 

معينة مقارنة بموارد ونفقات الميزانية وذلك لغاية الكشف عن مدى قدرتها على تسوية ديونها. 
اعتماد  يمكن  جديدة  ديون  إبرام  على  والقدرة  الدين  خالص  على  والقدرة  التداين  حجم  ولتقييم 

المؤشرات التالية:

مدلول المؤشربيان المؤشر

حجم الديون مقارنة بجملة موارد الجماعة جملة الديون/ جملة موارد العنوان األول
المحلية

قدرة الجماعة المحلية على تسوية الديوناالدخار الخام/ جملة الديون

حجم التداين بالنسبة لكل متساكن من حجم الدين/ عدد السكان
المتساكنين

حجم الدين/ جملة المبالغ المتخلدة لفائدة 
الجماعة المحلية

تغطية المبالغ المتخلدة لفائدة الجماعات 
المحلية لجملة الديون المتخلدة بذمتها
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أسباب المديونية:. 4
يمكن إرجاع تسجيل متخلدات لفائدة الغير والعجز عن خالصها إلى عديد األسباب ومن أهمها:

عدم احترام التوازن الحقيقي للميزانية: أي إدراج موارد وهمية تقابلها نفقات وجوبية )ميزانية غير واقعية(.  
تنامي النفقات الوجوبية )تأجير، نفقات تسيير...( مقابل تطور محدود للموارد.  

ارتفاع كلفة التأجير بما يؤدي إلى تقلص هامش التصرف.   
إنجاز استثمارات تفوق القدرة الحقيقية للبلدية واللجوء إلى القروض لتمويلها.  
التصرف )مساهمة    إعطاء األولوية في توجيه االدخار لتمويل االستثمارات على حساب تغطية نفقات 

موارد ع1 في مصاريف ع2(.
بأشكال    القيام  وعدم  ماء...(  اتصاالت،  وقود،  )كهرباء،  الطاقة  استهالك  نفقات  في  التحكم  عدم 

التدقيق المختلفة.
تمويل نفقات التدخل العمومي )منح للجمعيات( على حساب النفقات الوجوبية.  
من     181 )الفصل  المالية  السنة  نفس  خالل  فعليا  المحققة  المقابيض  مبالغها  تفوق  بنفقات  التعهد 

م.ج.م(.
ينة.   عدم القدرة على تغطية نفقات التأجير واللجوء إلى تسبقات الخز

أفضل الممارسات للضغط على المديونية:. 5
تقتضي معالجة الديون االعتماد على آليات تنظيمية ومالية:

1.5. اآلليات التنظيمية:

ية لتطور مختلف مؤشراتها وعناصرها  التحكم في حجم المديونية المتابعة الدقيقة والدور يقتضي 
وذلك من خالل:

· يا تتضمن جملة من المعطيات الضرورية كمبلغ الدين والدائن   ضبط قائمة في الديون يتم تحيينها دور
يخ استحقاقه وجدولة الخالص.  يخ إبرامه وتار وتار

· ديون   تصرف،  )ديون  الدين  ونوعية  خاص(  قطاع  عام،  )قطاع  الدائنة  الجهة  الديون وفق  تصنيف 
استثمار( وأولوية خالصه مع تحديد الديون التي يمكن اللجوء لجدولتها.

· اعتماد جداول قيادة لمتابعة مختلف مؤشرات تطّور المديونية. 
· كما يجب إعداد مخطط سنوي لتطهير الديون بكل دقة بمناسبة إعداد الميزانية يضمن التطابق بين  

المبالغ المدرجة بالمخطط والمرّسمة بالميزانية، والعمل على تحيينه إن اقتضى األمر.
بداية كل سنة مالية وفق  الديون وتحيينها بكل دقة مع  ويقترح مسك جداول وكشوفات متابعة 

تصنيفها: 

المؤسسة 
الدائنة

تاريخ إبرام 
الدين

مبلغ الدين 
في بداية 

السنة

ما تم خالصه 
خالل السنة

مبلغ الدين في 
موفى السنة

أسباب تسجيل 
الدين
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2.5. اآلليات المالية:

· تحديد أهم الفصول التي يمكن العمل عليها لتعبئة أكثر ما يمكن من الموارد والفصول التي يمكن  
يد ترشيد النفقات بهدف ضبط السيناريوهات التي يمكن للبلدية اعتمادها في وضع  الضغط عليها لمز

اإلستراتيجيات المستقبلية.
· للفواتير   متابعة  جداول  الطاقة من خالل مسك  استهالك  لنفقات  والمتواصلة  الدقيقة  المتابعة 

مع  الفواتير  في  الواردة  الكميات  ومطابقة  العدادات  أرقام  من  والتأكد  والماء(  الكهرباء  )خاصة 
االستهالك الفعلي.

· اعتماد نتائج التحليل المالي عند إعداد الميزانية وتوجيه االدخار إلى تسوية الديون عوضا عن تمويل  
التدخل العمومي أو تمويل االستثمارات: تخصيص فواضل العنوان األول للسنة السابقة لخالص الديون 
واالستغناء عن مساهمة موارد العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني حيث ال يمكن اعتبار الفارق 
ديون  وجود  ظل  في  مدخرات  المنجزة  األول  العنوان  ونفقات  المحققة  األول  العنوان  موارد  بين 

بالعنوان األول لم تتم تسويتها.
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جرد الممتلكات البلدية
(115)

يعتبر الجرد من األعمال الضامنة ألمالك البلدية التي يتعين ضبط إجراءاتها 
لة ضمنها

ّ
 األطراف المتدخ

ّ
وروزنامتها ودور كل

اإلطار القانوني: 
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصول: 67-69، 126-129 و196-193، 
مجلة الحقوق العينية وخاصة الفصالن 3 و13،  
القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية   

وخاصة الفصول 179 و254-253،
الجماعات    حسابات  معيار  على  بالمصادقة  متعلق   2019 سبتمبر   12 في  مؤرخ  المالية  ير  وز من  قرار 

المحلية الخاصة باألصول الثابتة.

تمهيد:
يقتضي اعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج بالبلديات جرد الممتلكات وفق مقاربة تعتمد الحصر الدقيق 
لها سواء كانت ثابتة أو منقولة، وذلك بمطابقتها للواقع وإعطائها القيمة الحقيقية والحينية لها بشكل 

يسمح بتثمينها كموارد ترفع من القدرة المالية للبلديات.

أهمية جرد الممتلكات البلدية:. 1
ن الجرد من المحافظة على األمالك واستعمالها على الوجه األمثل، وذلك من خالل:

ّ
يمك
إحصاء ممتلكات البلدية العامة والخاصة وتحيين السجالت،  
متابعة األمالك واستكشاف حاالت التلف أو الضياع أو االندثار )التآكل(،   
تطوير إجراءات المتابعة والصيانة،  
تثمينها بما ُيساهم في تطوير الموارد واإلمكانيات المالية للبلدية،  
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تسهيل عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي،  
توفير المعطيات الالزمة الحتساب كلفة الخدمات بما ُيسّهل اعتماد محاسبة التكاليف.  

أصناف الممتلكات المشمولة بالجرد:. 2
ُيقصد باألمالك العناصر التي لها قيمة مادية واقتصادية سواء كانت ثابتة أو منقولة كما تشمل الحقوق 

العينية التي يمكن أن تترّتب عنها. 
وتتجسد في صنفين:

1.2. الملك العام: 

 العقارات والمنقوالت التي يعتبرها القانون ملكا عموميا والراجعة ملكيتها 
ّ

ُتعّد ملكا عموميا محليا كل
خاصة  تهيئة  تهيئتها  تّمت  والتي  عام،  لمرفق  أو  مباشرة  العموم  الستعمال  والمخصصة  للبلدية 

للغرض.
وتعتبر من األمالك المخصصة الستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص األمالك التالية:

· الشوارع واألنهج، 
· الساحات العمومية، 
· الحدائق العمومية، 
· الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرّتبة طرقات وطنية والطرقات السّيارة، 
· وجميع األمالك التي يعتبرها القانون كذلك. 

وتعتبر من األمالك المخصصة لمرفق عام خاصة األمالك التالية:
· يع المياه والكهرباء   قطع األرض التي هي على ملك البلدية المقامة عليها منشآت وشبكات توز

والغاز والتطهير واالتصاالت وغيرها من الشبكات والمنشآت العمومية،
· المحطات المخصصة لمرفق عام للنقل وتوابعها، 
· ياض األطفال البلدية،  مراكز الطفولة والشباب ور
· األمالك التي ُتنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام. 

في حين تكتسب صفة الملك العمومي المحلي األمالك التالية:
· البلديات   تقتنيها  التي  أو  نفع عام  إلنجاز منشآت ذات  للبلديات  انتزاعها إلحالتها  تّم  التي  األمالك 

وتخصصها لذات الغرض،
· األمالك المتأتية من التقسيمات، 
· الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للبلديات، 
· ياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل البلديات أو التي على ملكها في   المنشآت الر

تاريخ صدور مجلة الجماعات المحلية،
· األمالك العامة للدولة التي تحيلها للبلدية، 
·  األمالك التي يصنفها القانون كذلك. 

ّ
وكل

2.2. الملك الخاص:

أمالكها  ضمن  المصنفة  غير  البلديات  تملكها  التي  واألراضي  البناءات  جميع  للبلديات  خاصا  ملكا  ُتعد 
العمومية. وكذلك:

· العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، 
· العقارات ذات االستعمال السكني، 
· إحالتها من طرف   يمكن  والتي  لمرفق عام  أو  لمنشأة عامة  المخصصة  المبنية وغير  غير  األراضي 

الدولة لفائدة البلديات،
· القانون   لها  تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند  أنجزتها والتي  أو  البلدية  اقتنتها  التي  المنقوالت 

صبغة عمومية،
· العمومية   المساهمات  ذات  والمنشآت  العمومية  المنشآت  تأسيس  في  مساهمتها  حصص 

ودعمها المالي،
· األسواق والمسالخ ومستودعات الحجز، 
· األمالك التي تّم إخراجها من دائرة الملك العمومي،  
· المقابر، 
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· العقارات التي تتحّول ملكيتها للبلديات بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخالص ديون أو إحالة من  
طرف الدولة أو غيرها.

إجراءات الجرد:. 3
1.3. تبويب الممتلكات: 

 ملك رقم مجرد وهو معرفه الوحيد الذي ال يسند لغيره وال يتكرر حتى عند شطبه من السجالت.
ّ

يسند لكل
.» Code à barres « كما يمكن اعتماد تقنية الرمز الشريطي

يتكّون رقم الجرد من 16 رقما أو حرفا ُتفّصل كما يلي :

رمز الفئةسنة االقتناءرمز الموقعالرقم التسلسلي

6100000011020C

 ممتلك.
ّ

ن الرقم التسلسلي من إفراد كل
ّ
ُيمك

ُيسَند رمز الموقع وفقا للقائمة المعّدة مسبقا.
ن سنة االقتناء من تسهيل عملية التعّرف على الممتلكات.

ّ
ُتمك

ر المعلومة.
ّ

يوضع 0000 في حالة عدم توف

2.3. إعداد عملية الجرد:

يمثل اإلعداد الجيد والمسبق لعملية الجرد ضمانة لنجاحه وذلك باّتباع المراحل التالية:
· إعداد قائمة في المواقع وإسناد رموز لها، 
·  موظفي وأعوان البلدية. 

ّ
إعداد مذكرة توجيهية وتوزيعها على كل

ُيصدر رئيس البلدية باقتراح من اللجنة مذكرة تضبط إجراءات الجرد، خاصة منها:
· توزيع المهام والمسؤولّيات، 
· ين(،  ضبط روزنامة التنفيذ( اإلشراف، العّد، تجميع المعطيات، التخز
· ضبط إجراءات المتابعة والمراقبة، 
· إعداد جذاذات اإلحصاء( بطاقات الجرد(، 
·  الفضاءات منظمة ومرتبة بطريقة تسّهل عملية العّد  

ّ
د من أّن األمالك المنقولة المودعة بكل

ّ
التأك

والقيس،
· تجميع وحفظ معطيات الجرد الورقية والرقمية، 
· إعداد مقررات ضبط المهام وتكليف الفرق، 
· ل األعوان والقيس. 

ّ
ضبط وتوفير الوسائل اللوجستية بما في ذلك وسائل تنق

كما يقع تنظيم اجتماعات تحسيسية وتكوينية ألعضاء فريق الجرد، قصد:
· التذكير باإلجراءات العملّية للجرد، 
· تكليف ُمختلف الفرق، 
· تفسير منهجية إسناد رموز المواقع ورموز الجرد، 
· تفسير بطاقات الجرد، 
· تفسير إجراءات الجرد وأدوات القيس واإلحصاء التي سيتّم استعمالها. 

3.3. ختم عملية الجرد:

ُيمكن القيام بختم جزئي كلما تّم االنتهاء من فئة أو من منطقة، مع العمل على:
· التأكد من شمولية الجرد، 
· إقرار نتائج الجرد من قبل رئيس البلدية وذلك بالتثبت في وثائق الجرد واإلمضاء على محضر تأليفي في  

الغرض،
· إعداد محضر جرد، 
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· عرض محضر جرد على المجلس البلدي للتداول في شأنه والمصادقة عليه. 
وتصبح نتائج الجرد نهائية بمصادقة المجلس البلدي عليها.

4.3. المكلفون بإنجاز عملية الجرد وتنفيذها:

يقتين:  يمكن إنجاز عملّية الجرد باعتماد إحدى الطر
· عدد   الجرد  لجنة  وُتحّدد  بأعوان عموميين،  باالستعانة  أو  البلدية  أعوان  بين  من  فريق عمل  تكوين 

أعضاء فريق الجرد وفقا لحجم العمل. ويتكّون فريق الجرد من:
أعوان مكلفين باإلحصاء.	 
ينها.	  أعوان مكلفين بتجميع المعطيات وتخز

· تكليف عون عمومي أو أعضاء المهن المحاسبية باقتراح من المحاسب مع تفعيل المنافسة في  
الغرض وإعداد كراس شروط ُتبّين األعمال المطلوبة.
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التصرف في المخزون
(116)

تعد وظيفة التصرف في المخزون من أهم الوظائف التي يرتكز عليها السير 
العادي للجماعة المحلية من خالل استغالل المواد والمحروقات وقطع 

الغيار الالزمة لعمليات اإلصالح والصيانة والعمل اإلداري والميداني

اإلطار القانوني: 
الفصل 280 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 

ديسمبر 1973.

المراحل األساسية لتأمين وظيفة التصرف في المخزون: . 1
لتأمين هذه الوظيفة بالطريقة السليمة وجب التأكد من حسن تأدية المهام وفقا للمسار التالي: 

االستالم   
– التسجيل واإلثبات الدفتري 

  الحفظ 
  السحب والصرف 

– المتابعة والمراقبة.
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1.1. االستالم:

· ترد على المستودع أو   التي  الحرص على أن يكون استالم المواد موضوع طلبات الشراء والتزود 
المغازة من قبل عون له دراية بمجال الطلب وترقيمها بشكل تسلسلي بدفتر كشف واعتماد البرمجيات 

اإلعالمية ووضع عدد جرد على كل منقول يكون ظاهرا عند عملية الجرد،
· التأكد من مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة عند عملية الفحص، من حيث النوعية والمعايير أو  

المواصفات المضمنة بطلب العروض، ويمكن االستعانة بخبير في الغرض عندما تكون الطلبات معقدة 
كالتجهيزات اإلعالمية،

· إحصاء الكمية المستلمة ومقارنتها بالكمية المطلوبة والمنصوص عليها بعقد الصفقة أو بطلب  
التزود للتأكد من مطابقتها، وتحيين العدد في كراس الجرد،

· عند   المسجلة  االحترازات  وضبط  المعدات  أو  المواد  استالم  محضر  بإعداد  المعني  العون  يقوم 
االقتضاء،

· تكون   أن  يجب  االستالم  وصوالت  وأن  علما  والبضائع،  المعدات  إلى  بالنسبة  استالم  وصل  ير  تحر
مطبوعة ومرقمة بصفة مسبقة،

· ير وصل إرجاع في الغرض والتنسيق   إرجاع البضاعة غير المطابقة أو التي تحوي عيبا إلى المصنع وتحر
مع المصالح المالية التخاذ التدابير الالزمة.

2.1. التسجيل واإلثبات الدفتري:

· من المهم الحرص على تسجيل كل المواد المقتناة ضمن خانة المدخالت وكل المواد المستهلكة  
ضمن خانة المخرجات وتبيان حركة المخزون بصفة يومية وتبيان الرصيد اليومي باعتماد األنظمة اإلعالمية 

والدفاتر المعدة لذلك مع التأكد من توفر المؤيدات والمستندات المبنية لكل هذه العمليات،
· ية،  إعداد بطاقة المخزونات وتحيينها بصفة دور
· العمليات   كل  لتسجيل  المخزون  في  التصرف  وتطبيقات  منظومات  على  االعتماد  المستحسن  من 

المرتبطة بتحرك المخزونات واستهالكها زمنيا وماديا.
3.1. اإليداع والحفظ:

· على العون المعني أن يحسن تنظيم وترتيب المواد داخل مساحات الخزن حسب أهميتها وقيمتها  
وأنواعها وأعدادها وتواتر استعمالها وحفظها حسب الطرق والقواعد المتعارف عليها بالنظر لطبيعة 

وخصوصيات كل صنف.
· تنظيم مساحات الخزن والترتيب وترقيم الرفوف والمواضع حسب أقدميتها وحسب أهميتها وقيمتها،  

وهو ما يحقق االستفادة القصوى من المساحات المتاحة وتسهيل عملية النفاذ إليها واستعمالها.
· يجب تهيئة مساحات الخزن بصفة دورية لتوفير الظروف السليمة لتخزين المواد والبضائع حسب الشروط  

الشمس،  التعرض ألشعة  الالزمة،  التهوئة  المناسبة،  الحرارة  )درجة  لحفظ كل مادة:  عليها  المنصوص 
العوامل المناخية، التلوث...(، كذلك يتجه إلى استعمال أوعية تخزين تتناسب ونوعية المواد المحفوظة 
قصد التأكد من سالمتها وسالمة مستعمليها والحرص على التثبت من تاريخ صلوحيتها في كل مناسبة.

· توفير ظروف حسنة لحماية المواد من السرقة وتعدي األشخاص والحيوانات. 
4.1. تصريف وتوزيع المواد:

· الحرص على تلبية طلبات المستعملين في اإلبان حسب المواصفات الالزمة والكمية المطلوبة، 
· إثبات كل العمليات الخاصة بالمخزونات بوثائق كتابية )إذن دخول، إذن خروج، إذن تحويل(، 
· السنة   آخر  المخزون في  ية: كمية  الضرور المعلومات  بها كل  تضّمن  لكل مادة  خزن  بطاقة  مسك 

المخزون  المستفيد...(  الكّمية،  يخ،  )التار والخروج  الدخول  عمليات  بكل  الخاصة  المعطيات  المنقضية، 
الموجود بعد كل عملية والمخزون في آخر السنة.

5.1. متابعة ومراقبة المخزون:

· وجوب توفير الكمية االقتصادية المناسبة من جميع المواد على اختالفها لكامل فترات السنة، 
· التثبت بصفة دورية ومستمرة من توفر الكميات المناسبة من المخزون من قطع الغيار وغيرها من  

المواد الالزمة للسير العادي للجماعة المحلية، كذلك التأكد من عدم تجاوز الكميات القصوى للمواد،
· من   عنها من صنف معين  المخزون  يقل مستوى  أال  يتعين  كمية  أقل  للمخزون: هو  األدنى  الحد 

المواد لمجابهة احتياجات الصيانة. فإذا قارب المخزون مستوى الحد األدنى يبدأ في القيام بإجراءات 
الطلب والشراء للتزود من جديد حتى ال ينفذ المخزون ويمكن تلبية مختلف االحتياجات.
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· الحد األقصى للمخزون: هو أقصى كمية يمكن االحتفاظ بها من الصنف الواحد من المواد أو قطع  
الغيار. فإذا زادت كميات المواد المخزنة عن الحد األقصى ارتفعت كلفة التخزين وصعب حفظها في 

ظروف جيدة،
· تحديد المستوى األمثل لمخزون المواد وقطع الغيار من خالل دراسة نسق االستهالك، 
· تخزين مواد الصيانة واإلصالح وقطع الغيار المستغنى عنها والتي لم تعد صالحة لالستعمال في  

أماكن منفصلة حتى يتم حصرها والتفويت فيها،
· وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى ضرورة االعتماد على المنظومات اإلعالمية للتصرف في المغازة  

ن هذه المنظومات من:
ّ
والمستودع. وعادة ما تمك

تقييم المخزون بصفة دقيقة بما يساعدك على تقدير النفقات بمناسبة إعداد الميزانية، §
تزويد المخزون بالمواد االستهالكية الالزمة في وقت قياسي من خالل التنبيه اآللي إلى المواد  §

الواجب التزود بها،
مراقبة دقيقة الستهالك المواد حسب المصالح واألقسام وتفادي سوء استخدام التصرف. §

عملية الجرد: التعريف والمراحل األساسية: . 2
1.2. تعريفها: 

المغازة  أو  المستودع  في  الموجودة  المواد  لجميع  والقياس(  الوزن  )العدد،  تسجيل  عملية  هي 
ويستثنى من عملية الجرد بالنسبة إلى الجماعات المحلية المواد المستهلكة بمجرد االستعمال األول 

ما لم تكن ضمن مخزون.
الغاية منها: معرفة كّمية وقيمة المواد المتاحة ومقارنتها بما هو مسجل محاسبيا وتحديد الفوارق 

والبحث عن أسبابها والعمل على تسويتها.
2.2. دوريتها: 

تكون عملية الجرد بمناسبة كل نهاية سنة مالية وبداية سنة جديدة أو خالل السنة كلما دعت الحاجة 
لذلك كعملية تفقد أو بالنسبة إلى المواد ذات القيمة الهامة.

وعمال بالفصل 192 من م.ج.م يعّين رئيس الجماعة المحلية في نهاية كل سنة بناء على اقتراح من 
المحاسب العمومي من يتولى القيام بجرد سنوي. ويمكن إسناد هذه المهمة إما إلى أحد األعوان 

العموميين أو إلى عضو من أعضاء المهن المحاسبية يعّين وفقا لقواعد المنافسة.
3.2. مراحلها:

ينجز الجرد على ثالث مراحل وهي اإلعداد واإلنجاز والمقاربة:

1.3.2. اإلعداد للجرد:

ويتمثل أساسا في إصدار لوائح الجرد والتي يجب أن تتضمن:
تاريخ وأهمية الجرد، §
مكان الجرد، §



430

شؤون المالية
ال

محتوى الجرد مع تفصيل حدوده، §
فريق الجرد مع تفصيل مسؤولية كل فرد، §
وثائق الجرد، §
طريقة إنجاز الجرد. §

2.3.2. إنجاز الجرد:

تتمثل في القيام بعملية التعداد وفقا لطبيعة المخزون مع ضمان:
تعداد كل محتويات المخزون، §
عدم تكرار في التعداد، §
إيقاف حركة المخزون خالل التعداد، §
التقيد بلوائح الجرد.  §

3.3.2. مقاربة وتعديل الجرد: 

وذلك بالقيام بعملية مقارنة بين المخزون المحاسبي وفقا لحركة الدخول والخروج للمخزونات خالل 
الجرد  بين  وجد  إن  االختالف  أسباب  عن  والبحث  بالمقاربة  القيام  ثم  الجرد.  بنتائج  المعنية  الفترة 

والمحاسبة.
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المتابعة المالية للمشاريع البلدية
(117)

متابعة المشاريع البلدية لتقييم قدرة الجماعة المحلية على تحسين األداء 
من حيث إحكام ضبط الحاجيات والبرمجة واإلنجاز والتحكم في آجاله والقدرة 

على استهالك االعتمادات المخصصة

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
يع    يخ 22 جانفي 2018 المتعلق بمتابعة تنفيذ المشار ير الشؤون المحلية والبيئة عدد 1 بتار منشور وز

البلدية المدرجة بالبرامج السنوية لالستثمار،
الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية.  

تمهيد:
يع البلدية أداة أساسية لتقييم قدرة الجماعة المحلية على تحسين األداء من  تعتبر عملية متابعة المشار
االعتمادات  استهالك  على  والقدرة  آجاله  في  والتحكم  واإلنجاز  والبرمجة  الحاجيات  ضبط  إحكام  حيث 
اتباع مسار إدارة مشاريعها فإن المجال  المخصصة. ونظرا إلى ما تعرفه الجماعات المحلية من تعثر في 
أصبح يمثل إحدى النقاط القارة للتداول بمناسبة انعقاد الدورات العادية للمجلس البلدي بهدف متابعة 

نسق تقدم إنجاز المشاريع وتشخيص المعّوقات والصعوبات والعمل على إدارتها.
لنفس  المخصصة  االعتمادات  المالي واستهالك  اإلنجاز  عادة  يضاهي  ال  المادي  اإلنجاز  نسق  أن  وحيث 
على  والعمل  واألسباب  الفوارق  على  الوقوف  بهدف  ية  ضرور تعتبر  النسقين  متابعة  فإن  يع،  المشار

الصعوبات. تذليل 
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أهداف المتابعة المالية للمشاريع:. 1
يع البلدية إلى التعرف على وضعيتها المالية وذلك في جميع مراحل التنفيذ  تهدف المتابعة المالية للمشار
وفي الوقت الحقيقي، وذلك للتحقق من المطابقة مع ما تم ضبطه عند تحديد الحاجيات وترجمتها لبرمجة 
وكميات وخصوصيات فنية ومقاربة اإلنجاز المالي بالتقدم المادي للمشروع واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
التنفيذ  التوفق في  المتابعة إلى ضمان  التفطن إلى وجود فوارق. ونسعى من خالل هذه  في صورة 
المادي للمشاريع وفق النسق المحدد إلى جانب استهالك االعتمادات وتفادي عدم كفايتها خاصة إزاء 

عدم االلتزام باإلنجاز وفق الروزنامة الزمنية المضبوطة.
ير المعاينات الفنية للمصالح المختصة  ويعتمد في احتساب نسبة اإلنجاز المادي على كراس الحضيرة وتقار
ومحاضر االستالم... بينما يعتمد في متابعة اإلنجاز المالي على األوامر بالصرف أو الدفع. ويمكن تفسير 
الفوارق بين اإلنجاز المادي واإلنجاز المالي أساسا بالمدة القانونية لخالص الفواتير )45 يوما حسب م.م.ع( 

أو كذلك في صورة اعتماد الكشف الوحيد للخالص )بالنسبة إلى األشغال التي ال تتجاوز 90 يوما(.
ن المتابعة المالية للمشاريع من تحصيل النقاط المستوجبة بعنوان المقياس عدد 01 )اإلنجاز المالي 

ّ
كما تمك

لبرنامج االستثمار البلدي( والمقياس عدد 02 )تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية( من المجال 
األول »تحسين الخدمات المسداة« في إطار تقييم أداء الجماعات المحلية.

منهجية المتابعة المالية للمشاريع:. 2
تتكون دورة التصرف في المشاريع )cycle de projet( من المراحل التالية:

مرحلة اإلعداد،  
مرحلة التخطيط والصياغة،  
مرحلة اإلنجاز،  
مرحلة المتابعة والتقييم.  

تمثل  باعتبارها  المذكورة  المراحل  يتقاطع مع جميع  أفقيا  للمشروع عنصرا  المالية  المتابعة  وتعتبر عملية 
عنصرا أساسيا لتحديد الجدوى والنجاعة والفعالية بالنسبة إلى المشروع.

وعليه، فإن إعداد جدول قيادة لمتابعة المشروع في جميع مراحله يبين خاصة مواضع المخاطر، عالوة 
ية لتمكين المتصرف البلدي من معرفة المعلومة في الوقت الحقيقي ومساعدة  على أنه يعتبر أداة ضرور
آخذي القرار على التقييم وتذليل الصعوبات واتخاذ القرارات المناسبة حينيا, وهو ما سيساهم في تفادي 
التأخير في اإلنجاز وتكّبد أعباء إضافية بعنوان نفس األشغال وتلبية انتظارات المواطنين بإحكام التصرف في 

المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.
بإجراءات  والقيام  المادي  باإلنجاز  والمقارنة  المالي  لإلنجاز  المسترسلة  المتابعة  اإلنجاز  مرحلة  وتستوجب 
ومساعدة  القروض  )صندوق  التمويلية  الخطة  وفق   )Déblocage des crédits( االعتمادات  تحويل 
التأكيد على احترام اآلجال القانونية  الجماعات المحلية أو وزارات شريكة أو مؤسسات تمويل أخرى( مع 

لخالص الكشوفات أو الفواتير.

آليات وتقنيات المتابعة المالية:. 3
بالرجوع إلى الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية يجب على المتصرف البلدي العمل على إحكام 

إعداد ومسك: 
المخطط التقديري للصفقات،  
جدول قيادة محّين لمتابعة تنفيذ الشراءات العمومية )أشغال وخدمات(،  
ير السنوي )في أجل    ير السداسي )في أجل ال يتجاوز 31 جويلية من السنة المعنية بالتقييم( والتقر التقر

ال يتجاوز موفى شهر فيفري من سنة التقييم( لمتابعة إنجاز برنامج االستثمار السنوي.
صفقات  تبرمج  لم  التي  البلديات  يعفي  المحلية  الجماعات  أداء  لتقييم  العملي  الدليل  أن  من  وبالرغم 
تقديري  مخطط  وإعداد  مسك  من  يمنع  شيء  ال  فإنه  التقييم،  لسنة  السابقة  السنة  خالل  عمومية 
يع المزمع إنجازها خارج إطار الصفقات وكذلك جدول قيادة محّين لمتابعة تنفيذها، وعموما سواء  للمشار
الصفقة فإنه يمكن مسك جدول متابعة مالية  إطار  أو خارج  إطار صفقة  بإنجاز مشاريع في  األمر  تعلق 

للمشروع يتضمن الخطة التمويلية ومتابعة تحويل القروض والمساهمات ومتابعة صرف االعتمادات:



433

دة
جدي

ت ال
ها

وج
 الت

ع:
لراب

ء ا
لجز

ا

المشروع
صيغة اإلنجاز 

)صفقة/
استشارة...(

الكلفة 
األولية

الكلفة 
المحّينة

اإلنجاز اإلنجاز المالي )1(
الفارق المادي )2(

بين
 1 و2

تفسير 
الفارق

المبلغ
النسبة 

من 
الكلفة
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الميزانية المحلية المراعية للنوع االجتماعي
(118)

تساهم الميزانية البلدية المراعية للنوع االجتماعي في تحقيق المساواة 
بين فئات المجتمع من خالل حسن توظيف الموارد حسب الحاجيات الحقيقية

اإلطار القانوني:
القانون األساسي عدد 29 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة   

الفصول 106 و112 و156،
األمر الحكومي عدد 626 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ   

الفرص بين المرأة والرجل.

تمهيد:
العالقات، وهي  تلك  تشكيل  وكيفية  والمرأة  الرجل  بين  االجتماعية  العالقات  إلى  االجتماعي  النوع  يشير 
التي  والعالقات  والرجال  النساء  من   

ّ
كل أدوار  إلى  االجتماعي  النوع  ُيحيل  المجتمع.  يصنعها  اختالفات 

تعكسها هذه األدوار. وتتمّيز هذه العالقات بكونها مبنية اجتماعيا وليست محّددة بيولوجيا.
تتمّيز مقاربة النوع االجتماعي بكونها:

تهتم باألدوار والعالقات والمسؤوليات،  
تهتم بالحقوق والواجبات والصور والمكانة...  
يحّددها المجتمع للمرأة والرجل حسب اإلطار االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي.  

تعريف الميزانية المبنّية على النوع االجتماعي: . 1
ز الميزانية المبنية على النوع االجتماعي على تقييم آثار تلك الميزانيات على أوضاع المرأة والرجل والشباب 

ّ
ترك

إلى ضمان  اآللية  الميزانية. وتهدف هذه  فترة  المعيشية طيلة  الخصوصية وظروفهم  الحاجيات  وذوي 
إنفاق الموارد العمومية بشكل يراعي العدالة االجتماعية واإلنصاف حسب النوع االجتماعي.
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التي  الموارد  حجم  تحديد  تحاول  هي  بل  بالنساء،  خاصة  ميزانية  وليست  محايدة  ميزانية  فهي  وبذلك 
يع التي تخّصص للنوع االجتماعي. وال تعني صياغة ميزانية  تخصصها البلدية لإلنفاق على البرامج والمشار
يادة مبالغ إضافية للنفقات  عمومية ُتراعي النوع االجتماعي أن يتم الفصل بين نصيب الرجال والنساء أو ز
ية التونسية أعّدت منذ  لصالح المرأة أو تقليص النفقات المخّصصة للرجال. وتجدر اإلشارة إلى أّن الجمهور

سنوات خطة عمٍل وطنية إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي.

أهداف الميزانية المحلية المراعية للنوع االجتماعي:. 2
تكمن أبرز األهداف في:

 فئة اجتماعية وفهمها،   
ّ

تحديد احتياجات كل
 فئة مجتمعية  

ّ
تحقيق توزيع منصف للموارد المالية المتاحة حسب احتياجات وتوقعات وطموحات كل

يادة في اإلنفاق العمومي في مجمله،    إعادة ترتيب األولويات أكثر من الز
المخصصة    الموارد  في  تغيير  إحداث  من  أكبر  بصورة  القطاعات  داخل  البرامج  توجيه  إعادة  على  التركيز 

لقطاعات بعينها،
تقييم ومتابعة مدى االلتزام بالمبدأ المؤّيد ألخذ احتياجات المرأة والشباب واألطفال في الحسبان في   

رسم السياسات العمومية،
 الفئات للوصول لموارد ومصادر التمويل المتاحة،   

ّ
د من تكافؤ الفرص لكل

ّ
التأك

إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.  

إجراءات عملية لتحقيق ميزانية مراعية للنوع االجتماعي: . 3
1.3. على المستوى التنظيمي:

يجب أن ُيراعي تنظيم العمل والتنظيم الهيكلي للبلدية مسألة النوع االجتماعي، حيث يمكن:
· إحداث قسم إحصاء ُيعنى بتجميع اإلحصائيات المختلفة مبّوبة حسب النوع االجتماعي،  
· تفعيل دور اللجنة المنبثقة عن المجلس البلدي والتي ُتعنى بتكافؤ الفرص بين الجنسين والتي يمكن  

أن ُيعَهد لها تقييم مدى احترام الميزانية والسياسات والبرامج ومخططات االستثمار للنوع االجتماعي، 
· بالنوع   المعنية  المدني  المجتمع  مكّونات  ومختلف  البلدية  بين  شراكة  اتفاقيات  إبرام  تشجيع 

االجتماعي.
2.3. على مستوى إعداد الميزانية وتوزيع االعتمادات: 

تبعا لقرب البلدية من المواطن باعتبارها الخط األول لممارسة الديمقراطية والمشاركة في الشأن العام 
وكذلك الرتباط أغلب الخدمات المقّدمة للمواطن بالبلدية، فإّن إدراج النوع االجتماعي في الميزانية ال 

يغدو أمرا صعب التحقيق.
وكمثال على ذلك نسوق بعض المصاريف المراعية للنوع االجتماعي حسب تبويب الميزانية:

1.2.3. على مستوى التأجير: 

قد يؤدي تحليل تركيبة التأجير العمومي بالميزانية إلى اكتشاف أّن نسبة المبالغ المرصودة لتأجير 
الرجال أكبر من تلك المرصودة للنساء نظرا لتفاوت عدد األعوان حسب الجنس. كما قد نالحظ أّن 
الخطط الوظيفية يستأثر بها الرجال أكثر من النساء أو أّنه ال يوجد نصيب لذوي االحتياجات الخصوصية 

في أعوان البلدية.
وعلى هذا األساس فإّن إعداد الميزانية وترتيب األولويات في االنتداب وإسناد الخطط الوظيفية 
يجب أن ُيعطي األولية لسّد تلك الفوارق المسّجلة عند إجراء التحاليل المبنية على النوع االجتماعي.

الت االجتماعية: 
ّ
2.2.3 على مستوى التدخ

يجب أن يتّم تخصيص االعتمادات الخاصة بالمنح والتدخالت االجتماعية بشكل يؤدي إلى نفس األثر 
على الرجال والنساء. ففي مجتمع محلي أغلبه نساء وأطفال مثال أو به عدد مهّم من ذوي 

الت االجتماعية ومبالغها.
ّ

اإلعاقة، ال يمكن إغفال هذا العنصر عند ضبط نوعية التدخ
3.2.3. على مستوى البنية األساسية )تختّص البلديات بإنشاء األسواق ودور الشباب والثقافة(:

فعند تهيئة األسواق األسبوعية يجب األخذ بعين االعتبار أّن النساء أكثر ارتيادا لهذا الفضاء، وإذا ما 
أضفنا إلى ذلك أنهّن يصطحبن أطفالهّن معهّن فإّن إنجاز السوق يجب أن يوفر مثال فضاءات استراحة 
وألعاب لألطفال ُيمكن تركهم بها إلى حين إتمام األمهات شؤونهّن. كما أّن فضاءات األسواق 
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عربات  في  ألطفالهن  المصطحبات  والنساء  الحوامل  النساء  خصوصية  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  يجب 
مجرورة. وبذلك تكون الميزانية قد أخذت بعين االعتبار النوع االجتماعي.

ياضة، يجب إعداد دراسة مبنية على النوع االجتماعي  فيما يخص دور الشباب والثقافة وقاعات الر
ياضة والفن باعتبار أّن ميوالت الفتيات الالتي يِملن  قبل تحديد الحاجيات من معّدات الموسيقى والر
ياضات معينة )كمنجة، عود، قانون، رسم، رقص( مختلفة عن ميوالت  إلى أدوات موسيقية ور
تختلف  المعدات  تلك  أّن أسعار  المتعارف عليه  ياضات قوية(، ومن  ر إيقاعية،  الشبان )موسيقى 

وبالتالي فإّن تحديد الرّواد حسب النوع االجتماعي يؤدي إلى ضبط االحتياجات بأكثر دقة.
3.3. على المستوى التحليلي: 

للحصول على ميزانية ُتراعي النوع االجتماعي، ينبغي اعتماد تحليل وصفي للبيانات المفصلة مبني على 
النوع االجتماعي ويجيب عن األسئلة التالية:

· هل المشاريع والبرامج المقترحة ضمن الميزانيات تتحدى معوقات وقيود تطبيق النوع االجتماعي  
أم تعّززها؟

· هل تعمل المشاريع والبرامج المقترحة على استهداف النساء والشباب ذوي اإلعاقة وإدماجهم  
أو تهميشهم وإقصائهم؟

· ما   أو قطاع  بصفة عامة  البلدي  )القطاع  القطاع  السائدة في  االجتماعي  النوع  ما هي قواعد 
بعينه(؟

·  من الرجل والمرأة والشباب وذوي اإلعاقة والمسّنين في القطاع؟  
ّ

ما هي اهتمامات واحتياجات كل
· اإلعاقة   وذوي  والشباب  والمرأة  الرجل  من   

ّ
لكل المخصصة  للموارد  والوصول  التحكم  مدى  ما 

والمسّنين في القطاع؟
4.3. على مستوى تقييم الميزانية: 

يتّم تقييم الميزانية المراعية للنوع االجتماعي من خالل وضع مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتحّصل 
عليها وأثر تلك الميزانية على أوضاع الفئات التي هي في وضعية وظروف معيشّية هشة طيلة عمر 

دورة الميزانية.  

مراحل إعداد الميزانية المراعية للنوع االجتماعي:. 4
المرحلة األولى: تصنيف قواعد البيانات والمعلومة وفق معيار النوع االجتماعي، 
المرحلة الثانية: تبويب االعتمادات المخصصة لقضايا النوع االجتماعي ضمن 3 فئات:

النفقات الموّجهة للنوع االجتماعي بشكل مباشر ،	 
النفقات التي تعّزز عدالة النوع االجتماعي في االنتدابات والترقيات والتسميات والخدمات...  	 
النفقات غير المباشرة الموّجهة للنوع االجتماعي.	 

المرحلة الثالثة: ضبط االعتمادات المرصودة للنوع االجتماعي، 
المرحلة الرابعة: إعداد الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي، 

منطق  وفق  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  تقييم  حول  سنوي  ير  تقر إعداد  الخامسة:  المرحلة 
النتائج. 

لمشاهدة الفيديو:





المحور الخامس

الشؤون العمرانية

المحتوى

الجزء األول: التهيئة العمرانية

الجزء الثاني: التنمية المحلية واالستثمار
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المحور الخامس

الشؤون العمرانية

المحتوى

الجزء األول: التهيئة العمرانية

الجزء الثاني: التنمية المحلية واالستثمار

الجزء األول 

التهيئة العمرانية

المحتوى
أسس التخطيط الحضري والتهيئة العمرانية المستدامة

أدوات التخطيط الترابي والعمراني
الفاعلون والمتدخلون في مجال التهيئة العمرانية

مثال التهيئة العمرانية - دوره ومكّوناته واالرتفاقات المتعلقة به
إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية - األعمال التحضيرية

وإجراءات  الدراسة  مراحل   - العمرانية  التهيئة  أمثلة  ومراجعة  إعداد 
المصادقة

تنفيذ مثال التهيئة العمرانية
تصميم ومتابعة الفضاءات العمومية

التراتيب العامة للتعمير
التصدي لتغّير المناخ وإجراءات التكيف على مستوى البلديات

إحداث دوائر المّدخرات العقارية داخل البلديات
إحداث دوائر التدخل العقاري

إعداد وتنفيذ مثال التهيئة التفصيلي وبرنامج التدخل العقاري
إعداد ملفات التقسيمات العمرانية

المصادقة على ملف التقسيم والتعديل
إنجاز أشغال التهيئة واستالم التقسيمات

المصادقة على ملف رخصة البناء
للبناء  والتصدي  المنظم  غير  العمراني  التوسع  مقاومة  آليات 

الفوضوي
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أسس التخطيط الحضري والتهيئة العمرانية 
المستدامة

(119)

التعريف بأهم مبادئ التخطيط الحضري والتهيئة العمرانية المستدامة 
كأساس لتحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة، وانعكاسها 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ووضع منوال حوكمة 

يعتمد على تشريك المواطنين في وضع التصّورات والخيارات

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
الترابية    التهيئة  مجلة  بإصدار  المتعلق   1994 نوفمبر   28 المؤرخ في   1994 لسنة   122 عدد  القانون 

والتعمير،
القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط،  
للتنمية    وطنية  لجنة  بإحداث  المتعلق   1993 أكتوبر   11 في  المؤرخ   1993 لسنة   2061 عدد  األمر 

المستديمة.

مراجع أخرى:
الرابط لالطالع على التجربة:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
يع العمرانية: دليل    ية للسكنى بعنوان »في تصّور وتقييم المشار الدليل الُمعّد من طرف الوكالة العقار

إنجاز حي بيئي - أدوات وطرق لمشاريع تهيئة مستدامة«.
(Guide de mise en oeuvre Eco-Quartier, Outils et méthodes pour des Projets 
d’aménagement durables - AFH)
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تمهيد:
أصبح التخطيط الحضري المستدام أساسا لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والمحافظة على البيئة أي 
تحقيق التوازن بين االستجابة لحاجيات السكان التي تتطلب استخدام موارد طبيعية وتتسّبب في إنتاج كميات 
هامة من النفايات والمواد التي ال يمكن للبيئة امتصاصها أو تفكيكها، والمحافظة على الثروات الطبيعية 

لألجيال القادمة. 
المستدام عموما والتخطيط  التخطيط  الدولي في منظومة  القانون  التونسي على غرار  القانون  انخرط 
الحضري المستدام خصوصا، عن طريق المشاركة في المبادرات العالمية وإمضاء االتفاقيات الدولية. كما 
عادلة  مستدامة  تنمية  تحقيق  في  المساهمة  قصد  الوطني  المستوى  على  الُبعد  هذا  تكريس  تّم 

وشاملة إلى جانب وضع سياسات وإستراتيجيات خاصة بالتخطيط العمراني المستدام.
	 أهم االتفاقيات على المستوى العالمي:

- اتفاقيات ومبادئ األمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة، آخرها سنة 2015 والتي انبثقت عنها 
الحادي عشر  الهدف  أهمها  السبعة عشر،  المستدامة  التنمية  المستدامة وأهداف  التنمية  أجندة 

»جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة«.
	 البرامج والسياسات على المستوى الوطني:

- البرنامج الوطني للمدن المستدامة،
ية الوطنية. - السياسة الحضر

التنمية المستدامة:. 1
األبعاد  جانب  إلى  والبيئية  االجتماعية  األبعاد  االعتبار  بعين  تأخذ  التي  التنمية  هي  المستدامة  التنمية 
 األجيال القادمة. وتتمحور 

ّ
االقتصادية لحسن استغالل الموارد المتاحة لتلبية حاجيات األفراد مع االحتفاظ بحق

والبيئة،  الطبيعية  الموارد  وحفظ  االقتصادي،  النمو  هي  رئيسة  مجاالت  ثالثة  في  المستدامة  التنمية 
والتنمية االجتماعية.

ومن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خالل التشجيع على اّتباع 
أنماط إنتاج واستهالك متوازنة، دون اإلفراط في االعتماد على الموارد الطبيعية.

التهيئة العمرانية المستدامة: . 2
ية والتهيئة العمرانية المستدامة إلى احترام مبادئ التنمية المستدامة في مخططات  تهدف التهيئة الحضر

التهيئة العمرانية، وذلك من خالل:
ية،	   الخدمات الضرور

ّ
 مكّونات المجتمع، تتوفر فيه كل

ّ
فضاء عمراني اجتماعي شامل لكل

فضاء عمراني مواكب للتطور العلمي والتكنولوجي وأكثر صمودا في مواجهة التغييرات المناخية،	 
فضاء نظيف وصحي، يضمن النقل والتنقل ويشّجع على استعمال وسائل النقل السلسة من أجل نقل 	 

أخضر ومستدام،
 فضاء يكرس مبدأ التكامل بين البيئة واالقتصاد من أجل تنمية اقتصادية محلية مستدامة وتوزيع عادل 	 

للثروات بين جميع السكان،
فضاء يشّجع على استعمال الطاقات المتجّددة في التهيئة والتعمير.	 

مبادئ التخطيط الحضري المستدام:  . 3
يرتكز التخطيط الحضري المستدام على المبادئ األساسية التالية:

1.3. تخطيط حضري يشّجع على االندماج والعدالة االجتماعية:

من خالل تمكين جميع المتساكنين من الوصول إلى جميع الخدمات دون تمييز، وتهيئة فضاءات عامة 
الحاجيات  وأصحاب  السن  وكبار  والشباب  المرأة  مثل  المجتمع  شرائح  جميع  استيعاب  على  قادرة 

الخصوصية مع ضمان أمنهم وسالمتهم في جميع األماكن واألوقات.
التجهيزات، كممرات  تتوفر فيها جميع  إنجاز فضاءات خارجية خضراء  المبدأ من خالل  ُيمكن تفعيل هذا 
ياضة لمختلف  خاصة لذوي االحتياجات الخاصة، اإلضاءة الخارجية، اإلنترنت، األمن، فضاءات لممارسة الر

الشرائح العمرية واالجتماعية مع تنشيط ثقافي كامل السنة.
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2.3. تخطيط حضري يحقق تنمية اقتصادية عادلة:

من  تنمية مواردها  على  المحلية  الجماعة  تعمل  المحلي  المستوى  على  اقتصادية  عدالة  لتحقيق 
يقة  بطر العمراني  المجال  داخل  الثروة  خلق  في  ُتساهم  اقتصادية  يع  مشار وإحداث  تصّور  خالل 
القدرة  تحسين  شأنه  من  ما  وهو  الشباب،  لفائدة  شغل  مواطن  توفير  على  تعمل  كما  متوازنة. 

يحة ضمن الدورة االقتصادية المحلية. الشرائية وإدماج هذه الشر
والخدمات  األنشطة  لهذه  المناسبة  المواقع  اختيار  في  مهّما  دورا  العمراني  التخطيط  ويكتسي 
األنشطة  هذه  تتالءم  أن  يجب  كما  منها،  واالستفادة  إليها  المواطنين  وصول  تسّهل  بكيفية 

 بلدية في إطار تحقيق التكامل بين البيئة واالقتصاد.
ّ

االقتصادية مع الخصوصيات الطبيعية لكل

3.3. تخطيط حضري يحافظ على البيئة:

والبرامج  السياسات  للبلديات  العمرانية  التهيئة  وأمثلة  الحضري  التخطيط  يع  مشار تراعي  أن  يجب 
الوطنية في مجال البيئة، وأن تراعي في توّجهاتها ظاهرة تغّير المناخ وكيفية التصدي لها من خالل: 

· المحافظة على المناطق الطبيعية والتنوع البيولوجي بها من خالل التشجيع على إحداث وتهيئة  
ية تعتمد على الطاقات المتجّددة في تسييرها والتصّرف فيها،  منتزهات حضر

· المحلية   البناء  وتقنيات  مواد  واستعمال  ية  المعمار الخصوصيات  على  المحافظة  على  التشجيع 
المالئمة من أجل نجاعة طاقية أفضل، 

· اختيار مواقع   بحسن  الكربون، وذلك  انبعاثات  التقليص من  النقل قصد  استعمال وسائل  الحّد من 
الجماعية،  التجهيزات 

· ية وتثمين المسطحات المائية ووضع تصّورات بشأنها   المحافظة على الشواطئ والواجهات البحر
في مخططات التهيئة...

4.3. تخطيط حضري بمنهجية تشاركية: 

لحسن حوكمة التخطيط الحضري والتهيئة العمرانية واحترام مقتضيات االستدامة، أصبح من الضروري 
يك المواطنين في وضع التصورات وفرضيات التهيئة وذلك بتنظيم جلسات تشاركية يتّم خاللها  تشر
ونظرتهم  المستقبلية  حاجياتهم  حول  المواطنين  القتراحات  واالستماع  العمرانية  لإلشكاليات  التطّرق 

العمراني. لمحيطهم 
وتكّون مخرجات هذه الجلسات نقاطا أساسية في وضع خيارات التهيئة وتصّور المشروع العمراني 

للبلدية.

نظام التقييس العالمي للمدن المستدامة:. 4
في  تساهم  لجنة  وهي   ،ISO TC 268 المحلية  للجماعات  المستدامة  للتنمية  الفنية  اللجنة  أعّدت 
للتقييس  الدولية  المعايير  من  سلسلة   2012 سنة  منذ  المستدامة،  للتنمية  األممية  األهداف  تحقيق 
بهدف وضع مقاربة عالمية موّحدة مستدامة بما في ذلك المستوى المحلي والمدن. في هذا اإلطار 

ها المجال المحلي والعمراني:
ّ
تّم اقتراح أنظمة التقييس الخمسة التالية والتي شملت جل

ية ونوعية الحياة.	  ISO 37120: 2014 / التنمية المستدامة المحلية - مؤشرات الخدمات الحضر
ISO / TR 37150: 2014 / البنية التحتية للمجتمع الذكي - مراجعة األنشطة تنطبق على المقياس.	 
ISO / TS 37151: 2015 / البنية التحتية للمجتمع الذكي - المبادئ والمتطلبات لمقياس األداء.	 
ية الذكية - إطار عمل مشترك للتطوير والتنفيذ.	  ISO / TR 37152: 2016 / البنية التحتية الحضر
 	 - المستدامة  التنمية  أجل  من  اإلدارة  نظام   - المحلية  المستدامة  التنمية   /  ISO 37101: 2016

التوجيهية الستخدامها. المتطلبات والمبادئ 
على  الحصول  من  المحلية  الجماعات  ن 

ّ
ُيمك موّحدا  عالميا  إطارا  للتقييس  الدولية  المعايير  هذه  وتمثل 

إحدى عالمات الجودة لتشجيعها على المساهمة في تحقيق أهداف التخطيط الحضري المستدام من 
أجل تنمية عمرانية مستدامة.

توصيات عملية:. 5
يك  يقة تضمن تشر التشاركية بطر الديمقراطية  آليات  لضمان تحقيق تخطيط حضري مستدام، يجب تكريس 
بها  اإلعالم  يتّم  مفتوحة  عامة  جلسات  عقد  خالل  من  ذلك  ويكون  المحلي.  المجتمع  مكّونات  كافة 
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لين 
ّ

المتدخ  
ّ

كل تمثيلية  على  الحرص  ويجب  بشأنها.  والتداول  التنموية  البرامج  عرض  خاللها  ويتم  مسبقا 
 من:

ّ
والفاعلين في المجال البلدي وذلك بأن تضّم هذه الجلسات كال

ية وبناء ثقة مع هذه الجهات قصد التعاون على تنفيذ خطط  	 الجماعات المحلية واإلدارات الالمحور
العمل المحلية،

	 المجتمع المدني والمنظمات الوطنية،
	 المتساكنين بمختلف فئاتهم االجتماعية بهدف انخراطهم في المجهود التنموي والمحافظة على 

الممتلكات والمساهمة في التخطيط
	 الشباب واألطفال،

	 النساء، 
	 كبار السن،

	 ذوي االحتياجات الخصوصية.
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أدوات التخطيط الترابي والعمراني
(120)

التعريف بأدوات التخطيط الترابي والعمراني التي تتفّرع إلى أدوات تنظيمّية 
تخّص اإلدارة وتنطبق على المستوى الوطني والجهوي كاألمثلة 

التوجيهية لتهيئة التراب الوطني واألمثلة التوجيهية لتهيئة التراب الجهوي، 
واألدوات العملياتية التي تخص الجماعات المحلّية كمثال التهيئة العمراني 

واألمثلة التفصيلية والتقسيمات وصوال إلى رخص البناء

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
القانونية    والنصوص   1994 122 لسنة  القانون عدد  الصادرة بمقتضى  الترابية والتعمير  التهيئة  مجلة 

حته، خاصة القانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أوت 2005،
ّ

التي نق
يخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994    مجلة حماية التراث األثري والتار

المؤرخ في 14 فيفري 1994.

تمهيد:
الترابي  المجال  تنظيم استعمال  أدوات مترابطة ومتناسقة إلحكام  الترابّية والتعمير  التهيئة  ل وثائق 

ّ
تمث

وبناء محالت  يع عمرانية  وإنجاز مشار المحلية من ممارسة سياسة محلّية متناسقة  الجماعات  وتمكين 
سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات عمومية.
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المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وأهدافه )م.ت.ت.ت(:. 1
مرجعا  ل 

ّ
وُتمث الترابي،  للمجال  ومستدامة  متناسقة  إستراتيجية  رؤية  وضع  من  ن 

ّ
ُتمك تخطيط  أداة  هو 

المثال  هذا  ويضبط  والبعيد.  المتوسط  المدى  على  المحلية  والجماعات  ية  المركز للسلطة  أساسيا 
لتوّجهات  الترابي وفقا  للمجال  التنافسية  القدرة  الوطني وكيفية دعم  التراب  لتهيئة  الكبرى  التوجهات 
الوطنية  السياسة  وتوّجهات  القطاعية  العمومية  السياسات  بين  كذلك  ينّسق  كما  الوطني،  االقتصاد 

الترابية. للتهيئة 
األطراف المكلفة بإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني:	 

الوزارات  مع  بالتنسيق  الوطني  التراب  لتهيئة  التوجيهي  المثال  الترابية  بالتهيئة  المكلفة  الوزارة  ُتِعّد 
من  باقتراح  حكومي  بأمر  عليه  المصادقة  وتتّم  المعنّية،  المحلية  والجماعات  والمؤسسات  والهياكل 
 خمس )05( سنوات حول تطّور المجال الترابي الوطني 

ّ
يرا كل ير المكلف بالتهيئة الترابية. كما ُتِعّد تقر الوز

المجلس  على  وتحيله  الوطني،  التراب  لتهيئة  وبرامجه  التوجيهي  المثال  خيارات  مع  تطابقه  ومدى 
الترابية والتعمير. الوطني للتهيئة 

األمثلة التوجيهية وأهدافها: . 2
ل هذه األمثلة أدوات التهيئة الترابية المعتمدة على المستوى الجهوي من أجل تصّرف محكم في 

ّ
ُتمث

المجال الترابي وضمان تنمية مستدامة وتنقسم إلى: 
األمثلة التوجيهية لتهيئة اإلقليم،  
األمثلة التوجيهية لتهيئة الجهة،  
األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة.  

المثال التوجيهي للتراب الوطني

أدوات التخطيط الترابي والعمراني

ية
تيب

لتر
وا

ة 
قي

طبي
الت

ت 
وا

ألد
ا

ية
يات

مل
لع

ت ا
وا

ألد
ا ق ملزمة للغير

وثائ
ق ملزمة لإلدارة

وثائ
األمثلة التوجيهية

مثال التهيئة التفصيلي

مثال التقسيم

رخصة البناء

مثال التهيئة العمرانية
مثال حماية وإحياء
مثال صيانة وإحياء
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1.2. األمثلة التوجيهية لتهيئة اإلقليم والجهة: 

وتنسجم  )15( سنة  متناسق ومستدام على مدى خمس عشرة  إستراتيجي  تخطيط  أدوات  تعتبر 
مع سياسة الدولة للتهيئة الترابية لتعّزز خيارات التهيئة للجهة. وتهدف إلى الرفع من جاذبية اإلقليم 
التنافسية ومردودّيته االقتصادية. كما تساهم في تكامل دور اإلقليم مع بقية األقاليم  وقدرته 
لتهيئة  التوجيهي  المثال  ضبطها  التي  والتوجهات  الخيارات  إطار  في  المجاورة  منها  خاّصة  األخرى 
والتعاون  بالتشاور  والجهة  اإلقليم  لتهيئة  التوجيهية  األمثلة  والجهة  اإلقليم  ُيَعّد  الوطني.  التراب 
المجتمع  العمومية ومكونات  ية والمؤسسات  المركز السلط  المحلية وبالتنسيق مع  الجماعات  مع 

المدني ذات العالقة.
2.2. األمثلة التوجيهية لتهيئة الجهة: 

واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة  تركيز  عند  والقطاعية  العامة  السياسات  بين  التناسق  ق 
ّ

تحق
والثقافية، كما تضع مخططات تهيئة البنية األساسية وتجهيزات المنشآت المهيكلة.

3.2. األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة: 

ة ومميزات ثقافية 
ّ

 منطقة ذات منظومة بيئية هش
ّ

تعتبر أدوات تخطيط لتهيئة وحماية وتثمين كل
ُتِعّد الوزارة المكلفة  أو خصائص طبيعية متميزة تستوجب وضع قواعد ومناهج تراعي خصوصياتها. 
المعنّية  المنطقة  تطّور  حول  )05( سنوات   خمس 

ّ
كل يرا  تقر ُتِعّد  كما  األمثلة،  الترابية هذه  بالتهيئة 

ومدى تطابقه مع خيارات المثال التوجيهي للتهيئة وبرامجه، وتتّم مراجعة هذا المثال عند االقتضاء 
طبقا إلجراءات إعداده.

مثال التهيئة العمرانية: . 3
مدى  على  متناسقة  سياسة  ممارسة  من  المعنّية  المحلية  الجماعة  ن 

ّ
ُتمك عمراني  تخطيط  أداة  هو 

 قطعة 
ّ

عشر سنوات )10( لتنظيم استعمال مجالها الترابي وتحديد صبغة األرض وشروط استعمال كل
 القطاعات لدفع 

ّ
الت كل

ّ
ل هذه األداة الترتيبية باألساس اإلطار األمثل لتنسيق تدخ

ّ
منها واستغاللها. وتمث

الطرقات  حوزة  برمجة  خاللها  من  يتّم  حيث  العمراني،  بالتجمع  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسيرة 
تراتيب عمرانية  األراضي ووضع  العمومية وضبط صبغة مختلف  الجماعية  التجهيزات والمرافق  ومختلف 
ل هذه األداة اإلطار القانوني الذي 

ّ
خاصة بها، وتحديد االرتفاقات المتعلقة بالملك العمومي. كما تمث

تعتمده الجماعة المحلية المعنّية إلسناد التراخيص المتعلقة بالتقسيمات ورخص البناء.
فة بإعداد لمثال التهيئة العمرانية:	 

ّ
األطراف المكل

المصالح  مع  باالشتراك  المحلية  للجماعات  التابعة  الفنية  المصالح  ِقبل  من  العمرانية  التهيئة  مثال  ُيَعّد 
الفنية الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير، ويمكن االستعانة في ذلك بمكاتب دراسات خاصة.

مثال الحماية واإلحياء:. 4
ى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث تحديد المواقع الثقافية وإعداد أمثلة خاصة بها تضبط: 

ّ
تتول

 منطقة، وشروط تعاطي تلك األنشطة، واالرتفاقات الخاصة بكل منطقة.
ّ

ص لها داخل كل
ّ

األنشطة المرخ
ويتّم إعداد »مثال للحماية واإلحياء خاّص بالموقع الثقافي« إثر نشر قرار إنشاء الموقع الثقافي وفي 
يخ ذلك النشر المعني، ويخضع إعداد المثال لنفس اإلجراءات التي  ظرف ال يتعدى خمس سنوات من تار

يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية.
ير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة  بالتراث والوز ير المكلف  وتتّم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوز

للتراث. الوطنية 

مثال الصيانة واإلحياء:. 5
قيمتها  باعتبار  والتقليدية  يخية  التار المجموعات  تحديد  بالتراث  المكلفة  بالوزارة  المختّصة  المصالح  ى 

ّ
تتول

يخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي. وإثر ذلك يتّم إعداد مثال  وطنيا أو عالميا من حيث طابعها التار
يخية يحّدد:  مجموعة تار

ّ
»صيانة وإحياء« لكل

العقارات المبنّية أو غير المبنّية الواجب الحفاظ عليها،  
العقارات المتداعية الواجب تهذيبها،  
المباني الواجب هدمها كلّيا أو جزئيا لغرض أشغال تهيئة عمومية أو خاصة،  
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القواعد الهندسية الواجب احترامها،  
ية،   البنى األساسية والتجهيزات الضرور
القواعد الخاصة بتهيئة الساحات العمومية،  
األنشطة الممنوعة لعدم استجابتها لمقتضيات الحفاظ على المناطق المصانة اعتبارا لخصوصيات تلك   

المناطق.

مثال التهيئة التفصيلي:. 6
أو تهذيب في منطقة  تجديد  أو  تهيئة وتجهيزات  برنامج  إعدادها إلنجاز  يتّم  تنفيذية،  تخطيط  أداة  هو 

لين العموميين.
ّ

ل عقاري لفائدة أحد المتدخ
ّ

محّددة بمحيط دائرة تدخ
يضبط مثال التهيئة التفصيلي:

من    وغيرها  البنايات  ومآل  والطبيعة  الخاصة  أو  الجماعية  والتجهيزات  والمنشآت  البنايات  مواقع 
استعمال األراضي،

تهيئة    برنامج  إنجاز  قصد  وذلك  احترامها،  الواجب  واالرتفاقات  المختلفة  والشبكات  الطرقات  شبكة 
ل عقاري.

ّ
وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني في نطاق دائرة تدخ

للسكنى  ية  العقار الوكاالت  أو  المحلية  الجماعات  أو  )الدولة  عقاري  ل 
ّ

تدخ دائرة  من  المستفيد  ى 
ّ
يتول

التهيئة  برنامج  على  يشتمل   
ّ

ملف إعداد  العمراني(  والتجديد  التهذيب  وكالة  أو  والصناعة  والسياحة 
والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني ومثال التهيئة التفصيلي للمناطق المشمولة بتلك الدائرة.

مثال التقسيم:. 7
 عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثالثة أو أكثر، معّدة بعد التهيئة 

ّ
التقسيم هو كل

لبناء محالت سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية. 
أو  يعية  التشر للنصوص  طبقا  النشاط  هذا  ممارسة  له  مخّول  طرف  أّي  ِقبل  من  التقسيم   

ّ
ملف ُيَعّد 

الترتيبية الجاري العمل بها.
بالتقسيم:	  المناطق المعنّية 

حّدد المشّرع المناطق التي ُيمكن فيها إنشاء التقسيمات أو تنميتها أو تعديلها كما يلي:
المناطق التي يشملها مثال تهيئة عمرانية،  
المناطق التي يشملها مثال تهيئة تفصيلي،  
ير المكلف بالتعمير وذلك بعد    المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية والمحّددة بقرار من الو ز

هذه  في  إنجازها  ع 
ّ

المتوق أو  المتوفرة  منها  سواء  ية  الضرور األساسية  التجهيزات  وجود  من  التثبت 
المناطق.

رخصة البناء: . 8
األطراف المعنية بالحصول على رخصة البناء: 	 

ُيسند رئيس البلدية داخل المناطق البلدية رخصة البناء إلى من يروم البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم 
بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها.

أو جماعة عمومية محلية  أو جمعية  أو شركة  أو معنوي سواء كان فردا   شخص مادي 
ّ

ويخضع كل
ية التي هي ذات صبغة عادّية.  وكذلك الدولة بالنسبة إلى البناءات المدنية أو العسكر

 رخصة البناء(	 
ّ

مكّونات رخصة البناء: )انظر الجذاذة المتعلقة بالمصادقة على ملف
التراتيب العامة للتعمير: . 9
 عمليات البناء باألراضي الكائنة خارج حدود المناطق التي تشملها   

ّ
تنطبق التراتيب العامة للتعمير على كل

أمثلة تهيئة عمرانية أو تفصيلية مصادق عليها والمناطق التي تشملها تراتيب خاصة. 
إثر تعميم التراب البلدي، أصبحت عديد البلديات تحتوي على مناطق غير مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية،   

لذلك يتّم خارج أمثلة التهيئة العمرانية اعتماد مقتضيات التراتيب العامة للتعمير، وذلك:
بتراتيب    أو  عمرانية  تهيئة  بأمثلة  المشمولة  غير  المناطق  داخل  البناء  في  المشتركة  التراتيب  بتطبيق 

خاصة،
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 مجال ترابي غير مشمول بأمثلة تهيئة أو بتراتيب خاصة،  
ّ

بتطبيق التراتيب الخصوصية لكل
باالستئناس بالنصائح العملية عند دراسة ملفات رخص البناء.  

توصيات عملّية: . 10
ضرورة تناسق محتوى مختلف أدوات التخطيط الترابي والعمراني،   
ضرورة مراعاة توّجهات األمثلة التوجيهية ومقتضياتها عند إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،  
ضرورة تكريس الُبْعد التشاركي عند إعداد مختلف وثائق التخطيط المجالي.  
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الفاعلون والمتدخلون في مجال التهيئة 
العمرانية

(121)

تعريف المتصرف البلدي بمختلف المتدخلين والفاعلين في مجال التهيئة 
العمرانية من حيث أدوارهم ومجاالت تدخلهم وعالقاتهم ومدى تفاعلهم

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018،  
ية    القانون عـدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، والمتعلق بإحداث الشركة الوطنية العقار

للبالد التونسية،
القانون عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز،  
السياحية    المناطق  بتهيئة  والمتعلق   1973 يل  أفر  14 في  المؤرخ   1973 لسنة   21 عدد  القانون 

والسكنية، والصناعية 
القانـون عدد 73 لسنة 1974 المـؤرخ في 3 أوت 1974 والمتعلق بإحداث الديـوان الوطني للتطهيــر،  
القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 و المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ   

في 19 جويلية 1993 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن االجتماعية،
القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 يتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،  
القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفرى 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري،  
القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة   

ية الصـناعية، 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقار
ية السياحية،   األمر عدد 216 لسنة 1973 المؤرخ في 15 ماي 1973 يتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقار
األمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واإلسكان،  
ية    العقار الوكالة  وتسيير  بتنظيم  المتعلق   1974 جانفي   21 في  المؤرخ   1974 لسنة   33 عدد  األمر 

للسكنى المنقح باألمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
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تمهيد:
الدراسات  وتخضع  والمهنيين.  والخبراء  المختصين  عديد  ل 

ّ
بتدخ والتعمير  الترابية  التهيئة  قطاع  يتميز 

والهيئات،  والمؤسسات  كالوزارات  العموميين  لين 
ّ

المتدخ عديد  استشارة  إلى  المجال  بهذا  المتعلقة 
اإلضافة إلى مختلف الهياكل والجمعيات المهنية.

لون العموميون
ّ
لون الخواصالمتدخ

ّ
المتدخ

الباعثون العقاريون الخواصالوزارات

المقسمون الخواصالمؤسسات والشركات العمومية

المالكون العقاريونالمستلزمون العموميون

المهنيون ومكاتب الدراساتاإلدارات الجهوية الممثلة للوزارات

المواطنون ومنظمات المجتمع المدنيالهيئات العمومية

لون العموميون:. 1
ّ
المتدخ

تلعب الوكاالت والمؤسسات الراجعة بالنظر للدولة دورا مهّما في تطبيق البرامج والسياسات العمومية 
وتساهم من خالل برامجها في إنتاج مقاسم صالحة للبناء أو بعث مشاريع سكنية وصناعية وخدماتية... 

1.1. الوزارات:

· وزارة التجهيز واإلسكان: 
يا في التنسيق بين مختلف  هي الوزارة المشرفة على قطاع التهيئة الترابية والتعمير، وتلعب دورا محور

الفاعلين والمتدخلين العموميين والخواص. 
· وزارة الداخلية: 

المحلي،  المجال  في  بالتصرف  والمعني  األساسي  المتدخل  البلديات،  مرافقة  الوزارة  هذه  تتولى   
ية والجهوية.  وذلك من خالل هياكلها المركز

· وزارة الفالحة: 
مثال  إعداد  إطار  عمرانية وذلك في  إلى  األراضي من فالحية  تغيير صبغة  الفالحة في  وزارة  تتدخل 

التهيئة العمرانية وضبط مناطق التوسع وفقا لخارطة حماية األراضي الفالحية الخاصة بكل والية... 
· وزارة أمالك الدولة:  

تركيز  في  ل 
ّ

وتتدخ للدولة.  الخاص  والملك  العمومي  الملك  في  التصرف  وحسن  حماية  على  تحرص 
يع الوطنية أو الجهوية. المشار

· وزارة النقل: 
ُتبدي الوزارة رأيها في األمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية والتفصيلية وبرامج 
يع البنية األساسية المتعلقة بمجاالت اختصاصها وذلك بناء على اإلستراتيجيات  التنمية الجهوية ومشار

والمخططات التوجيهية للنقل التي ُتِعّدها . 
· وزارة البيئة: 

تتولى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجاالت حماية البيئة، والمحافظة على الطبيعة، وتحسين 
جودة الحياة. 

· الوزارات األخرى: 
البنايات  العمومية وإنشاء  التجهيزات  ببرمجة  يتعلق  الوزارات، ولها دور استشاري فيما  باقي  وهي 

ية.  اإلدار
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2.1. المؤسسات والشركات العمومية:

· ية:  الوكاالت العقار
تلعب دورا مهّما باعتبارها مكلفة باقتناء األراضي من الدولة أو من الجماعات المحلية أو من الخواص 

يين. وهي:  وتهيئتها ثم بيعها في شكل مقاسم للعائالت أو الباعثين العقار
ية للسكنى: وهي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة التجهيز واإلسكان، ُمهّمتها  	 الوكالة العقار

بعث مناطق سكنية مجّهزة وتهيئتها،
والطاقة  الصناعة  وزارة  إشراف  تحت  عمومية  منشأة  وهي  الصناعية:  ية  العقار الوكالة   	
وتهيئتها  ية  الضرور والخدمات  بالمستلزمات  مجّهزة  صناعية  مناطق  بعث  مهّمتها  والمناجم، 

يع الصناعية،  إلقامة المشار
التقليدية،  والصناعات  السياحة  وزارة  إشراف  تحت  عمومية  منشأة  السياحية:  ية  العقار الوكالة   	
تستجيب  مقاسم  وإنجاز  السياحية  المحطات  بعث  طريق  عن  السياحي  القطاع  تنمية  على  تعمل 

لبرامج االستثمار السياحي.
· وكالة التهذيب والتجديد العمراني: 

منشأة عمومية تحت إشراف وزارة التجهيز واإلسكان، تتولى الوكالة تنفيذ سياسة الدولة في مجالي 
التهذيب والتجديد العمراني لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية وذلك بهدف تحسين ظروف 
األساسية  الشبكات  وتجديد  اجتماعية  مقاسم  وتجهيز  المساكن  بناء  السكنية:  األحياء  داخل  العيش 

وبناء التجهيزات الجماعية والمرافق األساسية. 
· ية للبالد التونسية:  الشركة العقار

منشأة عمومية تحت إشراف وزارة التجهيز واإلسكان، وهي أول باعث عقاري عمومي مكلفة بإنجاز 
مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات االجتماعية. 

· شركة النهوض بالمساكن االجتماعية: 
منشأة عمومية تحت إشراف وزارة التجهيز تعمل على المساهمة في تجسيم سياسة الدولة في 

مجال السكن االجتماعي.  
· ديوان قيس األراضي والمسح العقاري: 

تنفيذ ومراقبة األشغال  ل مهّمته في 
ّ
التجهيز واإلسكان. وتتمث منشأة عمومية تحت إشراف وزارة 

شبكة  إنشاء  لضمان  ية  الضرور األشغال  وتنفيذ  والمسح،  ية  العقار الملكّية  لتسجيل  التابعة  الفّنية 
بالبالد  القيس  وأشغال  الجوية  التغطية  يتولى  كما  ّية.  بحر وخرائط  أصلّية  خرائط  وإعداد  ية،  جيوديز

التونسّية. 
3.1. المستلزمون العموميون:

يع  يعمل المستلزمون العموميون )الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية الستغالل وتوز
المـيـاه والديـوان الوطني للتطهيــر وشركة اتصاالت تونس( على مّد الشبكات األساسية لتوفير اإلنارة 
يفية.  والتزويد بالغاز والماء الصالح للشراب والتطهيــر واالتصال لفائدة المناطق البلدية الحضرية منها والر
ومشاريع  التفصيلي  التهيئة  ومثال  العمرانية  التهيئة  مثال  مشروع  إعداد  عند  استشارتهم  وتقع 

ية.  التقسيمات حول إمكانية الربط بالشبكات الضرور
4.1. اإلدارات الجهوية الممثلة للوزارات: 

المستوى  على  والمشاريع  البرامج  بتنفيذ  مكلفة  باعتبارها  الجهة  في  األساسي  ل 
ّ

المتدخ ل 
ّ
ُتمث

الترابية  التهيئة  يع  مشار  
ّ

كل في  استشارتها  وتتّم  والية.  كل  بلديات  مع  بالتنسيق  وذلك  الجهوي 
والعمرانية.

5.1. الهيئات العمومية:

· ية:  الهيئة العامة لالستشراف ومرافقة مسار الالمركز
ية بكامل تراب الجمهورية ومرافقة الجماعات المحلية لضمان انخراطها  ُتشرف الهيئة على إرساء الالمركز
في هذه المقاربة، وذلك باعتماد مسار تشاركي يضمن مساهمة كافة الوزارات والهياكل العمومية 

ومختلف مكّونات المجتمع المدني.
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· الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 
والمالية،  ية  اإلدار واالستقاللية  المعنوية  بالشخصية  وتتمتع  الحكومة،  رئاسة  إشراف  تحت  حِدثت 

ُ
أ

وتتولى تقديم الدعم الفني لألشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

لون الخواص:. 2
ّ
المتدخ

السكنية  المشاريع  إنجاز  طريق  عن  البلدي  المجال  تطوير  في  مهّما  دورا  الخواص  لون 
ّ

المتدخ يلعب 
)المالكون  لبعثها  الالزمة  العقارات  وتوفير  الخواص(  والمقّسمون  العقاريون  )الباعثون  والتقسيمات 
يع المبرمجة  العقاريون( والقيام بالدراسات الالزمة لضمان جودتها )المهنيون( أو اإلدالء بآرائهم في المشار

)المواطنون ومنظمات المجتمع المدني(.
1.2. الباعثون العقاريون الخواص: 

السكنية. كما يساهم  المشاريع  بناء  أبرز مهاّمهم  يين، ومن  العقار للباعثين  الوطنية  الغرفة  لهم 
ّ
ُتمث

الباعثون العقاريون في التهيئة العمرانية وذلك بتهيئة تقسيمات تخصص للسكن الفردي أو الجماعي 
ية والخدماتية واالقتصادية.      أو المشاريع اإلدار

2.2. المقسمون الخواص:

يين، بتهيئة تقسيمات للسكن الفردي والجماعي  يقوم المقسمون الخواص، على غرار الباعثين العقار
يين )ورثة -  يين. ويكونون في غالب األحيان مالكين عقار الباعثين العقار وفقا للقانون المنظم لمهنة 
إلى  فالحية  من  صبغتها  تغيير  بعد  أراضيهم  االستثمار في  يرغبون في  أعمال...(  رجال   - ين  مستثمر
ر العقارات لديهم وتأقلمهم 

ّ
لون من أكثر المنتجين للمقاسم نظرا لتوف

ّ
عمرانية. وُيعتبر هؤالء المتدخ

مع حاجيات مختلف الشرائح االجتماعية. 
3.2. المالكون العقاريون:

هم فاعلون أساسيون في مجال التهيئة العمرانية، إذ تتوفر لديهم العقارات الالزمة التي يستوجب 
ية اقتناؤها لبعث مختلف مشاريعها.  على الدولة أو الجماعات المحلية أو الوكاالت العقار

4.2. المهنيون ومكاتب الدراسات: 

يتّم إعداد مختلف دراسات التهيئة الترابية والعمرانية من طرف مكاتب دراسات متعددة االختصاصات. 
المهندسين  نذكر:  وتصّوره  العمراني  المجال  تخطيط  في  المتدخلة  الرئيسية  االختصاصات  أهّم  ومن 

يين، المهندسين، مخططي المدن. المعمار
5.2. المواطنون ومنظمات المجتمع المدني:

أرست مجلة الجماعات المحلية أسس الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، إذ نصت على مبدأ 
المشاركة الفعلية للمواطنين والمجتمع المدني. وتنظم للمجالس البلدية لقاءات علنية مع المتساكنين 
الشأن  يهّم  ما   

ّ
كل في  المتساكنين  من  مقترحات  وتلقي  المجلس  من  إيضاحات  تقديم  خاللها  يتّم 

البلدي. 

توصيات عملية:. 3
لين قبل االنطالق في إعداد وتصّور أّي مشروع عمراني،   

ّ
ضرورة تحديد قائمة المتدخ

ية لتفادي إشكاليات    لين خاصة فيما يتعلق باإلشكاليات العمرانية والعقار
ّ

 المتدخ
ّ

ضرورة التنسيق بين كل
الحقة،

يع العمرانية بمختلف أنواعها،   ضرورة اّتباع المنهج التشاركي في تصّور المشار
يع من حيث آراء المستلزمين العموميين.    إيالء أهمية للجانب الفني للمشار
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مثال التهيئة العمرانية
دوره ومكّوناته واالرتفاقات المتعلقة به

(122)

التعريف بمثال التهيئة العمرانية وإبراز دوره في تنظيم المجال العمراني 
ومجال تطبيقه ومقتضياته ومكّوناته واالرتفاقات المتعلقة به

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 والنصوص القانونية التي   

نقحته خاصة القانون عدد 78 لسنة 2003 والقانون 71 لسنة 2005، 
يخ 31 مارس 1975 والمنقحة بالقانون    مجلة المياه المصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1975 بتار

يخ 06 جويلية 1987، عدد 35 لسنة 1987 بتار
يل 1988 والمنقحة بالقانون    يخ 13 أفر مجلة الغابات المصادق عليها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 بتار

يخ 26 جانفي 2005، عدد 13 لسنة 2005 بتار
يخ 29 جوان 1999 والمنقحة    مجلة الطيران المدني المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1999 بتار

يخ 15 أوت 2005، بالقانون عدد 84 لسنة 2005 بتار
والمنقح    الفالحية  األراضي  بحماية  والمتعلق   1983 نوفمبر   11 يخ  بتار  1983 لسنة   87 عدد  القانون 

بالقانون عدد 104 لسنة 1996 والقانون عدد 69 لسنة 2007،
يع للملك العمومي للطرقات،   يخ 7 مارس 1986 المتعلق بالتشر القانون عدد 17 لسنة 1986 بتار
القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بإصدار مجلة حماية التراث األثري   

والتاريخي والفنون التقليدية،
يع للملك العمومي البحري،   يخ 24 جويلية 1995 المتعلق بالتشر القانون عدد 73 لسنة 1995 بتار
القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 يتعلق بالسكك الحديدية،  
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بضبط شروط وإجراءات    المتعلق   2019 06 ماي  المؤرخ في   2019 لسنة   401 عــدد  الحكومي  األمر 
إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية، 

األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   
اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 

مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
ير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 02 أكتوبر 2009 ومتعلق بضبط عناصر ومحتوى    قرار من وز

ير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية. تقر

اإلطار العام لمثال التهيئة العمرانية:. 1
1.1. تعريف مثال التهيئة العمرانية:

تضبط  وترتيبية  قانونية  أداة  المدى وهو  متوسط  عمراني  تخطيط  أداة  العمرانية هو  التهيئة  مثال 
ن البلدية من إحكام التصرف في مجالها العمراني. 

ّ
قواعد وارتفاقات استعمال األراضي وُتمك

يحتل مثال التهيئة العمرانية مكانة هامة ضمن منظومة التخطيط العمراني فهو أداة ترتيبية تتوسط 
التفصيلي  التهيئة  مثال  أي  التنفيذية  واألدوات  التوجيهي،  التهيئة  مثال  أي  التوجيهية  األداة 
والتقسيمات. وهو أيضا أداة قانونية يعارض بها الغير ويمكن بمقتضاها للجماعة المحلية المعنية أن 
التجهيزات  إقامة  أو  البناء  ورخص  التقسيم  مطالب  في  البت  ُترِجئ  أن  أو  التراخيص  تمنح  أو  ترفض 

والمنشآت المختلفة.
2.1. أهداف مثال التهيئة العمرانية: 

من أهداف مثال التهيئة العمرانية:
· إحكام التناسق والتكامل بين مختلف المناطق ذات الصبغة العمرانية وفق رؤية إستراتيجية وتشاركية،  
· تهيئة عمرانية تكّرس تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وناجعة، 
· توازن بين تلبية االحتياجات من الفضاءات التي يتطلبها النمو العمراني والمحافظة على البعد البيئي  

والمكّونات الطبيعية واألراضي الفالحية،
· ين.  ضمان جودة الحياة والحق في المدينة لجميع المتساكنين والعابر

المنهجية التشاركية: . 2
 الوسائل 

ّ
البلدية مع مكتب الدراسات المنهجية التشاركية كل التهيئة، تعتمد  عند إعداد أو مراجعة مثال 

المتاحة )ورشات عمل مفتوحة، اجتماعات عامة عن طريق الواب...(، ولضمان نجاح المسار التشاركي وجب 
احترام المراحل التالية:

إعالم المتساكنين والمجتمع المدني واإلدارات المعنية والمؤسسات الجامعية ذات النظر،  
القيام بعدة جلسات عمل لتوضيح وتحديد مبررات المراجعة والنظرة اإلستراتيجية لتطّور المدينة،  
لين وتساؤالتهم واقتراحاتهم،  

ّ
االستماع الستفسارات المتدخ

النقاش وتحديد األولويات،   
االتفاق على الخطوط الكبرى ونقاط المراجعة والتوجهات المزمع القيام بها.  

الوثائق المكّونة لمثال التهيئة العمرانية:. 3
يتكّون الملف النهائي لمثال التهيئة من الوثائق التالية:

وثيقة خرائطية بسلم يتراوح بين 1/5000 و1/1000	 
ير تقديمي 	  تقر
التراتيب العمرانية	 
الملحقات 	 

1.3. الوثيقة الخرائطية:

هي أداة لتحديد مجال تطبيق مختلف قواعد استغالل األراضي المغطاة واستعمالها بمثال التهيئة 
البلدية  أو 1/1000 وذلك حسب حجم  الخرائطية عادة على سلم 1/5000  الوثائق  العمرانية. وُتَعّد 

وامتداد المنطقة. وُتبِرز الوثائق الخرائطية:
· المفترقات   وتهيئة  الطرقات  كتوسعة  المبرمجة  يع  المشار وحوزات  الموجودة  الطرقات  حوزة 

والطرقات الفرعية...
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· األماكن المخصصة للمنشآت العمومية والتجهيزات الجماعية العمومية والخاصة والمبرمجة وفقا  
لجدول المرافق والساحات والمناطق الخضراء، 

· المناطق الخاضعة لالرتفاقات ذات المصلحة العمومية، 
· المصانة   والمناطق  الثقافية  كالمواقع  خصوصية  أو  خاصة  ترتيبية  لنصوص  الخاضعة  الدوائر 

يخية، يخية والتقليدية والمعالم التار والمجموعات التار
· ل العقاري للتهيئة وإعادة الهيكلة. 

ّ
دوائر التدخ

ير التقديمي: 2.3. التقر

 ما يحتويه مثال التهيئة 
ّ

ير التقديمي أحد مكّونات مثال التهيئة وهو بمثابة »شرح أسباب« لكل ُيمثل التقر
ير التقديمي على: من مقتضيات. يحتوي التقر

· معطيات عامة حول المدينة من الناحية الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية وآفاق  
النمو بها من خالل مقاربة تحليلية في احتياجات المدينة ومتساكنيها على المدى القريب والمتوسط 

)خالل العشر سنوات القادمة(، 
· على   سواء  المعنّية  للمنطقة  والبيئية  الطبيعية  الخصوصيات  على  وتأثيرها  التهيئة  اختيارات 

مستوى اختيارات قطاعات التنمية بالنظر لنوعية الوسط المعني أو التدابير الواجب اّتخاذها للمحافظة 
عليها وإحيائها،  

· النصوص   وكذلك  للتهيئة  التوجيهي  المثال  آفاق  مع  العمراني  النمو  خيارات  مالءمة  مدى  إبراز 
القانونية المتعلقة باالرتفاقات العمومية،

· التهيئة   حالة مراجعة مثال  الموجودة والمبرمجة، وفي  المناطق  أصناف  تحديد مساحات مختلف 
فإّنه يتّم إبراز تطّور مختلف هذه المناطق،

· م في العقارات. 
ّ
اقتراح الوسائل المقّررة لتطبيق مثال التهيئة وخاصة منها تلك التي تساعد على التحك

3.3. التراتيب العمرانية:  

 
ّ

المنطبقة على كل العامة  التراتيب  العمرانية، وتتكّون من  التهيئة  النهائي لمثال  الملف  هي جزء من 
 منطقة.

ّ
المناطق والتراتيب الخاصة بكل

التراتيب الخاصة بكل منطقة تتكون من 14 فصال:
· الفصل األول والثاني يتعلقان باألنشطة الممنوعة واألنشطة المسموح بها بشروط، 
· الفصل الثالث والرابع: الولوج والطرقات والشبكات العمومية،  
· الفصل الخامس: المساحة والواجهة الدنيا للمقسم، وتحّدد كلتاهما حسب نوعية البناء، 
· نفس   داخل  الكتل  وبين  األجوار  وعلى  الطرقات  على  االرتداد  والثامن:  والسابع  السادس  الفصل 

المقسم،
· ص فيها للبناء بالنسبة إلى  

َّ
الفصل التاسع: ضارب أشغال األرض، وهو يحّدد المساحة القصوى الُمرخ

مساحة المقسم،
· الفصل العاشر: االرتفاع، وُيحّدد حسب نوعية البناء والكثافة وعرض الطريق، 
· السيارات   ومآوي  والتوقف  للبناءات  الخارجي  المظهر  عشر:  والثالث  والثاني  الحادي  الفصل 

والفضاءات الحرة والتشجير،
· ص فيها،  

ّ
الفصل الرابع عشر: ضارب االستغالل العقاري ومجموع مساحة األسقف المرخ

وهو   )opérations d’ensemble) الجماعية  العمليات  على  العامة  التراتيب  في  التنصيص  وُيمكن 
إجراء من شأنه أن ُيعطي تصّورا عاّما ومتناسقا لتكثيف البناء بطريقة يراعى فيها احترام القوانين الجاري 
بها العمل مع شيء من المرونة في تغيير صبغة البناء الفردي إلى شبه جماعي وجماعي، ودمج 

التجهيزات والخدمات. ويشترط في اعتماد العملية العمرانية القيام بعملية تقسيم.
4.3. الملحقات:

نت في تصّور مثال التهيئة العمرانية، خاصة: مِّ
ُ

تتضّمن الملحقات الوثائق التي ض
· الكهربائي   والنور  للشراب  الصالح  بالماء  والمتعلقة  إحداثها  والمزمع  الموجودة  الشبكات  أمثلة 

والغاز، واالتصال، والتطهير... وغيرها،
· قائمة االرتفاقات المتعلقة بالملك العمومي والمواقع الثقافية والمناطق المصانة والمعالم التاريخية... 
· والفنون   والتاريخي  األثري  والتراث  الفالحية  األراضي  بحماية  المتعلقة  الخصوصية  القوانين  قائمة 

التقليدية، والمحيط والمياه وغيرها.
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االرتفاقات . 4
1.4. تعريف االرتفاقات: 

لضوابط  به طبقا  التهيئة وتسمح  أو  التقسيم  أو  البناء   
ّ

تمنع حق أو  تحّد  التي  القيود  هي مجموع 
االرتفاقات  قائمة  وُتعتبر  للبلدية.  الخصوصية  المعطيات  حسب  االرتفاقات  قائمة  وُتحّدد  معينة. 
وثيقة  وهي  التهيئة،  بمثال  المتعلقة  الملحقات  مكّونات  من  جزءا  بها  الخاصة  القانونية  والنصوص 

ملزمة للمصادقة النهائية لمثال التهيئة.  
2.4. أنواع االرتفاقات:

· ارتفاقات متعلقة بالملك العمومي: 
- الملك العمومي البحري، 
- الملك العمومي للمياه،

- الملك العمومي للطرقات. 
· ارتفاقات متعلقة بالشبكات: 

- قنوات المياه الصالحة للشراب،
- خطوط الضغط الكهربائي المرتفع والمتوسط،

- قنوات الغاز الطبيعي،
- قنوات المياه المستعملة،

- شبكات االتصاالت.
· ارتفاقات متعلقة بالنقل: 

- الملك العمومي للسكك الحديدية،
- الملك العمومي الجوي. 

· ارتفاقات متعلقة بالتراث:  
يخية المرتبة، - المناطق والمعالم التار

- الملك العمومي الغابي المحّدد طبقا لخارطة حماية األراضي الفالحية. 
· ارتفاقات متعلقة بالدفاع واألمن الوطني: 

ية،  - المناطق العسكر
- ارتفاقات متعلقة بالملك البلدي،

- المقابر وأماكن الدفن.
3.4. تحديد مسافات االرتداد بالنسبة إلى مناطق االرتفاقات: 

لون العموميون وتضبط 
ّ

تحدد مناطق االرتفاقات حسب الضوابط التي تحّددها اإلدارات المعنية والمتدخ
بقوانين خصوصية.

توصيات عملية:. 5
احترام مقتضيات أمثلة التهيئة التوجيهية،  
االعتماد على جدول المرافق بصفة مرنة وذكية لتلبية الحاجيات الفعلية للمتساكنين مع تكريس مقاربة   

النوع االجتماعي،
العمل على برمجة التجهيزات المهيكلة باالشتراك مع البلديات المجاورة،  
يع المبرمجة وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع    تحقيق التوازن بين اإلمكانيات المتوفرة والمشار

العام في إنجاز التجهيزات الجماعية واستغاللها

لمشاهدة الفيديو:
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إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
األعمال التحضيرية

(123)

التعريف بالمفاهيم األساسية واإلطار العام إلعداد أو مراجعة أمثلة 
التهيئة العمرانية وأهم أعمال المرحلة التحضيرية

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994والنصوص القانونية التي   

نقحته خاصة القانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أوت 2005،
األمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  
األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   

اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 
مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،

عناصر    بضبط  والمتعلق   2009 أكتوبر   02 في  المؤرخ  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  ير  وز من  قرار 
ير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية. ومحتوى تقر

تمهيد:
التهيئة  أمثلة  أو مراجعة  العام إلعداد  بالمفاهيم األساسية واإلطار  التعريف  إلى  الجذاذة  تهدف هذه 
ير وتوجيه دراسة اإلعداد أو المراجعة حتى  ية التي هي بمثابة تبر العمرانية وأهم أعمال المرحلة التحضير
األعمال  إعداد ومتابعة  بالبلدية على  الفنيين  للرفع من قدرة  تكون مجدية وذات قيمة مضافة، وذلك 
ير األولي لمبررات المراجعة واألعمال  ية وأن تكون األطراف المتدخلة على معرفة جيدة بمحتوى التقر التحضير
التصورات  والمساهمة في وضع  العمراني  المجال  تنظيم  لهم دور فعال في  يكون  ترافقه حتى  التي 

وتحديد االختيارات الكبرى للتهيئة. 



458

شؤون العمرانية
ال

تعريف مثال التهيئة العمرانية وأهدافه:. 1
ن البلدية من إحكام التصرف في 

ّ
هو أداة قانونية ترتيبية تضبط قواعد وارتفاقات استعمال األراضي وتمك

مجالها العمراني. ومن بين أهدافه:
تناسق وتكامل بين مختلف االستعماالت ذات الصبغة العمرانية وفق رؤية إستراتيجية وتشاركية،  
تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية مستدامة وناجعة،  
توازن بين تلبية االحتياجات من الفضاءات التي يتطلبها النمو العمراني، واألراضي التي ينبغي المحافظة   

عليها لإلنتاج الفالحي.

الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية:. 2
م يتراوح بين 1/5000 و1/1000   

ّ
خريطة أو عدة خرائط معّدة بسل

التراتيب العمرانية،  
ير،    التقر
الملحقات.  

يتولى المجلس البلدي إقرار مبدأ إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية لكامل المجال الترابي البلدي أو جزء 
منه وفق مبررات وجرد لإلشكاليات العمرانية للمدينة، على أن تكون هذه المبررات مقنعة وذات جدوى ثابتة.

موقع مثال التهيئة العمرانية بالنسبة إلى وثائق التهيئة الترابية والتعمير:. 3
الترابية  التهيئة  التناسق مع مختلف وثائق  بدأ  العمرانية في منظومة هرمية حسب  التهيئة  ينصهر مثال 

والتعمير )الفصل 116 من م.ج.م(.
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األعمال التحضيرية التي يجب القيام بها قبل الشروع في إعداد أو مراجعة مثال التهيئة . 4
العمرانية:

واإلذن  العمرانية  التهيئة  مثال  مراجعة  أو  إعداد  مبدأ  إقرار  التداول في خصوص  البلدي  المجلس  يتولى 
العمرانية للمدينة  ير مبررات أولي لضبط اإلشكاليات  للبلدية للشروع في إعداد تقر التابعة  الفنية  للمصالح 
مقاربة  باعتماد  ذلك  ويتم  خضراء...  ومناطق  الوظائف  متعددة  ومناطق  تجهيزات  من  الحاجيات  وضبط 
تشاركية مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني ذات العالقة بمجال التهيئة العمرانية في إطار ورشات 

م للغرض.
ّ
يارات تنظ وجلسات وز

ير المبررات:. 5 تقر
ير مبررات أولى يتضمن العناصر التالية: تتولى المصالح الفنية التابعة للبلدية إعداد تقر

1.5. حصر اإلشكاليات العمرانية التي تستوجب إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية كليا أو 

جزئيا:
1.1.5. إبراز اإلشكاليات العمرانية المنجّرة عن عدم وجود م.ت.ع:

نسبة البناء ومساحته مقارنة مع مساحة المدينة، §
تأثير النمو العمراني غير المنظم على األراضي الفالحية الخصبة وعلى حركة المرور والتنقل وعلى  §

المرافق الحضرية وعلى الحركة االقتصادية والتشغيل وعلى المحيط الطبيعي،
خيارات النمو العمراني بوثائق التخطيط الترابي والعمراني، §
يع الكبرى.  § تركيز بعض المشار

2.1.5. إبراز اإلشكاليات العمرانية المنجرة عن نقائص في المثال الجاري به العمل:

نسبة استغالل األراضي حسب تخصصها،  §
نسبة البناء في غير األماكن المخصصة لذلك وداخل م.ت.ع، §
نسبة البناء خارج حدود م.ت.ع ومساحته مقارنة مع مساحة المدينة، §
الخصبة  § الفالحية  األراضي  المخصصة لذلك داخل وخارج م.ت.ع على  البناء في غير األماكن  تأثير 

وعلى حركة المرور والتنقل وعلى المرافق الحضرية وعلى الحركة االقتصادية والتشغيل والمحيط 
الطبيعي،

مدى االستجابة لخيارات النمو العمراني المدرجة بوثائق التخطيط الترابي والعمراني، §
يع الكبرى.  § تركيز بعض المشار

2.5. تحليل اإلشكاليات المطروحة وعرض الحلول المقترحة: 

· رسم التوجهات الكبرى لمعالجة اإلشكاليات المطروحة، 
· ضبط االحتياجات المستقبلية وتحديد الخيارات الكبرى للتهيئة، 
· األخذ بعين االعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة. 

ير بما يلي: ويرفق التقر
خرائط تجّسم حدود ونقاط إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية،  §
المطروحة  § اإلشكاليات  كل  تبين  العمل  به  الجاري  العمرانية  التهيئة  مثال  من  مستخرجة  أمثلة 

وموقعها.

ير مبررات اإلعداد أو المراجعة:. 6 المصادقة على تقر
ير مبررات اإلعداد أو المراجعة في مستوى لجنة بمساعدة المصالح الخارجية للوزارة    مناقشة محتوى تقر

المكلفة بالتعمير وباعتماد المقاربة التشاركية، 
ير وإقرار مبدأ اإلعداد أو المراجعة لكامل المجال الترابي للبلدية أو    تداول المجلس البلدي في محتوى التقر

لجزء منه. 
ير مبررات اإلعداد أو المراجعة: ية التي ترافق إعداد تقر األعمال التحضير

1.6. تقديم مطلب معلل للوزارة المكلفة بالتعمير: 

إلدراج تغطية المدينة بالوثائق الخرائطية الالزمة للدراسة )تكون الخرائط جاهزة بعد سنتين من تاريخ طلب 
الحصول عليها(.
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2.6. تقدير الكلفة األولية للدراسة والبحث عن التمويل:

· تمويل ذاتي، 
· فة بالتعمير )50 % من قيمة الصفقة(، 

ّ
االستعانة بمساهمة مالية من الوزارة المكل

· االقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة البلديات. 
3.6. اقتراح كيفية إنجاز الدراسة:

· بالطريقة المباشرة )إبرام اتفاقية مع الوكاالت(، 
· عن طريق مكتب دراسات، وفي هذه الحالة يتعين القيام بما يلي: 
بالخطوط  § باالستئناس  مرجعية  خطوطا  يتضمن  دراسات  مكتب  الختيار  العروض  طلب  ملف  إعداد 

المرجعية النموذجية المعّدة من قبل الوزارة المكلفة بالتعمير،
اإلعالن عن طلب العروض، §
ير تقييم العروض وعرضه على مصادقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية المختصة، § إعداد تقر
إمضاء االتفاقية مع مكتب الدراسات الذي تم اختياره. §
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إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
مراحل الدراسة وإجراءات المصادقة

(124)

مراحل وإجراءات إعداد مثال التهيئة العمرانية من أجل وضع التصورات 
وتحديد االختيارات الكبرى للحصول على وثيقة تخطيط عمراني تعبر عن تصور 

عمراني متناسق ومستدام

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 والنصوص التي نقحته   

وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 09 جوان 2009،
األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   

اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 
مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، 

لمثال    المكونة  الوثائق  بضبط  والمتعلق   1995 أكتوبر   03 في  المؤرخ  واإلسكان  التجهيز  ير  وز من  قرار 
التهيئة العمرانية والمنقح بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018، 

عناصر    بضبط  والمتعلق   2009 أكتوبر   02 في  المؤرخ  الترابية  والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  ير  وز من  قرار 
ير مبررات إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية. ومحتوى تقر

مراحل إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية وإجراءات المصادقة:. 1
تعتمد دراسة إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية منهجية التشارك والتشاور بين اإلدارة والمتساكنين 

ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة بمجال التهيئة العمرانية. فما هي مراحل هذه الدراسة؟
بعد اختيار مكتب الدراسات وإصدار البلدية لإلذن اإلداري تنطلق الدراسة وفق المراحل التالية:
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1.1. المرحلة األولى: تحليل الوضع الراهن وإعداد فرضيات التهيئة:

أ- تجميع المعطيات والبيانات الضرورية لتشخيص الوضع الراهن بالتنسيق مع البلدية والمصالح المعنية 
مع االستئناس بتقرير المبررات األولي المعّد من قبل المصالح الفنية للبلدية التي ستمكن من:

العمراني    النمو  إشكاليات  إبراز  خالله  من  يتم  الراهن  الوضع  وتشخيص  فحص  في  ير  تقر إعداد 
وتحديد األهداف المستقبلية واالختيارات الكبرى للتهيئة،

وتبرز    للتهيئة  المستقبلية  األهداف  تجسم  التي  األقل(  على  )فرضيتان  التهيئة  فرضيات  إعداد 
صبغة المناطق وكلفة البرامج الجديدة وربط التوسعات العمرانية بالشبكات العمومية.

ير المرحلة األولى واختيار فرضية التهيئة: ب- المصادقة على تقر
المصالح    التهيئة في مستوى لجنة مع  الراهن وفرضيات  ير تحليل الوضع  مناقشة محتوى تقر

الفنية التابعة للبلدية وبمساعدة المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير، 
اعتماد المقاربة التشاركية وذلك بتشريك المواطنين ومكونات المجتمع المدني وتنظيم جلسات   

وورشات في الغرض،
فرضية    واختيار  البلدي  المجلس  مصادقة  على  التهيئة  وفرضيات  األولى  المرحلة  ير  تقر عرض 

العتمادها كمشروع مثال تهيئة في المرحلة الثانية.
المصالح  استشارة  بعد  العمرانية وتعديله  التهيئة  مثال  إعداد مشروع  الثانية:  2.1. المرحلة 

العمومية:
1.2.1. إعداد الملف الفني:

إعداد  الدراسات  مكتب  يتولى  البلدي،  المجلس  طرف  من  اختيارها  تم  التي  الفرضية  ضوء  على 
الملف الفني الذي يحتوي على ما يلي:

ير تقديمي، § تقر
مشروع المثال الذي تم اختياره باالعتماد على فرضية التهيئة،  §
ملف حول مناطق التوسعات العمرانية المقترحة على األراضي الفالحية لتلبية حاجياتها الفعلية  §

ية،  ية المصادق عليها والتابعة للوكاالت العقار مع مراعاة المّدخرات العقار
جذاذة فنية بيانية لمساحات مختلف المناطق المدرجة بفرضية التهيئة التي تم اختيارها ومقارنتها  §

بما هو مبرمج بمثال التهيئة الجاري به العمل،
الفالحية  § باألراضي  العمرانية  السكنية والتوسعات  التجمعات  لحصر  الوطنية  الفنية  اللجنة  دعوة 

لمعاينة التوسعات العمرانية المقترحة بالملف الفني، 
ير محضر من طرف اللجنة يرفق بوثيقة خرائطية مرتبطة باإلحداثيات الجغرافية تبين حدود مناطق  § تحر

التوسع التي تم إقرارها.
مثال  مراجعة  أو  إعداد  تقتضي  التي  المناطق  تحديد  قرار  مشروع  ملف  2.2.1. إعداد 

التهيئة العمرانية: 
تتولى البلدية إحالة ملف مشروع قرار تحديد المناطق التي تقتضي اإلعداد المعد أو المراجعة من 

طرف مكتب الدراسات إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الخارجية اآلتي ذكرها:
المستلزمون العموميون، §
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير، §
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، §
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالفالحة، §
المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالبيئة، §
ية، § المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقار
ية أو الخارجية لسائر الوزارات المعنية، § المصالح المركز
السياحية  § المناطق  بتهيئة  المتعلق   1973 لسنة   21 عدد  بالقانون  المحدثة  ية  العقار الوكاالت 

والصناعية والسكنية.
وذلك إلبداء الرأي ويعتبر عدم الرد في أجل أقصاه شهران موافقة ضمنية على قرار التحديد.

3.2.1. الوثائق المكونة لمشروع قرار التحديد:

ير المبررات،  § تقر
م مناسب، §

ّ
التحديد المقترح مجسما على وثيقة خرائطية مرتبطة باإلحداثيات بسل

ردود المصالح، §
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محضر اللجنة الفنية الوطنية لحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية باألراضي الفالحية. §
ª§،يعرض ملف مشروع قرار التحديد على مصادقة المجلس البلدي إلصدار قرار في شأنه
ª§ ينشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع اإللكتروني للبلدية ويعلق

بمقرها. 
4.2.1. إعداد مشروع مثال التهيئة العمرانية: 

يتولى مكتب الدراسات إعداد مشروع المثال باالعتماد على قرار التحديد وفرضية التهيئة التي تم 
اختيارها.

والوثائق المكونة لمشروع المثال، هي:
الوثائق الخرائطية، §
التراتيب العمرانية، §
ير التقدمي لمثال التهيئة العمرانية، § التقر
جذاذة فنية بيانية في المساحات.  §

وتتم مناقشة مشروع المثال من طرف لجنة مع المصالح الفنية للبلدية وبمساعدة المصالح الخارجية 
والمنشآت  المؤسسات  على  المثال  مشروع  إحالة  البلدية  تتولى  كما  بالتعمير.  المكلفة  للوزارة 
العمومية المعنية وعلى المصالح المركزية أو الخارجية للسلطة المركزية إلبداء الرأي فيه كتابيا مع 

التعليل في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها به. ويعتبر عدم الرد في هذا األجل موافقة ضمنية.
5.2.1. تعديل مشروع مثال التهيئة العمرانية بعد استشارة المصالح العمومية:

لما تم  § المثال وفقا  انتهاء فترة االستشارة وتعديل مشروع  الواردة بعد  المالحظات  مناقشة 
االتفاق عليه مع الهياكل المعنية،

يحال مشروع المثال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير مرفقا بملف يتضمن مراسالت وردود الهياكل  §
يخ توصلها به، المعنية إلبداء الرأي في أجل أقصاه شهر من تار

عرض مشروع المثال معدال على المجلس البلدي للمداولة واإلذن بالتعليق للعموم. §
6.2.1. االستقصاء العمومي:

نشر إعالن االستقصاء بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني للبلدية وبالوسائل  §
المتاحة،

ين بمقر البلدية وبمكان بارز للعيان ليطلع عليه العموم، § تعليق مشروع المثال لمدة شهر
فتح دفتر االستقصاء العمومي لتدوين مالحظات واعتراضات كل من يعنيه األمر إما مباشرة أو  §

يد اإللكتروني للبلدية، رة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو على البر
ّ
عن طريق مذك

ية أو الخارجية للسلطة المركزية والمؤسسات والمنشآت  § إحالة مشروع المثال على المصالح المركز
العمومية المعنية باالعتراضات أو المالحظات التي يسفر عنها االستقصاء العمومي إلبداء الرأي 
بالمشروع،  يخ توصلها  تار إثر انقضاء آجال االستقصاء وذلك في أجل أقصاه شهر من  فيها كتابيا 
وإحالته في كل الحاالت إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير إلبداء الرأي واقتراح إدخال 
المجاورة  البلديات  تناسقه مع بقية أمثلة تهيئة  ية عند االقتضاء وذلك لضمان  الضرور التعديالت 

ومالءمته مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل،
المصالح  § عن  المنبثقة  والقرارات  والنتائج  اعتراض  بكل  الواردة  البيانات  كل  تحوصل  مذكرة  تدوين 

المعنية باالعتراضات.
3.1. المرحلة الثالثة: إعداد وطباعة الملف النهائي لمشروع مثال التهيئة العمرانية:

تتولى البلدية إحالة مشروع المثال معّدال وفقا للقرارات المنبثقة عن دراسة االعتراضات مرفقا بنسخة 
من إعالن االستقصاء العمومي واالعتراضات وردود المصالح المعنية ومداوالت المجلس البلدي إلى 

يخ توّصلها به:  الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر وإبداء الرأي فيه خالل شهر من تار
· يعرض مشروع المثال معدال مرفقا بالمالحظات واالعتراضات التي أسفر عنها االستقصاء العمومي  

على المجلس البلدي للمصادقة، 
· وبالموقع   المحلية  للجماعات  الرسمية  بالجريدة  العمرانية  التهيئة  مثال  على  المصادقة  قرار  نشر 

ق بمقرها،
ّ
اإللكتروني للبلدية ويعل

· تحيل البلدية نسخة من المثال المصادق عليه إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير لإلعالم  
والنشر بالموقع اإللكتروني للوزارة.
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تنفيذ مثال التهيئة العمرانية
(125)

مثال التهيئة العمرانية هو وثيقة تخطيط عمراني يعارض بها الغير. وإلحكام 
تنفيذ البرامج والخيارات الكبرى للتهيئة والمشاريع التنموية المدرجة بها، 
يشترط انخراط الفاعلين في المجال الترابي لمعاضدة مجهود البلدية في 

هذا المجال

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994،   
األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   

اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 
مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

آثار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية:. 1
تنطلق مراحل تنفيذ مثال التهيئة العمرانية ومتابعة تطبيقه من طرف البلدية بمجرد اإلعالن عن قرار المصادقة.

ينجر عن قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية:   
يح بالمصلحة العمومية لألشغال المقررة بالمثال، § التصر
تغيير صبغة المساحات الخضراء، §
التهيئة  § المدرجة كتوسعات عمرانية في إطار إعداد أو مراجعة مثال  الفالحية  تغيير صبغة األراضي 

السكنية  التجمعات  لحصر  الوطنية  الفنية  واللجنة  بالفالحة  المكلفة  الوزارة  أقرتها  التي  العمرانية 
والتوسعات العمرانية باألراضي الفالحية، 

يصبح مثال التهيئة العمرانية بمجرد المصادقة عليه بقرار ملزما للغير وللبلدية،  
تتولى البلدية القيام على الميدان بكل اإلجراءات العملية لتحديد المناطق المخصصة للطرقات والساحات   
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تحديد  الجماعية، وذلك بوضع عالمات  للتجهيزات  المخصصة  الخضراء والمساحات  العمومية والمساحات 
بارزة للعيان مع الحرص على أال تعرقل هذه العالمات االستغالل العادي للعقارات المعنية بعملية التحديد 

من طرف مالكيها،
م رخص البناء والتقسيمات طبقا لمقتضيات مثال التهيئة العمرانية،   

ّ
تسل

تقوم البلدية باتخاذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال األنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة   
ية أو من يمثلها بتسخير القوة العامة. للتراخيص وطلب تنفيذها بعد قيام السلطة المركز

الرقابة الالحقة على أمثلة التهيئة العمرانية:. 2
تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير بإشعار البلديات عند معاينة اإلخالالت التالية:

استشارة    بما في ذلك عدم  والعمراني  الترابي  بالمجال  المتعلقة  والتراتيب  الوطني  يع  التشر مخالفة 
ية التي أوجبت األحكام المذكورة استشارتها، ية أو الخارجية للسلطة المركز المصالح المركز

عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية،  
عدم تناسق مثالها مع أمثلة بلديات مجاورة،  
اإلضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.  

المحافظة على البرامج التي تم إقرارها )الفصالن 20 و21 من م.ت.ت(:. 3
والمساحات  الخضراء  والمساحات  العمومية  والساحات  للطرقات  المخصصة  العقارات  على  البناء  يجوز  ال 
المخصصة للتجهيزات الجماعية إن كانت بيضاء، أو تحويرها لغاية تحسين مرافقها إذا كانت مبنية، غير أنه يجوز 
بعد  بها وتعهدها  الموجودة  البنايات  ترميم  المناطق وكذلك  الكائنة داخل هذه  البيضاء  األراضي  تشجير 

الحصول على ترخيص في الغرض من البلدية.
ال يمكن بأي حال اعتبار البنايات وأشغال الترميم أو التحوير المنجزة بدون ترخيص من تاريخ دخول المثال حيز   

البنايات موضوع أشغال  انتزاع  البنايات أو  التي أقيمت عليها هذه  انتزاع األراضي  التنفيذ عند تقدير غرامة 
الترميم أو التحوير. 

الحاالت التي يمكن فيها لمالكي العقارات المطالبة بجبر الضرر:. 4
في حالة ثبوت ضرر مادي ومباشر من جراء االرتفاقات الناتجة عن التراتيب العمرانية المتخذة لفائدة األمن 
ية والمرور والمحافظة على التراث التاريخي واألثري والتقليدي، ال يمكن  العمومي وأمن المنشآت العسكر

لمالك عقار المطالبة بجبر الضرر إال في الحاالت التالية:
َمبان مرخص فيها،  
عقارات بقي جزء منها غير قابل لالستغالل، غير أنه ال يمكن لمالكي العقارات التي بقي جزء منها قابال   

لالستغالل المطالبة بجبر الضرر إال لما زاد عن ربع مساحتها الجملية،
عقارات أصبحت غير قابلة لالستغالل بأكملها وفي هذه الحالة يمكن لمالكيها مطالبة اإلدارة باقتنائها.  

تنفيذ البرامج التي تم إقرارها:  . 5
يجيا كما تعمل الدولة على دعم الرصيد  تتولى البلدية البحث عن التمويل إلنجاز برامج التهيئة وتنفيذها تدر

العقاري للبلدية لمساعدتها على إنجاز هذه البرامج:
يجيا وكذلك الساحات العمومية بعد اقتناء حوزاتها من أصحابها،     فتح وتهيئة الطرقات تدر
السعي القتناء العقارات التي تم تخصيصها إلحداث التجهيزات الجماعية العمومية لفائدة المؤسسات   

العمومية،   
السعي القتناء األراضي المخصصة للمناطق الخضراء إن كانت على ملك خواص وتهيئتها وصيانتها.  

تقييم تنفيذ برامج التهيئة )الفصالن 124 و125 من مجلة الجماعات المحلية(:. 6
الترابية والتعمير والتنمية المستدامة  التهيئة  يرسنوي حول المنجزات في ميدان  البلدية إعداد تقر تتولى 

ونشره بكل الوسائل المتاحة.
باألعمال  والقيام  للمنطقة  العمراني  النمو  متابعة  البلدية  تتولى  العمرانية  التهيئة  مثال  تنفيذ  ولتقييم 

التالية:
تجميع المعطيات بخصوص تسليم رخص البناء والتقسيمات،  
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تقييم حجم التعمير المنظم والتعمير غير المنظم،  
مقارنة بين البرامج المنجزة ومقتضيات مثال التهيئة،  
القيام بجرد للطرقات والساحات والمناطق الخضراء والتجهيزات المبرمجة والتي لم تنجز بعد ومدى خلو   

حوزاتها،
تحديد صعوبات تنفيذ مثال التهيئة ونسبة تقدم اإلنجاز.  

المناسبة  المؤشرات  المعطيات واستنباط  تيسر جمع  أنظمة وتطبيقات معلوماتية  اعتماد  للبلدية  يمكن 
لمتابعة النمو العمراني ومدى تطبيق مثال التهيئة العمرانية ونسبة اإلنجاز. كما يمكن للبلدية أن تستعين 
بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وإنجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن 

يطرأ من صعوبات في تنفيذها.
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تصميم ومتابعة الفضاءات العمومية
(126)

العام )الخارجي أساسا( ومختلف أصنافه ودوره  بالفضاء  يف  التعر
فيه والتصرف  برمجته  وكيفية 

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر   

،1994
ية،   القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 03 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضر
األمر عدد 3329 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط وشروط إجراءات اإلشغال   

بضبط  2006 والمتعلق  30 ماي  المؤرخ في   2006 لسنة   1467 ية.األمر عدد  الحضر للمنتزهات  الوقتي 
المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل األشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات 

بات السكنية و البناءات الخاصة المفتوحة للعموم.
ّ
المشتركة والمرك

الفضاء العام:. 1
1.1. تعريف الفضاء العام: 

وفقا للمبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية كما هو منصوص عليها في مجلة الجماعات 
المحلية، يمكن تعريف الفضاء العام الخارجي بأّنه الحيز أو المكان أو المجال المادي المفتوح للجميع 
)سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين( أي لجميع األفراد الذين ُينِشئونه ويستعملونه ويوظفونه من 
أجل المنفعة واالستفادة المشتركة. وهو أساس التحضر والعيش معا في المجال البلدي. فالفضاء 
العام هو مكان لممارسة الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية. ويندرج الفضاء العام ضمن الملك 

العمومي.
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2.1. دور الفضاء العام: 

· مجتمعها   وطبيعة  للمدينة  الثقافية  الخصائص  على  المواطنون  يتعّرف  العام،  الفضاء  خالل  من 
ل األماكن العامة ركيزة من ركائز جمالية المدينة. 

ّ
وشخصية األفراد، حيث ُتمث

· وعيها   مدى  يعكس  البلدية  اإلدارة  اهتمامات  مقدمة  في  العامة  األماكن  جودة  وضع  إّن 
واهتمامها بجودة الحياة التي تسعى لتكريسها في المجال البلدي. 

· الفضاءات   وتهيئة  برمجة  خالل  من  عنها  والدفاع  العامة  المصلحة  حماية  البلدية  اإلدارة  ى 
ّ
تتول

العامة، وهي خطوة أولى أساسية في العالقة بين السكان وبلدياتهم.
· ُيساهم الفضاء العمومي في تحسين العالقات بين أفراد المجتمع الواحد حيث يكون فضاء للتواصل  

بعد  تكريس  في  ويساهم  بالطبيعة  اإلنسان  عالقة  ُيقّوي  كما  الرقمية،  الثورة  عصر  في  اإلنساني 
االستدامة.

3.1. خصائص الفضاء العام:

من أهم خصائص الفضاء العام التي يجب على البلدية توفيرها والمحافظة عليها، نذكر:
· فضاء مفتوحا للجميع، 
· فضاء يتفاعل فيه األفراد، 
·  المواطنين، 

ّ
ُيستعمل من أجل تأدية دور أو وظيفة معينة ذات منفعة مشتركة لكل

· فضاء نشطا، ديناميكيا، دائم الحركة،  
· قادرا على التفاعل مع المتغيرات التي ينتجها المجتمع،  
· ُيمكن الوصول إليه في جميع األوقات، 
· يحا وآمنا.  نظيفا ومر

4.1. أنواع الفضاءات العامة:

· تتنوع الفضاءت العامة من بلدية ألخرى، وتتمثل أساسا في: 
· الشوراع، 
· األرصفة، 
· الساحات، 
· الممرات والمماشي، 
· ية،  الواجهات المائية والبحر
· مساحات خضراء طبيعية أو مهّيأة، 
· الحدائق العمومية في المناطق السكنية، 
· مالعب األحياء، 
· ية،  المنتزهات الحضر
· المسالك الصحية. 

ُتكّون هذه الفضاءات مجاال للتعايش والتفاعل والتعبير عن الثقافات واألفكار، ويتّم بناء أنماط خاصة 
 منطقة ُتعّبر عن خصائصها وهويتها. 

ّ
للحياة داخل كل

مراحل ومبادئ إنشاء الفضاءات العامة:. 2
1.2. المراحل التمهيدية إلنشاء الفضاء العام: 

قبل إحداث أّي فضاء عام، يجب على المصالح البلدية:
·  خصائصه الفنية، 

ّ
التثّبت من ملكية العقار ومساحته وكل

· التأكد من صبغة العقار وفقا لمثال التهيئة العمرانية والتثبت من التراتيب العمرانية المنطبقة عليه بما  
في ذلك جدول المرافق،

· رصد االعتمادات الالزمة وفقا للبرنامج الوظيفي للفضاء وما تتطلبه تهيئته، مع األخذ بعين االعتبار  
كلفة الصيانة الالحقة، 

· تحديد الفئات المستخدمة للفضاء العام والحرص على تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة. 
2.2. مبادئ إنشاء الفضاء العام: 

· ضرورة مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخصوصية في تصّور وتهيئة الفضاء العام، 
· إيالء أهمية للجانب الجمالي: المعماري والعمراني في تصّور الفضاء، 
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· تشريك المجتمع المدني منذ انطالق التفكير في إنشاء الفضاء العمومي: يوم إعالمي، ورشات  
عمل، استشارات على الخط...

· العموميين،   المستلزمين  الحقة:  إشكاليات  لتفادي  األطراف   
ّ

كل بين  المسبق  والتشاور  التنسيق 
المصالح المكلفة بالبيئة والثقافة...

3.2. تصميم وتهيئة الفضاءات العامة:

1.3.2. اختيار المصّمم:

آجال  § تحديد  ونوعّيتها،  التهيئة  أهمية  المهمة،  هدف  المالئم،  االختصاص  تحديد  الضروري  من 
الدراسة.

 من البلدية ومكتب  §
ّ

من الضروري أيضا تحديد شروط المشاركة ومعايير االختيار، وتوضيح التزامات كل
الدراسات.

2.3.2. تصميم العمل: إلنجاح مهمة تصميم الفضاء العام يجب:

أن يستمّد المصّمم أفكاره من خصوصية المكان وأن ال يقتصر على المعايير الفنية فحسب،  §
لرغبات  § واالستجابة  الحياة  نوعية  تحسين  في  المساهمة  على  تصاميمه  خالل  من  يحرص  أن 

المواطنين التي عّبروا عنها.
4.2. إبرام العقود: 

يتّم إبرام العقود لتهيئة الفضاءات العمومية إثر اإلعالن عن صفقات، ويمكن أن تكون في إطار لزمات 
يع الجاري به العمل وفقا للتشر

المراقبة والتصّرف:. 3
الضروري  المتساكنين، من  القيام بدوره واستقبال  يته في  العام ولضمان استمرار الفضاء  إنجاز تهيئة  إثر 

وضع آليات لصيانته والمحافظة عليه.
1.3. صيانة الفضاء العام:

لين والمستغلين:
ّ
1.1.3. التنسيق بين مختلف المتدخ

يتّم التصّرف وصيانة الفضاءات العامة من ِقبل البلدية، والوزارة المعنّية، والمستلزم العمومي  §
وذلك بعد إبرام عقود لزمة في الغرض.

من أجل تحقيق الجودة الشاملة لألماكن العامة واالستثمار الفّعال، فإنه من الضروري التنسيق  §
مسبقا أي منذ االنطالق في التفكير في المشروع، 

األطراف كشرط أساسي، وال يمكن  § بين جميع  الوثيق  التعاون  الصيانة على  قوم ضمان عملية 
تحقيق مفهوم الجودة إال برؤية مشتركة لجميع المتدخلين، 

لين من أجل  §
ّ

تلعب البلدية دورا أساسيا في التنسيق وتكون مسؤولة عن التعاون بين جميع المتدخ
تحقيق الجودة الشاملة للفضاء العام والمحافظة عليها،

ُتساهم البلدية في الحفاظ على الفضاء العام من خالل توعية الموطنين بدورهم وتحسيسهم  §
يته. بأهمية مشاركتهم في صيانة الفضاء العام واستمرار

2.1.3. الصيانة والنظافة:

باعتبارها  § بالنظر  لها  الراجعة  العمومية  الفضاءات  نظافة  األساسي عن  المسؤول  البلدية  تعتبر 
مكونات عمرانية هيكلية لمجالها،

تعمل البلدية من خالل التنظيف الشامل والمنتظم والصيانة الدورية على ضمان جودة األماكن  §
العامة،
تساهم البلدية من خالل إرساء واتخاذ تدابير فعالة حول حسن استخدام الموارد في تكريس ُبْعد  §

بالطاقة  التنوير  األمطار،  مياه  استغالل  وإعادة  جمع  العمومية:  الفضاءات  في  االستدامة 
الشمسية، ردم النفايات العضوية...

برامج  § تنفيذ  بمواعيد  وإعالمهم  المواطنين  تشريك  على  ذلك ممكًنا،  كان  كلما  البلدية،  تعمل 
النظافة والصيانة.

3.1.3. صيانة أشجار التصفيف والزينة:

نباتات  وجود  البلدية ضمان  المصالح  وعلى  أهمية قصوى  العمومية  الفضاءات  تشجير  يكتسي 
وأشجار صحية وقوية في المدينة، لذلك يجب:
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انتداب مختص في مجال النباتات والمناظر الطبيعية باعتبارها جزءا من الهيكل الحضري، §
الفضاء  § تشجير  لعملية  العامة  الكلفة  النباتات وصيانتها ضمن  لتكلفة سقي  االعتبار  بعين  األخذ 

العام.
4.1.3. السالمة:

تعتبر السالمة جانبا مهّما من جوانب جودة األماكن العامة، وعنصرا أساسيا في تصّور المشروع، 
يين لذلك: نظام مراقبة بالكاميرا، الحراس الدائمون،  وذلك من خالل تخصيص المِعّدات واألعوان الضرور

يات... الدور

2.3. تنشيط الفضاء العام:

ق المواطنين بها، ويساهم بشكل كبير في خلق 
ّ
يضمن إحياء وتنشيط األماكن العامة ديمومتها وتعل

أن  ُيمكن  والمتساكنين.  المواطنين   
ّ

كل بين  المشترك  والفعل  للتالقي  واجتماعي وفرصة  ثقافي  جّو 
تقوم البلدية بتنشيط التبادل التلقائي وتسهيله في األماكن العامة عبر: 

· دعم مبادرات المواطنين؛ 
· إعالمي   طابع  ذات  وسياحية  ثقافية  تظاهرات  بإقامة  الترفيهية  والمؤسسات  للشركات  السماح 

وتنشيطي بالفضاءات العمومية، 
· التشجيع على التظاهرات الثقافية والفنية في الفضاءات العمومية )البلدية تقرأ، البلدية تغني...( 
· خالل   من  ببلديتهم  المتساكنين  صلة  وتدعيم  المحلي  التراث  إلحياء  العمومية  الفضاءات  استغالل 

 مكّوناته في إحياء هذه 
ّ

تشريك الشباب )معاهد، مدراس، نوادي أطفال...( والمجتمع المدني بكل
التظاهرات...
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التراتيب العامة للتعمير
(127)

التعامل مع النصوص والتراتيب العامة للتعمير قصد تبسيط إجراءات التحكم 
في المجال العمراني للمنطقة البلدية غير المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية

اإلطار القانوني: 
القانون عدد 94-122 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما هو   

 )R+2( بالتكثيف العمراني 2003 يتعلق  29 ديسمبر  2003-78 المؤرخ في  بالقانون عدد  منقح ومتمم 
ية الكبرى خارج التجمعات الكبرى والمنقح بالقانون عدد 2005-71 المؤرخ في 04  وتركيز المساحات التجار

أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية، 
بضبط شروط وإجراءات    المتعلق   2019 06 ماي  المؤرخ في   2019 لسنة   401 عــدد  الحكومي  األمر 

إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،
للتعمير، منقح    التراتيب العامة  بالمصادقة على  1999 يتعلق  11 أكتوبر  99-2253 مؤرخ في  أمر عدد 

ومتمم باألمر عدد 2002-2683 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020.99 - تنقيح. 

تمهيد:
نظرا لتعميم التغطية البلدية لكافة التراب التونسي أصبح جل البلديات تحتوي على مناطق غير مغطاة بأمثلة 
العامة  التراتيب  لمقتضيات  طبقا  العمرانية  التهيئة  أمثلة  خارج  التعمير  التصرف في  يتم  العمرانية.  التهيئة 

للتعمير: 
التراتيب المشتركة في البناء داخل المناطق غير المشمولة بأمثلة تهيئة عمرانية أو بتراتيب خاصة،   
التراتيب الخصوصية لكل مجال ترابي غير مشمول بأمثلة تهيئة أو بتراتيب خاصة،   
نصائح عملية لالستئناس بها عند دراسة ملفات رخص البناء.   

التي تشملها  المناطق  الكائنة خارج حدود  باألراضي  البناء  للتعمير على كل عمليات  العامة  التراتيب  تنطبق 
أمثلة تهيئة عمرانية أو تفصيلية مصادق عليها والمناطق التي تشملها تراتيب خاصة.
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التقسيم إلى مناطق حسب القابلية للبناء:. 1
1.1. المناطق غير القابلة للبناء: 

تحّجر إقامة المباني بالمناطق المعرضة لمخاطر طبيعية متوقعة وكذلك بالمناطق والحوزات الخاضعة 
الرتفاقات تحجير البناء طبقا لـ : 

· يع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،   التشر
· مجلة التراث األثري والتاريخي، 
· الملك العمومي البحري،  
· المقابر وأماكن الدفن.  

2.1. المناطق القابلة للبناء بشروط: 

ية لسير التجهيزات الخصوصية بالمناطق الخاضعة لالرتفاقات المتعلقة بشبكات  يمكن إقامة مبان ضرور
ية  ية وبالمناطق المحمية أو المصونة أو المنتزهات الوطنية أو مناطق عسكر النقل والشبكات الضرور

يع الجاري به العمل.  أو جوية أو ساحلية طبقا للتشر
ال يرخص في إقامة المباني:

· التي من شأنها أن تتعرض بسبب موقعها أو وظيفتها إلى أضرار، 
· أعّد   ما  باستثناء  العمومية  للمرافق  التابعة  وبالمساحات  الدينية  المعالم  وبمواقع  بالمقابر 

الستغاللها.
3.1. المناطق القابلة للبناء: 

ى من األراضي الكائنة خارج حدود المناطق التي تشملها أمثلة تهيئة عمرانية أو تفصيلية 
ّ

هي ما تبق
مصادقا عليها والمناطق غير التي يحّجر فيها البناء أو تلك التي تشملها شروط خاصة.

وتنقسم إلى: 
· التجمعات السكنية،  
· مناطق البناء المتفرق. 

وتشمل:
ï§ المناطق المجاورة للطرقات المصنفة الوطنية أو الجهوية أو المحلية والتي تقع على مسافة

مائتي متر من امتداد الملك العمومي للطرقات،
ï§ المناطق المجاورة للتجمعات المشمولة بأمثلة تهيئة والتي تقع داخل شعاع يقل عن خمسة

كيلومترات من حدود المناطق القابلة للتعمير،
ï§ .بقية البناء المتفرق

أصناف المباني:. 2
المساكن الفردية أو الجماعية،   
البنايات والمنشآت المقامة في إطار عمليات جماعية،   
ية للتجهيزات الجماعية أو لالستغالل الفالحي أو الستغالل الموارد الطبيعية،   البنايات والمنشآت الضرور
ية.   المنشآت التجار
المباني واإلنشاءات التي تبررها المصلحة العامة شريطة:   

ï§،ية أال تتعارض مع حماية الفضاءات والمشاهد الطبيعية والمواقع والمعالم األثر
ï§ ،أال ُتلحق ضررا بالصحة العامة والسالمة
ï§،في تكاليف الربط بالشبكات 

ّ
أال ينجّر عنها ارتفاع مشط

ï§.أال تعرقل األنشطة التنموية وخاصة الفالحة
وتنقسم المباني واإلنشاءات التي تبررها المصلحة العامة إلى صنفين: 

* المباني الواجب تركيزها خارج المناطق العمرانية وذلك بحكم طبيعتها مثل:
ï§ ،محطات التطهير ومصبات الفضالت وغيرها
ï§.اإلنشاءات الضرورية الستقبال السياح مثل المخيمات

يع التي تساعد على النهوض االجتماعي واالقتصادي وتتمثل خاصة في: * المشار
ï§،إقامة البنايات الجماعية المعّدة للخدمات أو لالستغالل اإلداري
ï§.العمليات الفردية ذات الصبغة االقتصادية
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شروط استغالل األرض:. 3
1.3. الشروط المشتركة المتعلقة بالمناطق القابلة للبناء:

· المسالك: يجب أن تفتح المباني على مسالك عمومية أو خاصة وفق شروط تتوافق مع أهمية  
المباني وما أعّدت له ويجب أن تسمح بدخول وسائل النجدة ومقاومة الحرائق ورفع الفضالت المنزلية.

· المنافذ: تحدد بكيفية تضمن سالمة المرور وتحافظ على سالمة الجوالن. 
· الربط بالشبكات: يجب أن يكون كل مبنى مجهزا بالماء وبالتطهير، وفي صورة التعذر يمكن الترخيص  

في إنجاز منشآت خاصة أو جماعية مثل اآلبار والفساقي والمواجل والربط ببالوعات فردية أو جماعية.
· االرتفاع األقصى: طابق أرضي وثالثة طوابق علوية على أال تتجاوز الـ 15 م وال يجب أن يتجاوز هذا  

االرتفاع عرض الطريق تضاف إليه مسافة التراجع إن وجد، يجب الحط من االرتفاع إلى مستوى البناءات 
المجاورة للمحافظة على المناظر العامة ورؤية المعالم التاريخية واألثرية ومراعاة خصوصيات كل منطقة.

· المظهر الخارجي: يجب أن تكون المباني المزمع إقامتها متالئمة مع محيطها الطبيعي والعمراني  
ية والجمالية للمنطقة. ومصممة بكيفية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المعمار

· فضاءات الوقوف: يجب أن تخصص، وفق حاجيات كل مبنى، فضاءات لوقوف السيارات تهيأ خارج  
الطرقات العمومية والغراسات والباحات.

· المساحات المخصصة للغراسة: يجب غراسة المساحات الشاغرة بنسبة 50 % على األقل. 
· يجب غراسة حافة الطرقات والمسالك الخاصة بكيفية ال تعطل   الغراسات على امتداد الطرقات: 

حركة المرور وال تحجب الرؤية. 
· المساحات الخاصة باأللعاب والترفيه: وفق حاجيات كل مبنى مزمع إقامته وذلك في إطار نفس  

المشروع.
2.3. الشروط الخصوصية: 

الشروط الخاصة بالتجمعات السكنية وبمناطق البناء المتفرق

نوعية البناية

نسبة 
استغالل 

األرض 
COS

نسبة 
إشغال 

األرض
CUF

مساحات 
وأشكال 

قطع 
األرض

تركيز المباني بالنسبة 
إلى الطرقات 

والحوزات العمومية

تركيز المباني 
بالنسبة إلى 

الحدود الفاصلة 
بين القطع

تركيز المباني 
بالنسبة إلى 

بعضها البعض 
داخل القطعة 

الواحدة

الشروط الخاصة بالتجمعات السكنية

1/31المنفردة

ذات 
أشكال 

منتظمة 
تتالءم 

مع تركيز 
المباني

طبقا للتصفيف 
القائم في صورهما 
إذا كان هذان األخيران 

تراجعا بالنسبة إلى 
التصفيف المستوجب 

طبقا للتصفيف 
القائم

ترك تراجع يعادل أو 
يفوق نصف ارتفاع 

المبنى على أال يقل 
عن 3م

يمكن تركيز 
المباني على 
حدود القطع 

المجاورة أو ترك 
التراجع يفوق 
نصف ارتفاع 

المبنى على أال 
يقل عن 3م

مساوية على 
األقل الرتفاع 

أعالهما يخصم 
منها متر واحد

ال تقل في جميع 
الحاالت عن 3م

1/21.5المزدوجة
2/32المتالصقة

3/42.5المجمعة
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الشروط الخاصة بمناطق البناء المتفرق

نوعية البناية

نسبة 
استغالل 

األرض 
COS

نسبة 
إشغال 

األرض
CUF

مساحات 
وأشكال 

قطع 
األرض

تركيز المباني بالنسبة 
إلى الطرقات 

والحوزات العمومية

تركيز المباني 
بالنسبة إلى 

الحدود الفاصلة 
بين القطع

تركيز المباني 
بالنسبة إلى 

بعضها البعض 
داخل القطعة 

الواحدة

المناطق المجاورة 
للطرقات المصنفة 

وللتجمعات 
المشمولة بأمثلة 

تهيئة ببقية 
مناطق البناء 

المتفرق إن كانت 
مزودة فقط 

بطريق أو مسلك

1/101/3

 10.000
م2 30 

مترا 
للعرض

10 أمتار10 أمتار
05 أمتار

مرتبطة بطريق أو 
مسلك ومزودة 
بالماء أو بالكهرباء

1/71/2
5000 م2
20 مترا 
للعرض

05 أمتار

مرتبطة بطريق أو 
مسلك ومزودة 
بالماء والكهرباء

1/52/3
2000 م2
20 مترا 
للعرض

4. توصيات عملية:
بالبلدية  فنية  إدارة  كل  تتولى  أن  يستحسن  خاصة  أو  كانت مشتركة  العمرانية سواء  التراتيب  لدقة  نظرا 
يطة للتراب البلدي تجسم عليها مختلف المناطق المشمولة بأمثلة تهيئة والتجمعات السكنية  اعتماد خر
وأراضي البناء المتفرق وكذلك األماكن التي يمنع فيها البناء وتكون بألوان بارزة وعناوين واضحة حسب 

الجدول أعاله.

لمشاهدة الفيديو:
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التصدي لتغّير المناخ وإجراءات التكّيف 
على مستوى البلديات

(128)

كيفية التصدي للتغيرات المناخية من خالل التخطيط العمراني وأهم إجراءات 
التكيف المناخي في عالقة بالتخطيط المجالي

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط،   
القانون عدد 41 المؤرخ في 10 جوان1996  يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،  
القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء،  
الفصل 47 من دستور سنة 2022،  
ية بشأن التغير المناخي- ريو دي جانيرو 1993،   اتفاقية األمم المتحدة اإلطار
األمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة   

للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه األمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة.

تغّير المناخ:. 1
التاسع عشر،  القرن  الطقس. ومنذ  وأنماط  الحرارة  درجات  األجل في  التحوالت طويلة  المناخ  بتغّير  ُيقصد 
ية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساًسا إلى حرق الوقود األحفوري،  أصبحت األنشطة البشر

مثل الفحم والنفط والغاز.
يعتقد الكثير من الناس أّن تغّير المناخ يعني أساًسا ارتفاع درجات الحرارة، بينما يشمل الجفاف الشديد وندرة 
والعواصف  القطبي  الجليد  وذوبان  والفيضانات  البحر  وارتفاع مستويات سطح  الشديدة  والحرائق  المياه 

الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.
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أسباب تغّير المناخ:. 2
تغيير  يتسبب في  الذي  واالقتصادية(  الصناعية  )األنشطة  البشري  النشاط  إلى  المناخ  تغّير  أسباب  تعود 
انبعاث غازات  تكوين الغالف الجوي العالمي )حرق الوقود األحفوري وانبعاث الغازات الدفيئة( من خالل 
ية... وما  ية الفلور االحتباس الحراري )ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروجين، مركبات الكربون الكلور
 لذلك، تعرف البالد التونسية كغيرها من البلدان تقلبات مناخية تختلف من منطقة إلى 

ً
إلى ذلك(. ونتيجة

يقية، من البلدان األكثر  أخرى. حيث ُتعتبر تونس، بحكم موقعها الجغرافي في المنطقة المتوسطية واإلفر
عرضة لتأثير التغّير المناخي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود عليا وانخفاض معدل تساقط األمطار 

وتواتره وتباينه، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى مياه البحر.

نتائج تغّير المناخ:. 3
ينتج عن حرق الوقود األحفوري انبعاث الغازات الدفيئة، أهمها ثاني أكسيد الكربون، وتكّون هذه الغازات   

 غاز ينبعث 
ّ

غطاء يلتف حول الكرة األرضية، مّما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. فكل
يمكن أن يبقى في الغالف الجوي لمدة تتراوح بين 300 و1000 عام،

تتمثل أهم نتائج تغّير المناخ في: نقص المياه واألمطار، التصّحر وفقدان التربة، موجات الحرارة الشديدة،   
ظهور أمراض جديدة، ارتفاع مستويات سطح البحر، حرائق الغابات...

تحتل تونس المركز 74 في ترتيب الدول، وفقا النبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون،  
20 % من مساحات القمح ستتقلص في تونس سنة 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة،  
52 صم نسبة االرتفاع اإلضافي لمنسوب مياه البحر سنة 2100 )سباخ خليج الحمامات والوطن القبلي   

وأجزاء من شواطئ بحيرتي إشكل وغار الملح وبجزر قرقنة وجربة والكنايس(.

اإلستراتيجية الوطنية بشأن تغّير المناخ:. 4
ومتوازنة    سليمة  بيئة  في  الحق  الدولة  »تضمن  أن  على   2022 سنة  دستور  من   47 الفصل  نّص 

والمساهمة في سالمة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي«،
التي    197 دولة  الدولية حيث كانت ضمن  الجهود  2015 عن مساهمتها في  أعلنت تونس منذ عام 

أمضت اتفاق باريس الذي ُعِقد في 12 ديسمبر 2015، والذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات 
يادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مائويتين،  غازات االحتباس الحراري العالمية والحد من ز

يادة إلى 1.5 درجة، مع السعي إلى الحد من الز
دون    الكربون  على  القائم  االقتصاد  وتقليص  الكربون  من  للتخفيض  وطنية  إستراتيجية  تونس  وضعت 

الغذائي  واألمن  الدائري  االقتصاد  مثل  مجاالت  على  التركيز  اقترحت  حيث  التنموية،  بأهدافها  المساس 
واألمن المائي والتنمية االجتماعية. كما أكدت أّن هدفها هو التخفيض من الكثافة الكربونية بنسبة 45 % 

في أفق عام 2030، مقارنة بسنة 2010،
متابعة    خالل  من  المناخية  للتغيرات  التصدي  على   )CNDD( المستدامة  للتنمية  الوطنية  اللجنة  تعمل 

السياسة البيئية ودراسة تقييم االحتياجات للتكيف مع تغّير المناخ.  

إجراءات التكيف المناخي على مستوى التخطيط العمراني:. 5
تعتبر البلديات شديدة التأثر بتغّير المناخ )تأثير مباشر على البنية التحتية...( وتحتاج إلى التكيف مع تغّير المناخ 
عبر وضع خطة تراعي خصائصها الجغرافية والطبيعية الحساسة )الجزر، الواحات...( بتدابير تخدم الصالح العام 

وَتُحّد من نقاط الضعف على المستوى المحلي.
تقوم المجالس البلدية بوضع خطط مناخية من أجل التخفيض من انبعاثات الكربون والتكيف مع تغّير المناخ. 
لذلك يجب وضع خطط تكيف محلية للتعامل مع هذا التغيير المفاجئ في الظروف المناخية بطريقة شاملة 
وتشاركية. كما يجب األخذ بعين االعتبار أّن الفئات األكثر هشاشة هي األكثر تعّرضا لتغّير المناخ. كما يجب 
باستهالك  يتعلق  فيما  سلوكهم  تغيير  على  وتشجيعهم  وتحسيسهم  المواطنين  توعية  على  العمل 

الطاقة.
 من 

ّ
ُيمكن اتخاذ العديد من اإلجراءات للتكيف مع تغّير المناخ على المستوى المحلي، وذلك بمساهمة كل

البلدية والمواطنين في:
احترام مقتضيات الملك العمومي )البحري، المياه، الغابات...( والعمل على استغاللها في أنشطة بيئية   

ية للمتساكنين، تثقيفية لكل الفئات العمر
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توجيه التوسع العمراني نحو المناطق األقل هشاشة من الناحية البيئية،  
تفادي البناء حذو الغابات للحد من أخطار اندالع حرائق الغابات،  
مراعاة اتجاه سيالن مياه األمطار عند تخطيط شبكة الطرقات،  
وضع تراتيب عمرانية خاصة بالمناطق الطبيعية الحساسة والهشة،   
التصدي للبناء غير المنظم في المناطق المهددة بالفيضانات،  
تصميم وإنشاء بنية تحتية بمواصفات فنية قادرة على الصمود أمام تغّير المناخ ودرجات الحرارة القصوى،  
يرة،   يادة قدرتها على امتصاص األمطار الغز تشجير المدن وز
التشجيع على تركيز أسطح خضراء لتقليل موجات حرارة الصيف،  
حفظ وتحسين وإعادة استخدام المياه الزرقاء، الرمادية... وغيرها،  
إحداث تنوع بيولوجي داخل المدن للحد من أمراض الجهاز التنفسي،  
رة لرصد التجاوزات واالعتداءات على الطبيعة كرمي النفايات في الغابات واألودية...  

ّ
وضع أنظمة إنذار مبك

ترشيد استخدام المياه خاصة في فترات الجفاف،  
 لمكافحة موجات الحرارة والقيام بحماية األشخاص األكثر هشاشة،  

ً
وضع خطط

الحفاظ على األراضي الرطبة.  

الجهات الفاعلة:. 6
وزارة البيئة   
الوكالة الوطنية لحماية المحيط  
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي  
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  
المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة  
وزارة الفالحة والموارد المائية  
وزارة التجهيز واإلسكان  
وزارة الصحة  

لمشاهدة الفيديو:
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إحداث دوائر المّدخرات العقارية داخل 
البلديات

(129)

كيفية تكوين رصيد عقاري للبلديات من خالل إحداث دوائر مّدخرات عقارية 
واآلليات الكفيلة بالتحكم فيه

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر   

،1994
الدولة    أمالك  في  بالتصّرف  ق 

ّ
المتعل  1918 جوان   18 في  المؤرخ   1918 لسنة   18 عدد  العلّي  األمر 

ية الخاصة والتفويت فيها، العقار
مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 في فيفري 1965،  
ديسمبر     31 المؤرخ في   1973 لسنة   81 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة 

حتها وتّممتها،
ّ

1973  والنصوص التي نق
األمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 08 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في   

ملك الدولة الخاص.

تمهيد:
ُيعتبر ضعف الرصيد العقاري للبلديات حجر عثرة أمام تنفيذ مختلف البرامج البلدية من ناحية، وبرمجة توّسعات 
جديدة للمجال الحضري من ناحية أخرى. ورغم تمّتع البلديات بامتياز الشراء بالمراكنة والتقسيط دون توظيف 
 أّن أغلب البلديات تجد صعوبة في ذلك 

ّ
فائدة بالنسبة إلى العقارات غير الفالحية التي تقتنيها من الدولة إال

ية  نظرا لمحدودية مواردها المالية. ويتعين على البلديات االستفادة مستقبال من آلّية دوائر المّدخرات العقار
بهدف التخطيط للتوسعات المستقبلية للمدن والحد من التوّسع العشوائي على حساب األراضي الفالحية.
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التعريف:. 1
1.1. المخزون العقاري: 

ل في أراٍض تقع داخل المجال الحضري، لكّن استخدامها الحالي ال يتوافق مع احتياجات الجماعة 
ّ
يتمث

ية القابلة للتعمير لكنها غير قابلة  المحلية. ويتكّون من األراضي الطبيعية الواقعة بالمجاالت شبه الحضر
ر مخزون عقاري 

ّ
للبناء باعتبارها غير مهّيأة وغير مقّسمة، وُيطلق عليها كذلك أراٍض خام. وُيعتبر توف

ية. بأّي منطقة شرطا أساسيا لتكوين أرصدة عقار
2.1. الرصيد العقاري: 

ر الفرصة لذلك دون أن تكون هناك حاجة 
ّ

يتكّون من األراضي التي تقتنيها الجماعات المحلية عندما تتوف
برنامج  يوجد  ال  وعادة  للمدينة.  المستقبلي  التعمير  االستغالل في  الحتمال  بل  الحيني،  الستعمالها 
م في 

ّ
بالتحك المحلية  للجماعة  العقاري  الرصيد  ويسمح  اقتنائه.  عند  العقاري  الرصيد  لهذا  استعمال 

التعمير المستقبلي للمدينة والمحافظة على األراضي من االستخدام الفوري الذي من شأنه أن يضّر 
ٍر أكثر عقالنية. ويرتبط تكوين الرصيد العقاري للبلديات 

ُّ
بالعمليات المستقبلية وبالتالي توفير وسائل لتحض

بالدعم المباشر من الدولة في هذا المجال.

تكوين الرصيد العقاري للبلديات ودعمه:. 2
للجماعات  العقاري  للرصيد  دعمها  الدولة  مواصلة  ليؤكد  المحلية  الجماعات  مجلة  من   120 الفصل  جاء 
المحلية: »تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة 

الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة«.
بالمراكنة  التفويت  بالحصول على عقارات دولية بصيغة  يا أو أن تدعمه  ُتكّون رصيدا عقار للبلدية أن  ُيمكن 

وبتقسيط الثمن وبأسعار منخفضة بهدف إنجاز مشاريعها االجتماعية واالقتصادية. 
ق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاّص 

ّ
ورغم أّن األمر عدد 120 لسنة 2021 والمتعل

أّنه استثنى بعض الحاالت عمال بأحكام   
ّ

بالمزاد العلني بعد اإلشهار القاعدة األساسية إال البيع  جعل من 
الفقرة األخيرة من الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية. 

ية للعمليات  ويتّم التفويت في العقار الدولي بثمن ُيحّدده خبير أمالك الدولة بعد أخذ رأي »اللجنة االستشار
العقارية« المحدثة بالفصل 06 من األمر الحكومي المشار إليه أعاله، وذلك في سّت حاالت حصرها الفصل 

الثالث من هذا األمر.
ومن بين األطراف المستفيدة من هذا االستثناء الجماعات المحلية إذا كان الهدف من عملية االقتناء من 

الدولة إنجاز مشاريع مصادق عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 
أّما إذا كان الهدف من عملية االقتناء هو تكوين مّدخرات عقارية قصد إنجاز عمليات تعمير في المستقبل 
السوق  مراقبة  على  تساعدها  قانونية  وسيلة  من  البلديات  والتعمير  الترابية  التهيئة  مجلة  نت 

ّ
مك فقد 

م فيه لمدة زمنية مهّمة واقتناء العقارات المعروضة للبيع وهي آلية »دوائر المّدخرات 
ّ
العقاري والتحك

ية. العقارية« التي تستحدث خارج المجاالت التي تغطيها أمثلة التهيئة العمرانية بغرض تكوين أرصدة عقار

دوائر المّدخرات العقارية:. 3
1.3. تعريف دوائر المّدخرات العقارية:

ية آلية من آليات التحكم العقاري، ويتّم إحداثها قصد إنجاز عمليات تعمير  ُتعتبر دوائر المّدخرات العقار
في المستقبل خارج المناطق المغطاة بمثال تهيئة عمراني وطبقا لألمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت، 
ير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بأمالك  وذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من الوز

الدولة والتهيئة الترابية والفالحة وكذلك الجماعات المحلية المعنية )الفصل 40 من م.ت.ت.ت(.
2.3. األطراف المستفيدة من دوائر المّدخرات العقارية:

ية المحدثة بالقانون  ية لفائدة الدولة، البلديات، الوكاالت العقار ُيمكن أن ُتحَدث دوائر المّدخرات العقار
يل 1973 ووكالة التهذيب والتجديد العمراني. عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفر



481

ية
مران

لع
ة ا

هيئ
 الت

ل:
ألو

ء ا
لجز

ا

ل العمومي ومالكي العقارات داخل دوائر المّدخرات العقارية:
ّ
3.3. حقوق وواجبات المتدخ

· 4 سنوات    األولوية في الشراء لمدة 
ّ

ية االنتفاع بحق للمستفيد من إحداث دائرة المّدخرات العقار
ية  العقار الرسوم  في  الحق  هذا  على  التنصيص  طلب  إمكانية  مع  واحدة  مرة  فيها  التمديد  ُيمكن 

للعقارات المسجلة، وذلك بنفس الطرق الُمّتبعة في االنتزاع من أجل المصلحة العمومية،
· يخ   ية أن يعرض على المنتفع بهذا الحق بداية من تار  مالك عقار داخل دائرة المدخرات العقار

ّ
ُيمكن لكل

أمر التحديد اقتناء هذا العقار والثمن الذي يطلبه، وعلى المنتفع بحق األولوية أن ُيعلم المالك في أجل 
ي العرض برغبته في قبول هذا العرض أو رفضه وذلك عن طريق عدل منفذ. وُيعتبر 

ّ
يخ تلق سنة من تار

 األولوية في الشراء،
ّ

يا من طرف المنتفع عن ممارسة حق
ّ
عدم الرد في هذا األجل تخل

·  األولوية في الشراء واالتفاق على الثمن ُيبرم عقد  
ّ

في صورة قبول العرض من طرق المنتفع بحق
ينة  الخز البائع في  باسم  إيداعه  أو  عليه  المتفق  الثمن  تسديد  ويقع  الطرفين  بين  الغرض  إحالة في 

يخ إبرام العقد، العامة للبالد التونسية قي ظرف ستة أشهر من تار
· كما هو   المختصة  المحاكم  قبل  من  تحديده  يقع  فإّنه  العقار  ثمن  على  االتفاق  عدم  حالة  في 

معمول به في مادة االنتزاع من أجل المصلحة العمومية ويسدد الثمن المحكوم به بصفة باتة أو 
يخ اإلعالم بالحكم، ينة العامة للبالد التونسية في أجل ستة أشهر ابتداء من تار يؤمن بالخز

·   
ّ

ية إال  األولوية في الشراء التحّوز بأّي عقار يدخل ضمن دوائر المّدخرات العقار
ّ

ال يمكن للمنتفع بحق
ينة العامة للبالد التونسية، بعد دفع ثمنه إلى مالكيه أو تأمينه بالخز

·  األولوية في الشراء أن يطلب من المحكمة ذات النظر الحكم،  
ّ

ُيمكن للدولة أو للطرف المنتفع بحق
في نفس اآلجال المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية، ببطالن العقد المبرم خالفا 
 المشترى مقابل الثمن 

ّ
للمقتضيات الواردة في الفصلين 42 و43 من م.ت.ت.ت وإحالله إزاء البائع محل

األولوية في   
ّ

حق المستفيد من  الطرف  أو  الدولة  به  تقّدمت  الذي  بالثمن  أو  بالعقد  عليه  المتفق 
ر ذلك، الثمن المقّدر من المحكمة الذي يوجد بدائرتها العقار إذا كان 

ّ
الشراء ووقع قبوله، أو إذا تعذ

 من الثمن المنصوص عليه بالعقد. 
ّ

الثمن أقل

4.3. الوثائق المكّونة لمشروع أمر إحداث دائرة المّدخر العقاري:

لفائدة  العقاري  المّدخر  دائرة  إحداث  مبدأ  على  البلدية  موافقة  تتضمن  البلدي  المجلس  مداولة 
المستفيد:

· أمثلة قطعية مؤشر عليها من طرف المستفيد، 
· مثال أشغال مختلفة، 
· ية بالنسبة إلى العقارات المسجلة،  الرسوم العقار
· محضر معاينة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية، 
· مذكرة في شرح أسباب إحداث دائرة المّدخر العقاري. 

المذكورة  الوثائق  من  المتكّون  الملف  تقديم  العقاري  المّدخر  دائرة  إحداث  من  المستفيد  ويتولى 
في 7 نظائر إلى الوزارة المكلفة بالتعمير إلتمام إجراءات إصدار األمر الحكومي.
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إحداث دوائر التدخل العقاري
(130)

للقرارات التي تتخذها البلدية في مجال التعمير آثار قانونية وإدارية ومالية 
بل أحيانا تنموية واقتصادية واجتماعية، لذا يجدر بالمسؤول البلدي ومالكي 
العقارات داخل دائرة التدخل العقاري أن يكونوا على معرفة جيدة بالقواعد 

الجوهرية واإلجرائية عند تحديد دائرة التدخل العقاري

اإلطار القانوني:
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 والنصوص التي نقحته   

 2009 لسنة   29 عدد  والقانون   2003 ديسمبر   29 في  المؤرخ   2003 لسنة   78 عدد  بالقانون  وخاصة 
المؤرخ في 09 جوان 2009،

األمر عدد 188 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط   
برامج  إلنجاز  العقاري  التدخل  بدوائر  الكائنة  العقارات  ومالكي  العموميين  المتدخلين  بين  للشراكة  العامة 

التهيئة والتجهيز والتهذيب أو التجديد العمراني،
األمر عدد 189 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمتعلق بضبط شروط وقيمة مساهمة   

مالكي العقارات الكائنة بدائرة تدخل عقاري أو المحاذية لها في إنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو 
تجديد عمراني،

األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   
اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 

مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى برنامج التدخل العقاري    قرار وز

ومثال التهيئة التفصيلي.
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تعريف دائرة التدخل العقاري:. 1
تعتبر دائرة التدخل العقاري آلية من آليات التحكم العقاري. وتحدث لفائدة الدولة أو البلديات أو الوكاالت 
يل 1973 أو وكالة التهذيب والتجديد  ية المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفر العقار

العمراني لتنجز بداخلها برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني.

األطراف التي يمكن أن تحدد لفائدتها دوائر التدخل العقاري:. 2
يمكن أن تحدث دوائر التدخل العقاري لفائدة المتدخلين العموميين اآلتي ذكرهم:

الدولة،  
البلديات،   
ية للسكنى وذلك إلحداث منطقة سكنية وتهيئتها،    الوكالة العقار
ية السياحية وذلك إلحداث منطقة سياحية وتهيئتها،    الوكالة العقار
ية الصناعية وذلك إلحداث منطقة صناعية وتهيئتها،    الوكالة العقار
وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك لتهذيب أو تجديد نسيج عمراني قائم.   

تحديد دائرة التدخل العقارية )الفصل 31(:. 3
ير المكلف  ين أعاله بأمر، باقتراح من الوز تحدد دائرة التدخل العقاري لفائدة أحد المتدخلين العموميين المذكور

ير المكلف بالتهيئة الترابية وبعد أخذ رأي المجلس البلدي المعني. بالتعمير بعد أخذ رأي الوز

حقوق وواجبات المتدخل العمومي ومالكي العقارات داخل دوائر التدخل العقاري )الفصالن . 4
35 و39(:

1.4. للمستفيد من إحداث دائرة التدخل:

· االنتفاع بحق األولوية في الشراء لمدة 4 سنوات يمكن التمديد فيها مرة واحدة لمدة سنتين مع  
ية للعقارات المسجلة، إمكانية طلب التنصيص على هذا الحق في الرسوم العقار

· إمكانية انتزاع كل عقار كائن داخل الدائرة، 
· بعد   وذلك  الدائرة  شملتها  التي  المناطق  لتحديد  الميدان  على  العملية  اإلجراءات  بكل  القيام 

المصادقة على برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي،
· تعليق مثال دائرة التدخل بالبلدية لمدة ثالثة أشهر ودعوة العموم لالطالع عليه عن طريق وسائل  

اإلعالم المسموعة والمكتوبة،
· المحاذية لها والتي تشملها عمليات   أو  الدائرة  الكائنة داخل  العقارات  االنتفاع بمساهمة مالكي 

االنتزاع ولم يشارك بها أصحابها في المشروع في تكلفة إنجاز برنامج التدخل العقاري،
· إعداد برنامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني، 
· إعداد مثال التهيئة التفصيلي. 

2.4. لمالكي العقارات الكائنة داخل دوائر التدخل العقاري:

· إمكانية المشاركة في إنجاز برنامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني المزمع إنجازه  
العامة  الشروط  لكراس  وفقا  العمومي  المتدخل  مع  تبرم  اتفاقية  بمقتضى  وذلك  الدائرة،  داخل 
باألمر  عليه  المصادق  العقاري  التدخل  بدوائر  العقارات  ومالكي  العموميين  المتدخلين  بين  للشراكة 

عدد 188 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999،
· 4 سنوات   كراء  يساوي معين  بتعويض  البرنامج  إطار  يتم هدمها في  التي  البنايات  تمتع شاغلو 

بالنسبة إلى المتمتعين بحق البقاء وبتعويض يعين بالتراضي أو بالتقاضي على أال يفوق معين كراء سنة 
بالنسبة إلى الذين يتمتعون بهذا الحق،

· ينتفع التجار المتواجدون بالبنايات المكتسبة من طرف المتدخل بالتراضي أو باالنتزاع قصد هدمها أو  
تهذيبها بحق األولوية في إسنادهم محالت لها نفس الصبغة في البنايات التي تم إنجازها في إطار 

المشروع. 
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3.4. للمالكين األجوار:

يساهم وجوبا في تكلفة إنجاز المشروع:
· أصحاب العقارات الكائنة داخل منطقة التدخل والتي لم تشملها عملية االنتزاع والتي لم يشارك بها  

أصحابها في المشروع، 
· أصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين ينتفعون بالبنية األساسية والتجهيزات الجماعية  

التي يتم تركيزها. 

الوثائق المكونة لمشروع أمر إحداث دائرة التدخل العقاري:. 5
مداولة المجلس البلدي تتضمن موافقة البلدية على مبدأ إحداث دائرة التدخل العقاري لفائدة المستفيد: 

أمثلة قطعية مؤشرا عليها من طرف المستفيد،   
مثال أشغال مختلفة،   
ية بالنسبة إلى العقارات المسجلة،    الرسوم العقار
محضر معاينة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية،   
مذكرة في شرح أسباب إحداث دائرة التدخل العقاري.   

ويتولى المستفيد من إحداث دائرة التدخل العقاري تقديم الملف المتكون من الوثائق المذكورة في 7 
نظائر إلى الوزارة المكلفة بالتعمير إلتمام إجراءات إصدار األمر الحكومي.
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إعداد وتنفيذ مثال التهيئة التفصيلي 
وبرنامج التدخل العقاري

(131)

تساهم أمثلة التهيئة التفصيلية في التحكم العقاري والحد من تفاقم البناء 
الفوضوي. لذا يجدر بالمسؤول البلدي التحكم في األعمال ومتابعة مختلف 
إجراءات ومراحل إعداد برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي قصد 

تحسين القدرة على إحكام وتقليص آجال المصادقة

اإلطار القانوني:
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،   
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 والنصوص التي نقحته   

وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 09 جوان 2009،
األمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات تنسيق   

اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 
مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، 

ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996 المتعلق بضبط محتوى برنامج التدخل العقاري    قرار وز
ومثال التهيئة التفصيلي،

1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة    03 أكتوبر  ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في  قرار وز
العمرانية.

تعريف مثال التهيئة التفصيلي )الفصل 32 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير(:. 1
منطقة  تهذيب في  أو  تجديد  أو  وتجهيزات  تهيئة  برنامج  إلنجاز  إعدادها  يتم  تنفيذية  تخطيط  أداة  هو 
الخاصة  أو  الجماعية  والتجهيزات  والمنشآت  البنايات  مواقع  التفصيلي  التهيئة  مثال  ويضبط  محددة. 
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وطبيعة ومآل البنايات وغيرها من طرق استعمال األراضي. كما يضبط شبكة الطرقات والشبكات مختلفة 
االرتفاقات الواجب احترامها وذلك قصد إنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني في نطاق 

دائرة تدخل عقاري.

المناطق التي يمكن أن يشملها مثال تهيئة تفصيلي )الفصول 30 و32 و30 مكرر(:. 2
المناطق المعدة إلنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني طبقا ألمثلة التهيئة العمرانية أو   

األمثلة التوجيهية إن وجدت،
الوكاالت    أو  البلديات  أو  الدولة  لفائدة  تحديدها  يتم  التي  العقاري  التدخل  بدوائر  المشمولة  المناطق 

ية للسكنى والسياحة والصناعة أو وكالة التهذيب والتجديد العمراني، العقار
ية والراجعة لها بالنظر )الفصل 10 من األمر الحكومي عدد    المناطق المحددة باقتراح من الوكاالت العقار

926 لسنة 2020(.

الوثائق المكونة لبرنامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني ومثال التهيئة . 3
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 30 أكتوبر 1996(: التفصيلي )قرار وز

يتكون ملف برنامج التدخل ومثال التهيئة التفصيلي من الوثائق التالية:
ير في تقديم البرنامج ومثال التهيئة التفصيلي يوضح بالخصوص:   تقر

تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل إنجاز البرنامج، §
الوضع العقاري بالمنطقة، §
برنامج التدخل، §
برنامج التجهيزات، §
المؤثرات المنتظرة للبرنامج على المحيط. §

م يتراوح بين 1/2000 و1/500 تبرز بالخصوص:  
ّ
خريطة أو عدة خرائط بسل

الموقع،  §
تخصيص األراضي، §
رسم خصائص الشبكات األساسية وكذلك الطرقات والمسالك، §
األماكن المخصصة للمنشآت والتجهيزات العمومية بما فيها المناطق الخضراء، §
المناطق الخاضعة لالتفاقات بأنواعها والمناطق التي تتطلب الحماية. §

تراتيب عمرانية تضبط قواعد البناء المنطبقة على المناطق حسب تخصيصها.  
مخطط إلنجاز برنامج التدخل يتضمن خاصة:  

روزنامة اإلنجاز  §
التركيب المؤسساتي والمالي الضروري إلنجاز البرنامج §

ملحقات تتضمن الوثائق التي استعملت في تصور مثال التهيئة التفصيلي وخاصة منها:  
أمثلة الشبكات، §
قائمة االتفاقات، §
قائمة القوانين الخصوصية المتعلقة بحماية األراضي الفالحية والتراث والمحيط والغابات والمياه. §

إجراءات المصادقة على برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي )الفصل 30 رابعا(:. 4
واالستقصاء  والتعليق  االستشارة  إجراءات  نفس  إلى  التفصيلي  التهيئة  مثال  مراجعة  أو  إعداد  يخضع 
تخضع  التي  التفصيلية  التهيئة  أمثلة  باستثناء  العمرانية  التهيئة  مثال  لها  يخضع  التي  والنشر  والمصادقة 
المصادقة عليها إلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 01 نوفمبر 2013 والمتعلق بسن أحكام 

استثنائية والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017.

مكونات الملف اإلجرائي:. 5
برنامج التدخل العقاري ومثال التهيئة التفصيلي عالوة على  يحتوي الملف الذي يعرض للمصادقة على 

الملف الفني ملفا إجرائيا يحتوي الوثائق التالية:
ما يفيد عرض مشروع المثال على المصالح الفنية المعنية إلبداء رأيها،   
ما يفيد نشر إعالن االستقصاء،   
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دفتر االعتراضات،   
رأي المصالح الفنية بخصوص نتائج االستقصاء،  
محضر مداولة المجلس البلدي في قراءة أولى وقراءة ثانية.  

اآلثار المترتبة عن أمر المصادقة على ملف برنامج التدخل ومثال التهيئة التفصيلي )الفصالن . 6
30 ثالثا و35(:

ينجر عن أمر المصادقة على ملف مشروع مثال التهيئة التفصيلي وبرنامج التدخل:
يح بالمصلحة العمومية لألشغال المقررة،   التصر
 تنقيح أو تعويض التراتيب الجاري بها العمل داخل دائرة التدخل قبل إحداثها،  
القيام بكل اإلجراءات العملية على الميدان لتحديد المناطق التي شملتها دائرة التدخل العقاري وذلك   

بوضع عالمات تحديد بارزة للعيان.

تنقيح مثال التهيئة التفصيلي وبرنامج التدخل )الفصل 34(: . 7
يتم تنقيح مثال التهيئة التفصيلي وبرنامج التدخل حسب نفس إجراءات الموافقة عليهما.

تنفيذ مثال التهيئة التفصيلي: . 8
ية والمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي تتولى الجهة الراجع لها بالنظر: بعد التصفية العقار

إعداد ملفات تقسيمات حسب مثال التهيئة التفصيلي وعرضها على اللجنة الفنية للتقسيمات للمصادقة   
عليها.

عمومية    وشبكات  طرقات  من  عليها  المصادق  الشروط  كراس  حسب  التقسيم  تهيئة  أشغال  إنجاز 
ومناطق خضراء.

استخراج المقاسم المخصصة للتجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وتسوية وضعيتها مع البلدية فيما   
يخص إدماجها بالملك العمومي البلدي.

العقارات    مالكي  مع  واإلنجاز  الشراكة  اتفاقيات  وتطبيق  المهيأة  المقاسم  بيع  عملية  في  الشروع 
وأصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل.

يساهم وجوبا في تكلفة إنجاز المشروع:
بها    يشارك  لم  والتي  االنتزاع  تشملها عملية  لم  والتي  التدخل  داخل منطقة  الكائنة  العقارات  أصحاب 

أصحابها في المشروع.
أصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين ينتفعون بالبنية األساسية والتجهيزات الجماعية التي   

يتم تركيزها. 
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إعداد ملفات التقسيمات العمرانية
(132)

تعريف التقسيم ومجال تطبيقه وتحديد الوثائق المكونة لملف التقسيم

اإلطار القانوني:
09 ماي    المؤرخ في   2018 لسنة   29 األساسي عدد  بالقانون  الصادرة  المحلية  الجماعات  )أ( مجلة 

،2018
    ،1994 لسنة   122 عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  )م.ت.ت.ت(  والتعمير  الترابية  التهيئة  مجلة  )ب( 

المؤرخ في 28 نوفمبر 1994،
اللجان    تركيب وطرق سير  المتعلق بضبط   1995 19 أكتوبر  المؤرخ في  التجهيز واإلسكان  ير  )ج( قرار وز

الفنية للتقسيمات كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 8 مارس 2004،
لملف    المكونة  الوثائق  بضبط  المتعلق   1995 أكتوبر   19 المؤرخ في  التجهيز واإلسكان  ير  وز قرار  )ه( 

التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه والنصوص التي نقحته وتممته،
التهيئة    أشغال  نوعية  بضبط  المتعلق   1995 أكتوبر   19 في  المؤرخ  واإلسكان  التجهيز  ير  وز قرار  )ك( 

األولية واألشغال النهائية للتقسيم وكيفية استالمها والنصوص التي نقحته وتممته،
إجراءات    بضبط  المتعلق   2020 نوفمبر   25 في  المؤرخ   2020 لسنة   926 عدد  الحكومي  األمر  )ل( 

ية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال  تنسيق اإلدارات المركز
إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

تمهيد:
يمثل التقسيم أداة عملياتية للتصرف العمراني يتم إعداده في إطار احترام مقتضيات وثائق التعمير التي 
تغطي المنطقة موضوع التقسيم. ويراعى في إعداده التصور العمراني المتناسق والمستدام. وباعتبار 
االثار القانونية واالدارية واالجتماعية للقرارات التي تتخذها البلديات في مجال التعمير، فانه يجدر بكل طرف 
متدخل في ملف التقسيم ان يكون على معرفة جيدة بجميع الجوانب المتعلقة بإحداث التقسيمات وطرق 
تكتسب  التقسيم حتى  اليها قرارات  التي تستند  ية واالجرائية  الجوهر التصرف فيها ومتابعتها وبالقواعد 
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تطبيقه وتحدد  التقسيم ومجال  تعريف  الجذاذة  تتناول هذه  التنفيذ.  االصدار وعند  الالزمة عند  الشرعية 
الوثائق المكونة لملف التقسيم.

تعريف التقسيم )الفقرة األولى من الفصل 58 من م.ت.ت.ت(:. 1
بعد    أكثر معّدة  أو  ثالثة  يساوي عددها  إلى مقاسم  أرض  تجزئة قطعة  بالتقسيم كل عملية  يقصد 

التهيئة، لبناء محالت سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية،
يعد تقسيما كل عقد إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة أرض إلى جزأين أقل من عشر سنوات   

بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيما،
بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معّد للبناء حسب التراتيب الجاري بها العمل،  
قبل    من  المسبقة  المصادقة  إلى  العملية  هذه  وتخضع  مقّسمين  إلى  أرض  قسمة  بالتجزئة  يقصد 

رئيس البلدية. )الفقرة الثانية من الفصل 58 من م.ت.ت.ت(،
عنه    تختلف  أنها  غير  التقسيم،  على  المنطبقة  والمصادقة  الدراسة  إجراءات  نفس  إلى  التجزئة  تخضع 

فيما يتعلق بالوثائق المكونة للملف وبشروط البيع والبناء. 

الفائدة من مثال التقسيم )الفصول من 58 إلى 66 من م.ت.ت.ت، )ج(، )ه(، )ك((:. 2
يعتبر مثال التقسيم بمثابة:

1.2. وثيقة عملياتية للتهيئة والبرمجة العمرانية: 

التهيئة  مثال  للتهيئة،  التوجيهي  )المثال  التهيئة  أمثلة  مقتضيات  تطبيق  للبلدية  خاللها  من  يمكن 
العمرانية، مثال التهيئة التفصيلي(.

2.2. وثيقة قانونية: 

يعارض بها الغير باعتبار أنه يمكن للبلدية المعنية بمقتضى قرار التقسيم أن: 
· تمنح أو ترجئ البت أو ترفض مطالب رخص البناء المقدمة من قبل الخواص داخل التقسيم، 
· ز بنى أساسية وتجهيزات مختلفة، 

ّ
ترك

· تحدد بشكل دقيق مساحة كل مقّسم والصبغة التي خصصت له وشروط االستعمال واإلشغال  
وكذلك الحقوق والواجبات المحمولة على مالكي المقاسم.

3.2. عملية تهيئة عمرانية يمكن بمقتضاها:

· إنشاء األراضي الصالحة للبناء في نطاق برامج عمرانية متناسقة، 
· تنظيم التوسع العمراني ومقاومة زحف البناء غير المنظم. 

شروط طلب الترخيص إلنجاز تقسيم )الفقرة األولى من الفصل 58 من م.ت.ت.ت(:. 3
يشترط أن تكون األرض المزمع تقسيمها تقسيما عمرانيا قابلة للتجزئة إلى ثالثة مقاسم فأكثر مخصصة بعد 
التهيئة لبناء المحالت المذكورة بالفقرة األولى من الفصل 58 من م.ت.ت.ت باعتبار اقتران تعريف التقسيم 
عمليات  كل  تقسيمات  تعتبر  وال  المحدثة،  للمقاسم  العمرانية  والصبغة  التهيئة  وعنصر  المقاسم  بعدد 

التجزئة التي ال تخصص لبناء المحالت آنفة الذكر والتي ال تقتضي بعد التجزئة الحصول على رخصة بناء. 

المناطق القابلة إلنشاء التقسيمات )الفقرة األولى من الفصل 60 من م.ت.ت.ت(:. 4
ال يمكن إنشاء تقسيمات أو تنميتها أو تحويرها إال داخل المناطق التي يشملها:

مثال تهيئة عمرانية،  
مثال تهيئة تفصيلي،  
داخل المناطق المحددة وفق مقتضيات الفصل 4 من من األمر عدد 926 المشار اليه أعاله، وذلك بعد   

هذه  في  إنجازها  المتوقع  أو  المتوفرة  منها  سواء  ية  الضرور األساسية  التجهيزات  وجود  من  التثبت 
المناطق وتقع عملية التثبت من هذه التجهيزات إّبان دراسة ملف التقسيم.

الوثائق المكونة لملف التقسيم:. 5
الفصل األول من )ه(.  

 3 التي تقدم في  1 و3 و5  الوثائق عدد  7 نظائر ما عدا  التالية في  الوثائق  التقسيم من  يتكون ملف 
نظائر:
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الوثيقة ع ر
مطلب على وثيقة خاصة تسلم من اإلدارة )أنموذج 79( ممضي من طرف المالك أو المالكين أو 

وكالئهم 1

مذكرة تقديم لعملية التقسيم )التراتيب العمرانية، الخاصيات الطبيعية، البرنامج...( 2

ك )رسم عقاري، عقد ملكية...(
ّ
وثيقة تمل 3

مثال موقعي 4

مثال الرسم العقاري أو مثال مسح طوبوغرافي 5

مثال يبّين مختلف االرتفاعات على سطح األرض المراد تقسيمها 6

مثال التقسيم يبين ترقيم ومساحة وتخصيص المقاسم 7

رسم جملي يبين التركيبة العامة للمشروع )رسم الكتل( 8

للمقاسم  المتسوغين  أو  ين  والمشتر المقّسم  وواجبات  لحقوق  المحدد  التقسيم  كراس شروط 
الماء وتجميع مياه  لترشيد استعمال  المتخذة والهادفة  التهيئة والتطهير والتدابير  برنامج  وكذلك 

يع الجاري به العمل األمطار وللتحكم في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وفقا للتشر
9

ية إلنجاز وإتمام األشغال روزنامة تقدير 10

شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت أن األرض موضوع التقسيم يمكن ربطها بمختلف الشبكات 11

شروط وكيفية إنجاز األشغال 12

مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط 13

قرار تصفيف إذا كان العقار المزمع تقسيمه محاذيا للملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي 
البحري 14

توصيات عملية:. 6

ما يجب التثبت منه لتفادي اإلخالل المتعلق ببعض 
الوثائق الوثيقة ع ر

ضرورة تعميره كليا  
ضرورة إمضاء المالك أو الوكيل  
ضرورة تطابق المعلومات المضّمنة مع بقية الوثائق  

مطلب )أنموذج 79( ممضي من 
طرف المالك أو المالكين أو وكالئهم 1

ضرورة توفر كل المعلومات وعدم االقتصار على البرنامج مذكرة تقديم لعملية التقسيم 2

ية الصلوحية،  يجب أن تكون الوثائق واضحة، ومسجلة، وسار
مع عدم وجود قيود مختلفة على الملكية ك

ّ
وثيقة تمل 3

يجب أن يكون واضحا.  
ضرورة تطابق الرسم العقاري مع الموقع الصحيح   مثال موقعي 4

ضرورة تطابق االحداثيات  
الموجودة    البناءات  ورسم  االرتفاعات،  توفر  ضرورة 

والنسيج العمراني المالصق لمشروع التقسيم

مثال الرسم العقاري أو مثال مسح 
طوبوغرافي 5
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ما يجب التثبت منه لتفادي اإلخالل المتعلق ببعض 
الوثائق الوثيقة ع ر

ضرورة األخذ بعين االعتبار كل العناصر المتوفرة على الميدان مثال يبين مختلف االرتفاعات 6

ضرورة تطابق االحداثيات  
ضرورة  مطابقة مشروع التقسيم لمثال التهيئة العمرانية  
توفر التجهيزات العمومية  

مثال التقسيم 7

ضرورة تناسق مشروع التقسيم مع التقسيمات المجاورة رسم جملي = رسم الكتل 8

امضاء طالب التقسيم  
توفر كل الفصول بمشروع كراس شروط التقسيم وتطابقه   

مع كراس الشروط النموذجي
عدم تضارب قواعد االستغالل  
التناسق بين الفصول  

كراس شروط التقسيم المحدد 
لحقوق وواجبات المقسم 

ين أو المتسوغين للمقاسم  والمشتر
وكذلك برنامج التهيئة والتطهير 

والتدابير المتخذة والهادفة لترشيد 
استعمال الماء وتجميع مياه األمطار 

وللتحكم في الطاقة واستعمال 
الطاقات المتجددة وفقا للتشريع 

الجاري به العمل

9

والفترة  األشغال  كّميات  حيث  من  واقعية  تكون  أن  يجب 
الزمنية إلنجازها

ية إلنجاز وإتمام  روزنامة تقدير
األشغال 10

التثبت بخصوص تنصيص الشهادات صراحة على امكانية ربط 
التقسيم بالشبكات

شهادة من كل مصلحة مختصة تثبت 
أن األرض موضوع التقسيم يمكن 

ربطها بمختلف الشبكات
11

ضرورة التطابق مع المواصفات الفنية المعمول بها شروط وكيفية إنجاز األشغال 12

يجب ان تكون شاملة لكل عناصر مشروع التقسيم مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات 
مشروع التقسيم على المحيط 13

يجب أن يكون محينا  
يجب أن يكون مطابقا لموقع العقار  
التثبت من الصلوحية  

قرار تصفيف 14

لمشاهدة الفيديو:
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المصادقة على ملف التقسيم والتعديل
(133)

درس وتحليل مجمل فصول م.ت.ت.ت ونصوصها التطبيقية التي توضح 
طرق وصيغ المصادقة على التقسيم ودور جميع األطراف المتدخلة في 

كل مرحلة

اإلطار القانوني:
)أ( مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
)ب( مجلة التهيئة الترابية والتعمير )م.ت.ت.ت( الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994،  
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية    )ج( قرار وز

للتقسيمات والنصوص التي نقحته وتممته،
لملف    المكونة  الوثائق  بضبط  المتعلق   1995 أكتوبر   19 في  المؤرخ  واإلسكان  التجهيز  ير  وز قرار  )ه( 

التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه،
تنسيق    إجراءات  بضبط  يتعلق   2020 نوفمبر   25 2020 مؤرخ في  926 لسنة  الحكومي عدد  )ك(االمر 

اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 
مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

تمهيد:
تتناول هذه الجذاذة درس وتحليل مجمل فصول م.ت.ت.ت ونصوصها التطبيقية التي توضح طرق وصيغ 
المصادقة على التقسيم ودور جميع األطراف المتدخلة في كل مرحلة بدءا بإيداع ملف التقسيم ودرسه 
واإلشهار  التقسيم  على  المصادقة  إلى  للتقسيمات  الفنية  اللجان  برأي  مرورا  الفنية  المصالح  طرف  من 
وتوضح أثار المصادقة على منح رخص التقسيمات وإدماج المواقع المخصصة لالستعمال العمومي ضمن 
الملك العمومي أو في الملك الخاص التابع للدولة والجماعات العمومية المحلية وذلك إلحداث بعض 

ية والمناطق الخضراء. التجهيزات والمرافق والبنى االساسية الضرور
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اللجان المختصة للنظر في ملف التقسيم )الفقرة الثانية من الفصل 60 من )ب( - الفصالن 3 . 1
و8 من )ج((:

يعرض كل ملف تقسيم قبل المصادقة عليه على إحدى اللجنتين التاليتين:
اللجنة الفنية البلدية والتي يرأسها رئيس البلدية أو من ينوبه بالنسبة إلى البلديات التي أحدثت بها لجان   

فنية للتقسيمات.
إلى    بالنسبة  ينوبه  من  أو  للتجهيز  الجهوي  المدير  يرأسها  والتي  للتقسيمات  الجهوية  الفنية  اللجنة 

البلديات التي لم تحدث بها لجان فنية للتقسيمات.
1.1. تركيبة اللجنة الفنية البلدية )الفصل 258 من )أ((:

· رئيس البلدية أو من يمثله: رئيس، 
· خمسة أعضاء يعّينهم المجلس البلدي، يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير، 
· خمسة أعضاء ممثلين عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل  

عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير،
· يين.  مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعمار
· يمكن لرئيس البلدية، استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره 

2.1. تركيبة اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات )الفصل 8 من )ج((:

· المدير الجهوي للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية: رئيس، 
· ممثل عن البلدية المعنية: عضو، 
· ممثلون عن اإلدارات الجهوية والمتدخلين العموميين: أعضاء، 
· يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره. 

صيغ المصادقة على مطلب التقسيم أو رفضه )الفصل 4 من )ه( - الفصل 15 من م.ت.ت.ت(:. 2
بقرار مصادقة من رئيس البلدية يضبط آجال إنجاز األشغال المقررة بملف التقسيم،  
أو بقرار رفض معلل،  
يخ تعليق القرار المنصوص عليه بالفصل 4 من )ل(،   وإما بقرار إرجاء البت لفترة ال تتجاوز سنتين ابتداء من تار
يخ توّصله برأي اللجنة ويكون قرار الرفض معلال.   يتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تار

إشهار التقسيم المصادق عليه:. 3
التقسيم مودعة    لملف  المكونة  الوثائق  تبقى  للمقّسم،  التقسيم  على  المصادقة  قرار  تسليم  بعد 

وموضوعة على ذمة العموم بمقر البلدية،
يتم نشر قرار التقسيم مصحوبا برأي اللجنة الفنية على الموقع اإللكتروني للبلدية.  

مآل الملك العمومي أو الخاص للدولة أو للبلدية بعد المصادقة على التقسيم )الفصل 67 . 4
من م.ت.ت.ت(:

الجماعية    للتجهيزات  المخصصة  والمساحات  العمومية  والساحات  الخضراء  والمناطق  الطرقات  إدماج 
على  المصادقة  بمجرد  وذلك  للبلدية  أو  للدولة  التابع  الخاص  الملك  في  أو  العمومي  الملك  في 

التقسيم،
توجيه    العقاري  األراضي والمسح  يتعين على ديوان قيس  لعقار مسجل  التقسيم  في صورة شمول 

ية بعد االنتهاء من وضع عالمات التحديد،  أمثلة القطع المدمجة بالملك المذكور إلى إدارة الملكية العقار
ية استخراج القطع المدمجة من رسمها األم وإحداث رسوم جديدة لها  ويتعين على إدارة الملكية العقار

باسم الدولة أو البلدية.

تعديل التقسيم:. 5
عمرانية  تهيئة  مثال  يشملها  التي  المناطق  داخل  كائنا  التقسيم  هذا  كان  إذا  التقسيم  تعديل  يمكن 

)ل(. 4 من  الفصل  المحددة وفق مقتضيات  المناطق  أو داخل  إن وجد  تفصيلي  تهيئة  أو مثال 
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1.5. تعديل التقسيم قبل المصادقة عليه:

ير المكلف بالتعمير  يمكن تعديل التقسيم قبل المصادقة عليه وذلك بمبادرة من رئيس البلدية أو الوز
حدود  تسوية  المقسم  على  يفرض  أن  منهم  لكل  يجوز  كما  المفيدة  التعديالت  كل  بإدخال  وذلك 

تقسيمه.
2.5. تعديل التقسيم بعد المصادقة عليه )الفقرة األولى من الفصل 65 من م.ت.ت.ت(:

1.2.5. بمبادرة من المقّسم:

على  ي 
ّ
كل أو  جزئي  تعديل  إدخال  على  المصادقة  للتقسيمات  الفنية  اللجنة  رأي  أخذ  بعد  يمكن 

تقسيم مصادق عليه وذلك بطلب من المقّسم وقبل بيع أو تسويغ المقاسم المستخرجة منه 
التفصيلي. وال  التهيئة  لمثال  أو  العمرانية  التهيئة  لمثال  المقترح مالئما  التعديل  يكون  أن  شريطة 

يمس باألجزاء المدمجة بالملك العام أو الخاص التابع للدولة أو للبلدية.
2.2.5. بمبادرة من مكتسبي المقاسم:

يمكن بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للتقسيمات المصادقة على مطالب التعديل الصادرة عن مالك أو 
أكثر لمقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق عليه بعد بيع أو تسويغ المقاسم المستخرجة من 
التقسيم كليا أوجزئيا. وفي هاته الحالة اكتسب فيها الغير حقوقا يتعين المحافظة عليها شريطة 
أن تكون مالئمة للتراتيب العمرانية المنطبقة على المنطقة حسب مثال التهيئة العمرانية أو مثال 
التهيئة التفصيلي التي يوجد بها هذا التقسيم وأن ال يمس التعديل المطلوب بالمصالح المباشرة 

لبقية المالكين.
عن  استقصاء  إعالن  ونشر  لمدة شهر  بمقرها  التعديل  مثال  بتعليق مشروع  البلدية  قيام  وبعد 

طريق وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة.
3.2.5. بعد انقضاء أجل عشر سنوات من تاريخ المصادقة على التقسيم:

أجل عشر  انقضاء  بعد  بالمصادقة عليه  يحظى  أن  بعد  بتقسيم  المتبعة  بالتراتيب  العمل  ينتهي 
يخ المصادقة إذا ما وقع التنصيص على ذلك بكراس شروط التقسيم. سنوات من تار

إجراءات المصادقة على مطالب التعديل:. 6
1.6. إيداع ودرس مطالب تعديل التقسيم )الفقرة 5 من الفصل 65 من م.ت.ت.ت(:

· إيداع مطلب تعديل التقسيم بمقر البلدية، 
· يتكون ملف تعديل التقسيم من نفس الوثائق التي يتطلبها ملف التقسيم، 
· يقع درس ملف تعديل التقسيم حسب نفس اإلجراءات المتوخاة في درس ملف إنشاء التقسيم، 
· منح رخصة تعديل التقسيم تقع حسب نفس إجراءات إنشاء التقسيم. 

2.6. االستقصاء العمومي:

تتم المصادقة على مطالب تعديل التقسيمات بعد:
· تعليق مشروع المثال بمقر البلدية، 
· المسموعة والمكتوبة   التعليق ووسائل اإلعالم  البلدية عن طريق  نشر إعالن استقصاء من طرف 

يخ نشر إعالن االستقصاء  وإعالم المالكين المعنيين، لتمكين كل من يهمه األمر خالل الشهر الموالي لتار
من تضمين موافقته بدفتر االستقصاء المفتوح للغرض في مقر البلدية المعنية.

3.6. المصادقة على التعديالت:

تتم المصادقة على التعديل إذا طلبه أو وافق عليه ثلثا المالكين الحائزين معا على ثالثة أرباع مساحة 
طبقا  للبلدية  أو  للدولة  أوالخاص  العمومي  الملك  في  المدمجة  المساحات  اعتبار  دون  التقسيم 

لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 60 من م.ت.ت.ت.
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توصيات عملية:. 7
الوثائق  توفر كل  تتيقن من  أن  البلدية  للمقّسم، على مصالح  التقسيم  المصادقة على  قرار  تسليم  قبل 

وتقوم باإلجراءات التالية:

األهداف اإلجراءات

تدعيم الموارد المالية للبلدية تسجيل المقاسم الجديدة ضمن سجل األراضي غير المبنية 

تحيين مكونات الملك البلدي  تحديد حوزة الساحات العمومية والطرقات من طرف المقسم إلدماجها في 
الملك البلدي )الفصل 9 من هـ(

مراقبة األشغال لتكون مطابقة 
للمواصفات الفنية 

التنسيق مع مصلحة االشغال وتمكينها من نسخ من الدراسات التفصيلية 
المتعلقة بتهيئة التقسيم بهدف مراقبة االشغال.

تشريك مختلف المتدخلين في 
مراقبة األشغال لضمان الجودة ية بالتنسيق مع ممثلي المتدخلين وضع رزنامة لمراقبة االشغال بصفة دور

يع الجاري به العمل   احترام التشر
ضمان إنجاز األشغال  

اخذ االحتياطات الالزمة بخصوص بيع المقاسم والترخيص في البناء قبل انجاز 
اشغال تهيئة التقسيم من خالل متابعة عقود البيع )التعريف باإلمضاء(
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إنجاز أشغال التهيئة واستالم التقسيمات
(134)

طرق وصيغ إنجاز أشغال التهيئة وقبول التقسيمات وتحديد االلتزامات 
المحمولة على كاهل المقّسم ومقتنيي المقاسم خاصة فيما يتعلق 

بشروط استغالل التقسيمات

اإلطار القانوني:
ماي     09 في  المؤرخ   2018 لسنة   29 عدد  األساسي  بالقانون  الصادرة  المحلية  الجماعات  مجلة  )أ( 

 ،2018
)ب( مجلة التهيئة الترابية والتعمير )م.ت.ت.ت( الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994،   
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية    )ج( قرار وز

للتقسيمات،
لملف    المكونة  الوثائق  بضبط  المتعلق   1995 أكتوبر   19 في  المؤرخ  واإلسكان  التجهيز  ير  وز قرار  )ه( 

التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه،
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط نوعية أشغال التهيئة األولية    )ك( قرار وز

واألشغال النهائية للتقسيم وكيفية استالمها.

االلتزامات المحمولة على كاهل المقسم )الفصل 63 من م.ت.ت.ت - الفصل األول من )ك( . 1
- الفصل 7 من كراس الشروط النموذجي(:

تتمثل أهم االلتزامات في:
توتيد المقاسم،  
حفظ وصيانة المقاسم المدمجة والمخصصة لالستعمال العمومي،  
المحافظة على تخصيص المقاسم المعّدة لالستعمال العمومي،  
صيانة الطرقات ومختلف المنشآت العمومية إلى أن يتم استالم أشغال التهيئة النهائية،  
إنجاز المنشآت المتعلقة بالطرقات والشبكات المختلفة،  
االستالم النهائي ألشغال تهيئة التقسيم.  
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االلتزامات المحمولة على كاهل مكتسبي المقاسم:. 2
اإلبقاء على تخصيص المقاسم.  
يع الجاري به العمل،   ية المستوجبة طبقا للتشر الحصول على رخص البناء وكل الرخص اإلدار
إتمام أشغال البناء في اآلجال المحددة،  
المحافظة على الفضاءات العمومية،  
المحافظة على نظام حفظ الصحة والطرقات،  
تفادي إنجاز أشغال تتسبب في أضرار تلحق بالتجهيزات وبالطرقات وبالشبكات المختلفة،  
إنجاز أشغال التهيئة الخصوصية بالنسبة إلى البنايات المفتوحة للعموم.  

أشغال التهيئة األولية للتقسيم )الفصل الثالث من )ك( - الفصل 13 من كراس الشروط النموذجي . 3
للتقسيم(:

تتمثل هذه األشغال فيما يجب القيام به والتي ال يمكن تأجيل إنجازها والتي تتمثل في:
هدم البنايات والمنشآت الموجودة بمثال التقسيم وكراس الشروط والمنصوص على هدمها،  
فتح مسطحات كل الطرقات،  
إنجاز أسس المعبدات واألرصفة،  
مد شبكات الماء الصالح للشراب والتطهير والكهرباء ومياه األمطار وإغماد الحجز للتزويد بالغاز وشبكة   

االتصاالت وربطها بالشبكات العامة المتعلقة بها،
إنجاز أشغال تهيئة وغرس الفضاءات الخضراء العمومية عند أول موسم غراسة،  
تخليص المقاسم من كل رواسب األتربة وفواضل المواد المتأتية من أشغال التقسيم.  

النموذجي . 4 الشروط  كراس  من   13 الفصل   - )ك(  من  الرابع  )الفصل  النهائية  التهيئة  أشغال 
للتقسيم(:

لكراس  طبقا  المقسم  طرف  من  المنجزة  األولية  التهيئة  أشغال  إلتمام  ية  الضرور األشغال  في  وتتمثل 
الشروط وهي:

إعادة أسس المعّبدات واألرصفة ومختلف الشبكات إلى ما كانت عليه،  
إتمام األرصفة ووضع الحواشي،  
إنجاز طبقة الجوالن للمعّبدات وفضاءات وقوف السيارات،  
تهيئة ممرات المترجلين،  
تركيب أعمدة التنوير العمومي،  
غرس أشجار التصفيف وتركيز التجهيزات العمرانية،  
استكمال غراسة المساحات الخضراء،  
تهيئة فضاءات األلعاب،  
تثبيت المنحدرات.  

شروط تأجيل إنجاز األشغال النهائية )الفصل 64 من م.ت.ت.ت(:. 5
إتمام أشغال التهيئة األولية،  
التعهد بإتمام األشغال النهائية للتقسيم في اآلجال المحددة،  
تقديم المقسم لضمان إنجاز األشغال النهائية ويتمثل في:  

إضافة  § مع  األشغال  إلنهاء  الالزمة  المبالغ  بدفع  الضامنة  المؤسسة  بموجبها  تلتزم  بنكية  كفالة 
المبالغ المترتبة بعنوان المصاريف المنصوص عليها بالفصل 24 من م.ت.ت.ت.

رهن مقاسم لفائدة البلدية تساوي قيمتها المبالغ المذكورة أعاله وتحدد قيمة األشغال موضوع  §
الكفالة أو الرهن بقرار صادر عن رئيس البلدية على ضوء اختبار تقوم به المصالح الجهوية التابعة للوزارة 

المكلفة بالتعمير.

إجراءات عملية االستالم:. 6
1.6. تقديم المطلب:

· تقديم مطلب إلى بلدية المكان الستالم األشغال، 
· تقديم أمثلة مطابقة للشبكات المنجزة مؤشرا عليها من طرف المتدخل العمومي المعني، 
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· االستظهار بما يفيد تقديم ملف تحديد وتوتيد المقاسم إلى الجهة المعنية، 
· التزام المقسم بإبرام عقود توضيحية مع مقتني المقاسم عند االقتضاء. 

2.6. المعاينة )الفصل 5 من )ك((:

تخضع أشغال التهيئة األولية والنهائية للتقسيم لمعاينة تقوم بها لجنة تتركب من ممثلين عن البلدية 
البلدية  المقّسم. ويحرر ممثل  المنجزة، وذلك بطلب من  التهيئة  بأشغال  المعنية  المتدخلة  والهياكل 
محضرا في الغرض يعرض على تأشيرة بقية األطراف ويتضمن نتيجة معاينة انتهاء أشغال التهيئة وهي:

· إما انتهاء جملة أشغال التقسيم في صورة إنجازها كليا دون تقسيط، 
· أو انتهاء األشغال األولية، 
· أو انتهاء األشغال النهائية. 

يخ إيداع المطلب. ين ابتداء من تار م هذا المحضر للمقّسم في أجل شهر
ّ
ويسل

3.6. االستالم )الفصل 8 من )ك((:

ال يمكن أن يشمل االستالم إال جملة أشغال التقسيم طبقا لما نص عليه ملف التقسيم. ويتم ذلك إثر 
صورة  في  النهائية  األشغال  انتهاء  معاينة  إثر  أو  واحدة  دفعة  إما  األشغال،  تلك  انتهاء  معاينة 
تقسيطها على مرحلتين. ويتم االستالم عند إتمام بناء ثلثي التقسيم على األقل وفي حاالت قصوى 

في اآلجال القانونية المتعلقة بإتمامها.
ِقبل  الشبكات مؤشرا عليها من  لكل  بأمثلة مطابقة  البلدية  أن يمد  المقّسم  الحالة على  في هذه 

المتدخلين المعنيين.
ويتم تمكين صاحب التقسيم بمحضر االستالم وبشهادة في المطابقة بعد التثبت من وجود محضر 

معاينة مؤشرا عليه من كل األطراف المعنية ومن توفر أمثلة المطابقة.

توصيات عملية:. 7
يعتبر تسليم قرار المصادقة على التقسيم تأشيرة بداية إنجاز أشغال التهيئة قصد استغالل التقسيم، وفي 
متابعة  عدم  عن  أو  بالتزاماته،  المقّسم  إيفاء  عدم  عن  سواء  ناتجة  إشكاليات  عدة  تبرز  المرحلة  هذه 

ومراقبة إنجاز أشغال التهيئة، وأبرز هذه اإلشكاليات: 
أشغال تهيئة غير مكتملة ومنقوصة،  
أشغال تهيئة غير مطابقة للمقاييس الفنية،  
مشاكل فنية تتعلق بمختلف الشبكات،  
يتها...   عدم استغالل محوالت الكهرباء لعدم جاهز
وعدم    البناء،  رخص  على  الحصول  إمكانية  عدم  غرار  على  المقاسم  مكتسبي  مع  متعددة  مشاكل 

تسوية الوضعيات العقارية الستغالل المقاسم.
نظرا لألسباب المذكورة، ال يمكن بيع أو تسويغ مقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق عليه إال بعد إنجاز 
ص لهم في 

ّ
المرخ بالنسبة إلى المقّسمين  التهيئة األولية  إنجاز أشغال  للتهيئة أو بعد  النهائية  األشغال 

تأجيل أشغال التهيئة النهائية للتقسيم.
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المصادقة على ملف رخصة البناء
(135)

وضع وثيقة مبّسطة ومختصرة للتعريف بتركيبة اللجنة الفنية لرخص البناء 
واألعمال التحضيرية النعقاد اللجنة ومكونات ملف رخصة البناء، ونصائح 

عملية لالستئناس بها

اإلطار القانوني: 
مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018،  
   1994 28 نوفمبر  المؤرخ في   1994 122 لسنة  بالقانون عدد  الصادرة  الترابية والتعمير  التهيئة  مجلة 

وخاصة الفصل 69 منها،
القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المنقح والمتمم للقانون عدد 122 لسنة   

1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994،
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية    قرار وز

لرخص البناء والنصوص التي نقحته وتممته،
ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط قائمة األشغال الرامية إلى إدخال    قرار وز

تغييرات أو إصالحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي ال تخضع للترخيص في البناء،
يل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء    ير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 17 أفر قرار وز

وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها. 
مراجع أخرى:

  https://rokhsti.com :الرابط لالطالع على التجربة
  http://www.permisconstruire.tn/AR/index.jsp :رابط لمتابعة رخص البناء لبلدية تونس
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اللجنة البلدية لرخص البناء )الفصل 258 من م.ج.م(:. 1
بالتهيئة والتعمير في  المتعلق  يع  للتشر البناء والتقسيم والهدم طبقا  البلدية إسناد رخص  رئيس  يتولى 

حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة.
تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:

رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا،   
خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي، يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير،  
خمسة أعضاء ممثلين عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن   

الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير،
يين.   مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعمار

تتم دعوة ممثل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنية بالترخيص.

مكونات ملف رخصة البناء:. 2
يحتوي ملف رخصة البناء على الوثائق التالية:

مطلب على ورق عادي ممضى من طرف طالب الرخصة،  
شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة األرض المزمع إقامة البناء   

عليها،
مشروع بناء في خمسة نظائر يتضمن الوثائق والبيانات التالية:  

مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على البيانات التالية: §
ï§،االتجاه
ï§،حدود وأبعاد قطعة األرض
ï§ موقع تركيز البنايات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها، وكذلك تنظيمها

وحجمها،
ï§.بيان بداية البنايات المجاورة وعلّوها
تصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة لألطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1/100 فما  §

فوق،
قرار تصفيف إذا كانت القطعة المزمع إقامة البناء عليها محاذية للُملك العمومي للطرقات أو الُملك  §

العمومي البحري،
يبة على الشركات، § يبة على الدخل أو الضر يح بالضر وصل إيداع التصر
وصل خالص األداءات المتعلقة باألرض موضوع طلب رخصة البناء، §
مثال في هيكل المبنى معدا من طرف مكتب دراسات موافق عليه في الغرض أو من طرف مهندس  §

مختص مرّسم بجدول عمادة المهندسين وذلك في حالة ما إذا كان المبنى:
ï§،2ُمعدا الستقبال العموم وتتعدى مساحته المغطاة 80 م
ï§،يحتوي على ثالثة طوابق أو أكثر
ï§.منجزا من طرف باعث عقاري وذلك مهما كانت نوعية المشروع
التهيئة والتجهيز وتركيز  § يع  بالنسبة إلى مشار المحيط وذلك  المشروع على  تتعلق بمؤثرات  دراسة 

المنشآت التي تكون لها انعكاسات سلبية على المحيط الطبيعي طبقا لما تقتضيه الفقرة الثانية من 
الفصل 11 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

إجراءات الترخيص في البناء: . 3
تتولى المصالح المختصة بالبلدية القيام بدرس الملفات قبل عرضها على اللجنة البلدية لرخص البناء وذلك بـ : 

التثبت في الوثائق المكونة للملف وطلب توفير الوثائق المنقوصة من صاحب الطلب ربحا للوقت،  
القيام بالمعاينة الميدانية للتثبت من مدى مطابقة الطلب للواقع والعمل على التحري أقصى ما يمكن   

في حيثيات الملف وخاصة تلك المتعلقة باألجور وبالتراجعات والفتوحات...
ير االستدعاءات الخاصة بأعضائها.   إعداد جدول أعمال اللجنة وتحر

يا )أسبوعيا، كل أسبوعين( وكلما اقتضت الضرورة ذلك. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دور
ية قبل أسبوع على  يقع استدعاء أعضاء اللجنة بمكاتيب مرفقة بجدول األعمال، توجه لهم بالطريقة اإلدار

األقل من انعقادها.
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تبدي اللجنة رأيها في الملفات المعروضة بالموافقة أو عدم الموافقة، مع التعليل بالنسبة إلى الثانية. 
البناء. ويضّمن االعتراض وجوبا بمحضر  ويمكن لممثل اإلدارة الجهوية للتجهيز االعتراض على تسليم رخصة 
يخ انعقاد  غ عن طريق المدير الجهوي للتجهيز إلى البلدية في ظرف أسبوع من تار

ّ
جلسة اللجنة الذي يبل

الجلسة.
تتولى المصلحة الفنية بالبلدية كتابة اللجنة، إضافة إلى دراسة الملفات واستدعاء أعضاء اللجنة.

آجال رخص البناء:. 4
يخ إيداع ملف في الغرض  ين يوما من تار يقع البت في مطلب رخصة البناء في أجل ال يتعدى واحدا وعشر

تام الموجبات.
ويرفع هذا األجل إلى:

ستين يوما إذا كان مثال التهيئة العمرانية بصدد اإلعداد أو المراجعة،  
تسعين يوما في صورة وجود البناية المزمع إنجازها في حدود مائتي متر حول المواقع الطبيعية أو   

يخية. ية أو المناطق المصونة أو المعالم التار المواقع الثقافية والمواقع األثر
بعد أخذ رأي لجنة الترخيص في البناء المعنية، يتم إسناد رخصة البناء للطالب أو رفضها، مع التعليل، بمقتضى 

قرار.
يخ تسليمها إلى المنتفع بها وتصبح الغية بتجاوز هذا  تدوم صلوحية رخصة البناء ثالث سنوات ابتداء من تار

األجل.
تغيير في  إذا لم يحصل  الغرض، وذلك  البناء لنفس األجل بمجرد تقديم مطلب في  تمدد صلوحية رخصة 
مشروع البناء. ويجب أن يصل المطلب إلى البلدية قبل شهر من انقضاء أجل صلوحية قرار رخصة البناء المراد 
تغيير في  إذا حصل  بها  التي منحت  الصيغ والشروط  بنفس  الرخصة  تجديد  التمديد في صلوحيتها. ويتم 

مشروع البناء.

نصيحة عملية: . 5
في نطاق رقمنة الخدمات اإلدارية قامت بلدية جربة حومة السوق، بإعداد منظومة لرخص البناء بالتعاون 
يين بجربة وهي معتمدة في الوقت الحالي وخفضت استعمال الملفات  مع جمعية المهندسين المعمار

الورقية بنسبة تفوق الـ 75 %. وهذه تجربة مقارنة يمكن اعتمادها أو تطويرها ربحا للوقت.
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آليات مقاومة التوسع العمراني غير 
المنظم والتصدي للبناء الفوضوي

(136)

اإلجراءات الواجب على أصحاب القرار بالبلدية اتخاذها للتحكم في التوسع 
العمراني غير المنظم والبناء الفوضوي

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير،   
المنجزة    المباني  وضعية  بتسوية  يتعلق   2015 يل  أفر  27 في  المؤرخ   2015 لسنة   11 عدد  القانون 

والمخالفة لرخص البناء،
يل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة    القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفر

2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية،
األمر عدد 2253 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير،  
يخ 25 أوت 1994 المتعلق بمقاومة البناء الفوضوي.   ير التجهيز واإلسكان عدد 10 بتار منشور وز

تمهيد:
البناءات الفوضوية هي مجموعة من أعمال التعمير التي تتم من دون الحصول على ترخيص مسبق من 
البناءات على  غالبا هذه  التراخيص. وتقام  تلك  احترام مقتضيات  أو من دون  المتخصصة  ية  اإلدار الجهات 
الملك  أو  الغابات  أو  الطرقات  مثل  عام  ملك  على  أو  العمرانية  التراتيب  احترام  دون  لكن  خاصة  عقارات 

العمومي البحري وغيرها. وتكون إما قابلة للتسوية أو غير قابلة وتستوجب اإلزالة.   
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تهدف هذه الجذاذة إلى مساعدة أصحاب القرار بالبلدية على التحكم في التوسع العمراني غير المنظم 
والبناء الفوضوي وتحدد التعريف واألسباب والحلول الممكنة للقضاء على البناء الفوضوي. 

سوف تكون هذه الجذاذة وثيقة توجيهية ألصحاب القرار وأداة عمل بالنسبة إلى مكتب العالقة بين البلدية 
والشرطة البلدية والشرطة البيئية.

أسباب البناء العشوائي:. 1
من أهم أسباب البناء الفوضوي: 

التقسيمات...     – العقاري  التدخل  دوائر   – التهيئة  أمثلة   – التوجيهية  األمثلة  العمراني:  التخطيط  غياب 
وبالتالي صعوبة الحصول على الترخيص،

صبغة العقار: ملك عمومي بحري – منطقة خضراء – التراجعات القانونية على الطرقات واألودية وغيرها   
وبالتالي استحالة الترخيص،

ارتفاع سعر األراضي، إلى جانب قلة األراضي المخصصة لإلسكان ومحدودية القدرة الشرائية للمواطن،  
عدم وضوح سند الملكية: ملك على الشياع – عدم وضوح انجرار الملكية...  
مساحة العقار غير كافية للبناء: البناء بُتخوم المدن )المستغالت الفالحية التي تتطلب إجراءات خاصة من   

حيث المساحة(،
ية للبناء رغم إمكانية الترخيص،   الالمباالة وعدم احترام التراتيب اإلدار
غالء    وفي  المدن  نحو  النزوح  حركة  في  أساسا  وتتمثل  االجتماعية  والظواهر  االقتصادية  الظروف 

المقاسم السكنية المهيأة: بروز ظاهرة األحياء الشعبية الفوضوية – األكشاك – األكواخ...

الحلول الممكنة:. 2
تتمثل أهم الحلول في: 

تغيير    شأنها  من  عقارية  دينامية  تشهد  التي  للمناطق  المبكر  للتفطن  عمرانية  مراقبة  منظومة  تطوير 
الصبغة القانونية،

تحيين األمثلة العمرانية في اإلبان وإنجازها بمقاربات تضمن مالءمتها لحاجات المواطنين من حيث الكم   
والنوع،

القيام بكل األعمال التي من شأنها الحفاظ على الملك العمومي: وضع عالمات، تسجيل، إنجاز األشغال…  
الربط بين التخطيط العمراني والتخطيط المالي،  
تحفيز اإلنتاج العمراني والعقاري المنظم.  

قرارات الهدم واإلزالة المترتبة على البناء العشوائي: . 3
هدم  قرارات  إصدار  البلدية  رئيس  على  »يتعين  أنه  على  المحلية  الجماعات  مجلة  من   259 الفصل  ينص 
التنبيه وبناء على محاضر  بإجراءات  القيام  بعد  مة 

ّ
المسل للرخصة  المخالفة  أو  المرخص فيها  البناءات غير 

قانونية«.
تمنحها  التي  القانونية  المهلة  وانتهاء  التواصل  استيفاء جميع وسائل  بعد  األخير  الحل  الهدم هو  قرار 
الوحدة  رئيس  التنبيه »يتعين على  القانون رغم  للمخالف. وفي صورة وجود تعّنت في مخالفة  البلدية 
بالفقرة  إليها  المشار  الهدم  قرارات  تنفيذ  مآل  حول  البلدية  لرئيس  ير  تقر توجيه  ترابيا  المختصة  األمنية 
مجلة  من   259 الفصل  نفس  معنى  على  المذكور«  بالقرار  توّصله  يخ  تار من  ين  شهر أجل  في  األولى 
الجماعات المحلية التي تنص كذلك على أنه »ال يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إال وفق شروط 

يع المتعلق بالتعمير والبناء«. وإجراءات يضبطها التشر
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1.3. إجراءات اتخاذ قرار الهدم: 

يكون إصدار قرار الهدم عبر جملة من اإلجراءات الدقيقة، مما يجعله ملزما لإلدارة عند تطبيقه، وكل 
إخالل بهذه اإلجراءات يجعل القرار قابال للطعن فيه. 

إلى منع صاحب األشغال من مواصلة  الذي يهدف  الهدم  لقرار  السابق  1.1.3. اإلجراء 

البناء، يكون حسب الترتيب التالي: 
إيقاف األشغال التي تنجز بدون احترام مقتضيات الرخصة، §
حجز مواد البناء ومعدات الحضيرة، §
وضع األختام عند االقتضاء. §

يكون قرار إيقاف األشغال حسب م .ج. م معلال وساري المفعول منذ تبليغ المعني باألمر.
بعد استيفاء هذه اإلجراءات تكون الحاالت التالية: 

الحالة األولى، االمتثال لقرار إيقاف األشغال:  §
المعنية  الفنية  المصلحة  طريق  عن  وضعيته  تسوية  في  التماس  مطلب  تقديم  للمخالف  يمكن 

وبنفس الصيغ واإلجراءات الجاري بها العمل إلصدار القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.
الحالة الثانية، عدم االمتثال والتمادي في البناء: §

تتخذ السلطة المعنية قرارا في الهدم وتسعى لتنفيذه باالستعانة بالقوة العامة في أجل أقصاه 
شهر واحد. 

2.1.3. إجراءات إصدار قرار الهدم: 

استدعاء المخالف عن طريق تبليغه بمكان األشغال )البناية موضوع محضر المخالفة(،  §
قرار  § وتنفيذ  إلصدار  اإلجراءات  بقية  مواصلة  قبل  وجوبيا  اإلجراء  هذا  )يعتبر  سماع  محضر  ير  تحر

الهدم(، 
إصدار قرار الهدم،  §
إعالم المخالف بقرار الهدم، §
تنفيذ عملية الهدم من قبل األعوان المكلفين بتنفيذ القرار.  §

يكون رئيس البلدية هو المسؤول األول على تنفيذ القرارات ويكلف الكاتب العام للبلدية والشرطة 
ية لحسن التنفيذ. البلدية، كل في اختصاصه، بتوفير جميع الضمانات المادية والبشر
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2.3. رسم بياني: 

مة: 
ّ
1.2.3. الحالة األولى: البناء بدون احترام الرخصة المسل

2.2.3. الحالة الثانية: البناء بدون رخصة: 
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نصائح عملية: . 4
التي    الوقتية  البناء  الرجوع إلى رخصة  القانونية هي  نصيحة يمكن االستئناس بها بعد إكسابها الصبغة 

م من طرف البلدية قبل الحصول على الرخصة الرسمية إلى حين تركيز البناية وبعد المعاينة من اإلطارات 
ّ
تسل

الفنية المختصة، 
تقنين الخطايا التي يمكن أن تكون هامة لردع المخالفين،   
اعتماد الصور الجوية المجانية عن طريق اإلنترنت أو مدفوعة الثمن التي تنجزها اإلدارة لمتابعة تطور البناء   

ومقارنته بالملفات المتوفرة لدى اإلدارة، 
والتقسيمات    البناء  رخص  ملفات  متابعة  لتسهيل   SIG الرقمية  الجغرفة  منظومة  تركيز  على  العمل 

وبالتالي التحكم في التوسع العمراني. 
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الجزء الثاني 

التنمية المحلية واالستثمار

المحتوى
المخطط التشاركي للتنمية المحلية

المنهجية التشاركية إلعداد مخطط للتنمية المحلية
البرنامج االستثماري البلدي - التشخيص الفني
البرنامج االستثماري البلدي - التشخيص المالي

منهجية إعداد البرنامج االستثماري البلدي 
المقاربة التشاركية إلعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي 

الشراكة مع القطاع الخاص
دعم مشاريع االقتصاد االجتماعي والتضامني
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المخطط التشاركي للتنمية المحلية
(137)

المخطط التشاركي أداة تخطيط إستراتيجي تسمح بتنفيذ إجراءات ومشاريع 
في إطار رؤية واضحة ومشتركة بناء على الوسائل والميزات التنافسية 
المحلية، واعتمادا على األهداف واألولويات التي تتماشى مع تطلعات 

ذوي الشأن

اإلطار القانوني:
ية التونسية،    دستور الجمهور
مجلة الجماعات المحلية 2018 - الفصول: 238-234-156-136-106-105-29-4،  
إعــداد    في  التشــاركية  الديمقراطيــة  وآليات  النموذجــي  النظــام  بضبــط  يتعلــق  حكومــي  أمــر  مشــروع 

مخططـات التنميـة المحليـة ومتابعـة تنفيذهـا وتقييمهـا.
مراجع أخرى:

دليل مكتب العمل الدولي – برنامج المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة:  
Guide des élus pour l’élaboration du Plan de Développement Local Participatif

تمهيد:
الفاعلين  انخراط  يشترط  التنموية  والبرامج  يع  للمشار جامع  إطار  هو  المحلية  للتنمية  التشاركي  المخطط 
يقة أو بأخرى في تنميته. وهي أداة تخطيط إستراتيجي تسمح بتنفيذ  في المجال الترابي للمساهمة بطر
المحلية،  التنافسية  والميزات  الوسائل  على  بناء  ومشتركة  واضحة  رؤية  إطار  في  يع  ومشار إجراءات 
واعتمادا على األهداف واألولويات التي تتماشى مع تطلعات ذوي الشأن وتأخذ بعيــن االعتبار الموارد 
البلدي  االستثمار  مخطط  عن  تمييزه  ويجب  المحليين.  الفاعلين  لكافة  والمحتملة  المتوفرة  والقدرات 

وبرنامج االستثمار السنوي للبلدية. 
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105( وبالمصادقة عليها  تلزم مجلة الجماعات المحلية البلدية بإعداد مخططات التنمية المحلية )الفصل 
يع والمساواة وتكافؤ  مع األخذ بعين االعتبار لمقتضيات التنمية المستدامة وتحفيز الشباب لبعث المشار
البلدية  بين مناطق  الفقر والتوازن  التشغيل ودعم ذوي اإلعاقة ومقاومة  الجنسين ودعم  بين  الفرص 

)الفصل 106(.

أهمية المخطط التشاركي للتنمية المحلية: . 1
فـي حوكمة مجالها  البلديـة كهيـكل محـوري  تموقـع  فـي  المحلية  للتنمية  التشاركي  المخطط  يسـاهم 
يجـي لمبـدأ التدبيـر الحـر وذلـك عبر مساهمتها في تناغـم البرامـج التنمويـة المحليـة  الترابي، والتجسـيم التدر
ن مخطــط التنميــة المحليــة 

ّ
مـع اإلمكانيات المتاحـة والتخطيـط المجالـي والبرامـج القطاعيـة والوطنيـة. ويمك

من وضــع خطــة متكاملــة لتنفيــذ االستثمارات المبرمجــة ســواء بصفــة أحاديــة أو مشــتركة أو بالتنســيق مــع 
مختلــف الفاعليــن علــى المســتوى المحلــي، وذلــك قصــد تحســين جاذبية المنطقة والرفع من مســتوى 

عيــش المتســاكنين.
تعتمد الجماعات المحلية وجوبا آليات الديمقراطية التشاركية في إعداد وإنجاز ومتابعة وتقييم مخططات 
القرارات  صنع  في  المشاركة  المدني  والمجتمع  للمتساكنين  اعتمادها  ويضمن  المحلية.  التنمية  وبرامج 
ن من التنسيق بين مختلف األطراف والقطاعات المتدخلة لدفع 

ّ
العامة على المستوى المحلي. كما تمك

التنمية المحلية.
تندرج آليات الديمقراطية التشاركية تحت خمسة مستويات، هي بالتدرج في مستوى المشاركة: اإلعالم، 
مشاركة  لضمان  ووسائل  وإجراءات  طرقا  وتعتمد  واالستفتاء.  المشترك  القرار  التشاور،  االستشارة، 

المتساكنين والمجتمع المدني في الشأن المحلي تتيح لهم المساهمة في اتخاذ القرار.

منهجية إعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية:. 2
1.2. خصوصيات المنهجية:

تم اعتماد هذه المنهجية في إعداد مخططات 90 بلدية وتنبني على مبدأ الشمولية وتكرس مبادئ 
الديمقراطية التشاركية الفعلية. وتضمن في كل مراحلها التوافق بين جل الفاعلين المحليين سواء في 
عملية التشخيص أو التخطيط اإلستراتيجي وتحديد األولويات. كما تحاول التوفيق بين األبعاد المختلفة 

للتخطيط الوطني.
تتميز المنهجية المقترحة بجمعها في إطار ورشات عمل تشاركية وتفاعلية بين مختلف األطراف الفاعلة 
الخــاص،  القطــاع  المتساكنون،  البلديــة،  اإلدارة  المنتخبــة،  المجالــس  ذلك  بما في  الترابي  المجال  في 
اإلدارات  والجهوية،  المحلية  السلطة  ممثلي  إلى  إضافة  المهنية،  والمنظمات  المدنــي  المجتمــع 
ذات  والمشاريع  المناطق  لتحديد  علمية  بطريقة  تنفرد  كما  ية.  الالمحور والهياكل  والمحلية  الجهوية 

األولوية بطريقة موضوعية ومحايدة.
التجارب  من  لعديد  تراكم  عملية  نتيجة  هي  التشاركي  المحلي  التخطيط  لعملية  المقترحة  المنهجية 
الوطنية والدولية، والتي تحاول إيجاد روابط مع البرامج الوطنية القائمة فيما يتعلق بالتخطيط البلدي، 
وال سيما برنامج االستثمار البلدي، البرنامج السنوي لالستثمار البلدي، الميزانية التشاركية... مع األخذ 
البلديات  مرافقة  في  اإلشراف  وزارة  تجربة  على  أساسا  وتنبني  المحلية  الجماعات  مجلة  بمقتضيات 

المحدثة لبلورة مخططاتها، بدعم تقني من مكتب العمل الدولي.
ال ينبغي أن تتجاوز المنهجية المقترحة كونها وسيلة، وليست غاية في حد ذاتها، تهدف إلى دعم 
البلديات في صياغة المخططات التشاركية للتنمية المحلية الخاصة بهم، وفقا لنهج تسييري، بتوجيه من 
المجالس البلدية وبالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة لخلق بيئة مجتمعية داعمة للتنمية المحلية 

المستدامة.
2.2. مراحل إعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية:

من  مجموعة  تمثل  مراحل،  ست  من  منهجية  وفق  المحلية  للتنمية  التشاركي  المخطط  إعداد  يتم 
ل جزءا من نفس الديناميكية وتتمثل فيما يلي:

ّ
األنشطة المترابطة والمتصلة والتي تشك

· المراحل التمهيدية التي من شأنها توفير الظروف المالئمة والعمل على انخراط كافة األطراف في  
إعداد المخطط،

· التشخيص المحلي الشامل بناء على المعطيات الكمية المتوفرة والتي يتم جمعها للغرض باإلضافة  
إلى المعطيات النوعية المتأتية من المالحظة ومن مخرجات الورشات التشاركية،
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· تحديد اإلطار اإلستراتيجي للتنمية المحلية وبلورة رؤية تنموية مشتركة وتوجهات إستراتيجية تترجم  
في محاور وأهداف للتنمية المحلية. وتشترك في هذا العمل كل األطراف المعنية بالشأن المحلي،

· المناطق   وتحديد  والمتدخلين  المجال  حسب  وتبويبها  األهداف  حسب  والبرامج  المشاريع  اقتراح 
والمشاريع ذات األولوية حسب المعايير المتفق عليها في الورشات، 

· صياغة مخطط التنمية المحلي وعرضه والمصادقة عليه، 
· انتقاء المشاريع ذات األولوية وتقدير كلفتها إلعداد برنامج االستثمار البلدي. 

منهجية إعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية

توصيات عملية:. 3
المنهجية المقترحة أعّدت خصيصا للبلديات المحدثة ويجب أقلمتها مع خصوصيات البلديات القديمة،  
تفترض المنهجية المشاركة الفعلية لكافة الفاعلين المحليين ويمكن تطويرها تماشيا مع حجم وموارد   

البلدية وتطورها التكنولوجي وخصوصيات المنطقة ولكن دون المساس بمستوى الديمقراطية التشاركية،
يين    للمسير دور أساسي في إنجاح المسار ويجب أن ال يكون بأي حال من األحوال أحد األعضاء أو أحد اإلدار

البلديين أو من ذوي المصلحة، مراعاة لمبدأ الحياد وتالفيا للمساس بمصداقيته.

لمشاهدة الفيديو:
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المنهجية التشاركية إلعداد مخطط 
المحلية للتنمية 

(138)

ال تزال عملية التخطيط المحلي التشاركي حديثـة لدى البلديات تزامنا مع 
تعميم النظام البلدي وتماشيا مع مسار الالمركزية. ولضمان نجاح العملية 

واستئناسا بالتجربة الرائدة لوزارة اإلشراف في مرافقة البلديات المحدثة 
بدعم تقني من مكتب العمل الدولي، نسوق فيما يلي الخطوات التي تم 

اتباعها إلعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية لـ 90 بلدية

اإلطار القانوني:
ية التونسية،    دستور الجمهور
مجلة الجماعات المحلية 2018 - الفصول: 238-234-156-136-106-105-29-4،  
إعــداد    في  التشــاركية  الديمقراطيــة  وآليات  النموذجــي  النظــام  بضبــط  يتعلــق  حكومــي  أمــر  مشــروع 

مخططـات التنميـة المحليـة ومتابعـة تنفيذهـا وتقييمهـا.
مراجع أخرى:

دليل مكتب العمل الدولي برنامج المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة:
Guide des élus pour l’élaboration du Plan de Développement Local Participatif
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مراحل إعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية:. 1
يتم إعداد المخطط التشاركي للتنمية المحلية على مراحل مترابطة، تتمثل فيما يلي:

1.1. المراحل التمهيدية:

ن المراحل التحضيرية من تهيئة الظروف المالئمة إلنجاح مسار التخطيط المحلي والعمل على انخراط 
ّ
تمك

كافة األطراف. وتتمثل بشكل أساسي فيما يلي:
· تشكيل خلية إلعداد مخطط التنمية المحلي وإنشاء خلية للتواصل، 
· تعيين مسّيري الورشات والخبراء من ذوي الكفاءة والحياد،  
· تنظيم لقاء تحسيسي إلطارات وأعوان البلدية، 
· ية باإلضافة إلى السلط الجهوية والمحلية،  إجراء يوم عمل مع مختلف الهياكل الالمركز
· إجراء لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني، 
· إعداد خطة اتصالية من طرف الخلّية بالتعاون مع كافة الهياكل ومنظمات المجتمع المدني، 
· والمنظمات   والعمد  المحلية  السلط  والالمركزية وممثلي  ية  الالمحور الهياكل  واستدعاء  اإلعالم 

الفاعلة للمشاركة في الورشة،
· توفير المقر المالئم للورشة وتنظيم المسائل اللوجستية مع التأكد من حسن تبليغ المواطنين.  

2.1. التشخيص المحلي الشامل والورشات التشاركية:

1.2.1. التشخيص المحلي الشامل:

تتم عملية التشخيص من خالل منهجين متكاملين يتمثالن في اآلتي:
لمختلف    المشتركة  القراءة  القائم على  التشاركي  التشخيص  نتائج  تمثل  النوعية:  البيانات  جمع 

المتدخلين في المجال البلدي وممثلي مختلف القطاعات للواقع المحلي بمختلف عناصره، فهي 
تمكننا من فهم االنطباعات واالنتظارات األولية ألصحاب الشأن. ويتم التشخيص في مراحل مختلفة 
ويعتمد على وسائل فنية متنوعة. وتتأتى هذه المعطيات من مالحظة المنطقة ومن تدخالت 

المشاركين في الورشات التشاركية.
كالبيانات    الرسمية  المصادر  من  المتاحة  الكمية  المعطيات  في  وتتمثل  الكمية:  البيانات  جمع 

الجهوية  واإلدارات  الوزارات  مختلف  لدى  أو  لإلحصاء  الوطني  المعهد  لدى  المتاحة  الرسمية 
والسلط المحلية. ويتم إجراء لقاءات مع مختلف المتدخلين في المجال البلدي وجمع المعطيات 
القطاعية حسب أنموذج أعّد للغرض. كما يتم عند اإلمكان، بطلب من رئيس البلدية وبترخيص من 
المجلس األعلى لإلحصاء، القيام بإحصائيات محلية حول ظروف عيش المتساكنين وتشغيل الشباب 

مثلما تم بالنسبة إلى البلديات المحدثة.

2.2.1. ورشات العمل التشاركية:

أ- الورشة البلدية:
تتمثل هذه المرحلة في تنشيط ورشة عمل تشاركية على مدى 3 أيام. وقد ينبني برنامج الورشة 
ين تفاعلية تأخذ بعين االعتبار تفاوت المعارف وتثّمن االختالف بين المشاركين وتهدف إلى: على تمار

بناء فهم شامل ومشترك للوضع العام بالمنطقة البلدية في مختلف المجاالت،  
توعية مختلف المشاركين بالمزايا التنافسية والرهانات الرئيسية للمنطقة البلدية،  
وضع رؤية مشتركة للتنمية المحلية الشاملة وتحديد التوجهات اإلستراتيجية وأهداف التنمية،   
يع المهيكلة ومقاييس    يع تنموية والعمل معا حول معايير تحديد األولويات للمشار اقتراح مشار

اختيار المناطق فيما يخص التدخل البلدي. 
الشأن.  البلدي وأصحاب  المجال  المتدخلين في  البلدي وكل  الفريق  عناصر  الحضور كامل  ويشمل 

ويساهم كل المشاركين في جميع األنشطة دون تمييز.
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ب- ورشات المناطق/العمادات:
تقام في كل العمادات، بشكل يغطي جميع التراب البلدي، ورشات عمل تمتد على مدى نصف 
يوم، من أجل تسليط الضوء على المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للسكان. 
وتجمع هذه الورشات بين أعضاء المجلس البلدي وسكان المنطقة حيث يحدد فيها المتساكنون 
نقائص منطقتهم السكنية ويقترحون إجراءات ومشاريع لمعالجة مشاكلهم المحلية. ويتم خاللها 
يع القرب من طرف المتساكنين.  ترتيب المقترحات حسب األولوية وتحديد مقاييس األولويات لمشار
يتم تعيين ممثلين عن  الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. كما  يراعى حضور 

المناطق من بين المشاركين للمراقبة والتواصل مع البلدية.

صياغة مخطط التنمية المحلية:. 2
يمثل مخطط التنمية المحلية وثيقة مهمة للغاية وتتطلب صياغته مهارة فنية معينة تمكن صاحبها من 
المتاحة وبلورتها بطريقة منهجية وبكل أمانة ومصداقية. تتم صياغة  بين المعلومات المختلفة  التوفيق 
مخطط التنمية المحلي من طرف المرافقين بطريقة موجزة ومفهومة لدى العموم. ويرتكز المخطط على 

ثالثة محاور أساسية:
التشخيص الشامل للبلدية من خالل تحليل مختلف المعطيات التي تم جمعها خالل المراحل السابقة )التحليل   

الكمي والنوعي(،
اإلطار اإلستراتيجي الذي يحدد الرؤية الشاملة والتوجهات والمحاور اإلستراتيجية للتنمية المحلية للمنطقة   

البلدية، 
يع القطاعية المقترحة للنهوض بالمنطقة.   يع البلدية والمشار خطة العمل التي تنص على تحديد المشار

تحديد المشاريع والمناطق ذات األولوية والمصادقة على المخطط:. 3
يع المبرمجة  يع المقترحة ومشاركتها لتحيينها ومقارنتها بمختلف المشار إثر االنتهاء من تحديد قائمة المشار
أولي  مع  بالتعاون  البلدي،  المجلس  يقوم  البلدي.  المجال  في  المتدخلة  الهياكل  لجميع  والمتواصلة 
االختصاص، بالتثبت من الجدوى الفنية والمالية للمشاريع األولية وتبويبها حسب المجال والمتدخلين وتحديد 
المناطق والمشاريع ذات األولوية حسب المعايير المتفق عليها في الورشات وباعتماد المنهجية المعّدة 
والتمييز  المستدامة  كالتنمية  المجلة  106 من  الفصل  لها مقتضيات  أساسا  المعايير  للغرض. وتأخذ هذه 
المحالة  الموارد  يع  بتوز المجلس  يقوم  كما  الفقر.  ومقاومة  والتشغيل  االجتماعية  والعدالة  اإليجابي 
يع المنتقاة  يبية والقابلية األولية إلنجاز المشار يع القرب بناء على نفس المنهجية وتحديد التكلفة التقر لمشار

إلعداد برنامج االستثمار البلدي. ويتم بناء عليه تحيين مخطط التنمية المحلية وعرضه والمصادقة عليه.

توصيات عملية: . 4
المستوى  على  التطور  نسق  ومعرفة  الحالي  الوضع  لتشخيص  جدا  هامة  الكمية  المحلية  المعطيات 
بين  التفاوت  يكون  أن  الممكن  من  إذ  بالغرض  المعتمديات  مستوى  على  المعطيات  تفي  وال  المحلي. 

العمادات كبيرا جدا.
تبويب  في  المعايير  احترام  يتم  لم  وإن  التشاركية  الورشات  إلغاء  تم  إن  قيمتها  المنهجية  هذه  تفقد 

يع الموارد حسب طريقة محايدة. المشاريع وتوز
ال بد من خطة إعالمية ناجحة وإرادة صادقة لنجاح المسار المقترح.

لمشاهدة الفيديو:



514

شؤون العمرانية
ال

البرنامج االستثماري البلدي 
التشخيص الفني

(139)

دور البلدية في إعداد برنامجها االستثماري على مستوى التشخيص الفني 
والبرمجة والتمويل واإلنجاز والتقييم والمتابعة

اإلطار القانوني:
األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح   

المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، 
ير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة    ير الداخلية ووز قرار وز

المحلية  الجماعات  إلى  المحلية  الجماعات  القروض ومساعدة  السنوية من صندوق  المساعدات  لتحويل 
ير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017، ير الشؤون المحلية والبيئة ووز المنقح بقرار وز

ير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات    ير الداخلية ووز قرار وز
المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014،

ير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس    ير الشؤون المحلية والبيئة ووز قرار من وز
تقييم أداء الجماعات المحلية،

مراجع أخرى:
رابط لتحميل وثائق إعداد المخطط السنوي لالستثمار من موقع صندوق القروض ومساعدة الجماعات   

المحلية: 
https://cpscl2016.wixsite.com/cpscl2016/documents-atelier-autour-du-pai

ويمكن تحميل الجداول الخاصة بالتشخيص الفني عبر هذا الرابط:  
http://www.cpscl.com.tn/upload/telechargement/telechargement304.pdf

منشور إلعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة 2021.  
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تمهيد:
والتمويل  والبرمجة  التشخيص  االستثماري على مستوى  برنامجها  إعداد  يا في  البلدية دورا محور تلعب 
الهيكل  باعتبارها  متساكنيها  تجاه  بمسؤولياتها  لالضطالع  يؤهلها  بما  والمتابعة،  والتقييم  واإلنجاز 
األساسي للتنمية داخل منطقتها الترابية وتتولى المصالح البلدية الفنية والمالية القيام بجرد وتقييم دقيق 

لمختلف التجهيزات والمرافق المنجزة خالل البرامج البلدية المتعاقبة.
على ضوء هذه النتائج يتم ضبط وترتيب األولويات فيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بتحسين ظروف عيش 
يع التهيئة والتهذيب والمشاريع االقتصادية وبعث المنشآت الجماعية واقتناء التجهيزات  المتساكنين ومشار
يع المشتركة، فضال عن تعهد وصيانة المنشآت البلدية. اإلعالمية ومعدات النظافة والطرقات وإنجاز المشار

تقدم هذه الجذاذة منهجية ومحتوى التشخيص الفني للبلدية والخطوط المرجعية إلنجازه.

الجرد والتشخيص الفني: . 1
ومساحاتها،  الجغرافي  وتوزيعها  والمرافق  التحتية  البنى  مختلف  تعداد  في  الفني  الجرد  عملية  تتمثل 
وكذلك المعدات المتوفرة بالبلدية. أما عملية التشخيص الفني فتتمثل في الوصف الدقيق لحالة مختلف 
تلك البنى التحتية والمرافق والخدمات التي تؤّمنها البلدية وتوزيعها الجغرافي واستخالص النتائج المتعلقة 

بذلك، كما يتم التحليل الكيفي لجودة الخدمات المسداة ومدى استجابتها لحاجيات المتساكنين.
ويخص التشخيص جانبين:

1.1. التشخيص المجالي:

ويتم التشخيص على مستويين:
· الثقافة   )دور  الكبرى  والمرافق  التجهيزات  إلى  بالنسبة  وذلك  البلدية  المنطقة  كامل  مستوى 

والمنتزهات والمقابر...(،
· والتطهير   )الطرقات  القرب  ومرافق  التحتية  البنية  إلى  بالنسبة  وذلك  األحياء  مناطق  مستوى 

إلى مناطق  البلدي  المجال  بتقسيم  التشخيص  األحياء...( وتتم عملية  الخضراء ومالعب  والمساحات 
متقاربة من حيث الحجم والمساحة وذلك بالنسبة إلى المنطقة البلدية ككل وتراعى في هذا التقسيم 
السكان  )عدد  داخلها  العمراني  النسيج  وتناسق  العمراني  والتمركز  منطقة وحدودها  كل  خصوصية 

والكثافة ونوعية السكن، فردي أو عمودي(.
ويعتمد التشخيص المجالي على المنهج الوصفي التحليلي ويشمل العناصر التالية:

1.1.1. تقسيم البلدية إلى مناطق طبقا لمعايير موضوعية:

عمرانية.  ومركزية  واضحة  وحدود  خصوصية  منها  لكل  مناطق،  إلى  البلدي  المجال  تقسيم  يتم 
ويراعى في ذلك تناسق النسيج العمراني داخل كل منطقة من حيث عدد السكان، ونوعية السكن، 
االرتفاع، الكثافة... مع ضرورة ضبط حجم المناطق حتى يكون متقاربا وموضوعيا من حيث المساحة 
وذلك بالنسبة إلى المنطقة البلدية ككل. وبالنسبة إلى البلديات كبيرة الحجم، يتم تقسيم الدوائر 

البلدية إلى مناطق.
2.1.1. جرد وتشخيص شبكة الطرقات:

يقتصر الجرد والتشخيص على الطرقات البلدية وتتم هذه العملية على ثالث مراحل:
)طرقات جديدة،  البلدية  بالمنطقة  الطرقات  لتحليل هيكلة شبكة  تخصص  األولى:  المرحلة  أ- 
إعادة  أو  إلى توسعة  تحتاج  بلدية مهيكلة  العمرانية، طرقات  التهيئة  بمثال  طرقات مبرمجة 

تهيئة(.
ب- المرحلة الثانية: يتم جرد الطرقات البلدية وتصنيفها )طرقات رئيسية وطرقات ثانوية(. 

الطبقات  وبقية  الطبقة  ومنطقة  )الرصيف  الطرقات  حالة  تشخيص  يتم  الثالثة:  المرحلة  ت- 
المكونة للطريق(.

3.1.1. توفر مختلف الشبكات العمومية:

)التنوير  البلدية  نظر  مرجع  العمومية  الشبكات  مختلف  حالة  تشخيص  في  العملية  هذه  تتمثل 
توفير معطيات  إلى  باإلضافة  للشرب(  الصالح  والماء  األمطار  مياه  وتصريف  والتطهير  العمومي 

حول نسبة الربط بها.
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4.1.1. البناءات البلدية:

تتم العملية من خالل جرد مختلف البناءات البلدية المتوفرة وتشخيص حالتها ومقارنة نتائج الجرد بما 
جاء بمثال التهيئة العمرانية المصادق عليه وتحديد األسباب التي حالت دون إنجاز البناءات المبرمجة به.

5.1.1. المشاريع االقتصادية:

تتم العملية من خالل جرد كافة المشاريع االقتصادية الموجودة بالبلدية، وتشخيص حالتها والنظر 
في مدى تلبيتها لحاجيات المتساكنين وخصوصيات البلدية، ومقارنة نتائج الجرد بما جاء بمثال التهيئة 
يع المبرمجة به، ومقارنة  العمرانية المصادق عليه، وتحديد األسباب التي حالت دون إنجاز المشار
الجملة والمسالخ  ية المعّدة في الغرض )أسواق  المدير الجرد مع توجهات مختلف األمثلة  نتائج 

وأسواق اإلنتاج(.
6.1.1. التجهيزات العمومية المشتركة:

تتم العملية من خالل جرد وتشخيص التجهيزات العمومية المشتركة الموجودة بالمنطقة البلدية 
وحالتها، والنظر في مدى تلبيتها لحاجيات المتساكنين ومقارنة نتائج الجرد بما جاء بمثال التهيئة 

العمرانية المصادق عليه، وتحديد األسباب التي حالت دون إنجاز التجهيزات المبرمجة به.
7.1.1. المساحات الخضراء:

تنقسم المساحات الخضراء إلى صنفين:
كالمنتزهات  § البلدية  كامل  تهم  التي  الخضراء  الساحات  الفضاءات  هذه  تضم  الكبرى:  الفضاءات 

والساحات العمومية المركزية وحدائق الحيوانات.
الفضاءات الصغرى: تضم هذه الفضاءات الساحات الخضراء التي تهم المناطق وفقا للتقسيم  §

المجالي كالحدائق العمومية الداخلية والفضاءات المخصصة لألطفال. 
8.1.1. المشاريع البيئية:

يع البيئية القائمة والمتعلقة بالتصرف في النفايات الصلبة )مراكز التحويل، المصبات  يتم جرد المشار
المراقبة والعشوائية( ثم تشخيص حالتها.

2.1. تشخيص وسائل البلدية:

وتتمثل في المعدات والتجهيزات والوسائل اإلعالمية.
1.2.1. معّدات النظافة والطرقات:

مختلف  على  وتوزيعها  حالتها  وتشخيص  بالبلدية  المتوفرة  والطرقات  النظافة  جرد معدات  يتم 
المصالح المستغلة لها باإلضافة إلى المناطق التي تستعمل فيها.

2.2.1. المعّدات اإلعالمية:

المصالح  حالتها وتوزيعها على مختلف  بالبلدية وتشخيص  المتوفرة  اإلعالمية  المعدات  يتم جرد 
المستغلة لها.

3.2.1. التطبيقيات والبرمجيات اإلعالمية:

ومؤهالت  لحاجيات  تلبيتها  ومدى  بالبلدية  المتوفرة  اإلعالمية  والبرمجيات  التطبيقات  جرد  يتم 
المستعملين لها.
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البرنامج االستثماري البلدي 
التشخيص المالي

(140)

دور البلدية في إعداد برنامجها االستثماري على مستوى التشخيص 
المالي والبرمجة والتمويل واإلنجاز والتقييم والمتابعة

اإلطار القانوني:
األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح   

المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
ير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة    ير الداخلية ووز قرار وز

المحلية  الجماعات  إلى  المحلية  الجماعات  القروض ومساعدة  السنوية من صندوق  المساعدات  لتحويل 
ير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017، ير الشؤون المحلية والبيئة ووز المنقح بقرار وز

أداء    تقييم  مقاييس  بضبط  المتعلق   2015 ديسمبر   29 في  المؤرخ  المالية  ير  ووز الداخلية  ير  وز قرار 
الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 

،2014
ير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس    ير الشؤون المحلية والبيئة ووز قرار من وز

تقييم أداء الجماعات المحلية.
منشور إلعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة 2021،  

مراجع أخرى:
رابط لتحميل وثائق إعداد المخطط السنوي لالستثمار من موقع صندوق القروض ومساعدة الجماعات   

المحلية:
https://cpscl2016.wixsite.com/cpscl2016/documents-atelier-autour-du-pai

يمكن تحميل الجداول الخاصة بالتحليل المالي للجماعات المحلية عبر الرابط التالي:  
http://www.cpscl.com.tn/upload/telechargement/telechargement761.doc
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تمهيد:
والتمويل  والبرمجة  التشخيص  االستثماري على مستوى  برنامجها  إعداد  يا في  البلدية دورا محور تلعب 
الهيكل  باعتبارها  متساكنيها  تجاه  بمسؤولياتها  لالضطالع  يؤهلها  بما  والمتابعة،  والتقييم  واإلنجاز 
األساسي للتنمية داخل منطقتها الترابية، وتتولى المصالح البلدية الفنية والمالية القيام بجرد وتقييم دقيق 

لمختلف التجهيزات والمرافق المنجزة خالل البرامج البلدية المتعاقبة.
على ضوء هذه النتائج يتم ضبط وترتيب األولويات المتعلقة بالمشاريع ذات الصلة بتحسين ظروف عيش 
يع التهيئة والتهذيب والمشاريع االقتصادية وبعث المنشآت الجماعية واقتناء التجهيزات  المتساكنين ومشار
يع المشتركة، فضال عن تعهد وصيانة المنشآت البلدية. اإلعالمية ومعدات النظافة والطرقات وإنجاز المشار

تقدم هذه الجذاذة منهجية ومحتوى التشخيص المالي للبلدية والخطوط المرجعية إلنجازه.

التشخيص المالي:. 1
مواردها  متغيرات  على  السيطرة  على  قدراتها  تقييم  إلى  المحلية  للجماعة  المالي  الوضع  تحليل  يرمي 

ونفقاتها إلى جانب قياس مدى انعكاس تنفيذ برامجها االستثمارية على توازناتها المالية.
على  وكذلك  الماضية  سنوات  للخمس  والنفقات  للموارد  الرجعي  التحليل  على  التشخيص  هذا  ويعتمد 
التحليل االستشرافي لمالية الجماعة المحلية خالل سنة برنامج االستثمار البلدي وتحديد اإلمكانيات الممكن 

تعبئتها لالستثمار من تمويل ذاتي واقتراض وبما يحافظ على توازناتها المالية واإليفاء بتعهداتها.
1.1. التحليل الرجعي للموارد والنفقات:

يعتمد في التحليل الرجعي على المعطيات المالية المسجلة بالجداول النهائية للمقابيض والمصاريف 
لفترة التقييم إلى جانب الحسابات المالية المتعلقة بها.

2.1. التحليل العمودي:

بإجمالي  دخال وصرفا، ومقارنته  الميزانية  كل فصل من فصول  بين  العالقة  العمودي  بالتحليل  يقصد 
الموارد أو النفقات. ويهدف التحليل العمودي إلى إظهار األهمية النسبية لكل فصل ضمن مجموعته 

أو ضمن الميزانية موارد ونفقات.
1.2.1. هيكلة الموارد والنفقات: يتمثل تحليل هيكلة الموارد والنفقات في بيان خصائص وتطور 

تركيبتها من خالل احتساب وزن كل عنصر بحساب كل سنة على حدة ضمن العنصر األم وحسب تدرج 
وتبويب الميزانية، وذلك بغاية تحديد أهمية كل عنصر ومواطن القوة والضعف واستنتاج مدى تأثير 

كل عنصر.
والنفقات  الموارد  عناصر  هيكلة  نمو  نسق  لمعرفة  والنفقات:  الموارد  هيكلة  2.2.1. تطور 

يعتمد احتساب معدل نموها السنوي للخمس سنوات السابقة.
3.1. التحليل األفقي:

غلق  والمصاريف وحسابات  المقابيض  الميزانيات وجداول  بكونه مقارنة  األفقي  التحليل  تعريف  يمكن 
الميزانيات مع مثيالتها في الفترات السابقة، ويدعى بالتحليل المتحرك.

1.3.1. التحليل المالي عبر المؤشرات:

يد ضبط أهمية عناصر الموارد والنفقات وتبيان حقيقة منحاها  يهدف التحليل عبر المؤشرات إلى مز
بما يبرز حقيقة نسق نموها خالل مدة التحليل. من ناحية أخرى للمؤشرات مزايا تدقيق طبيعة التوازن 
ية لالستثمار من تمويل ذاتي واقتراض،  المالي للجماعة المحلية وقدرتها على تعبئة الموارد الضرور
إلى جانب أهمية مجال تصرف الجماعة المحلية ومقارنة طبيعة معطياتها المالية بباقي الجماعات 

المحلية.
أهم  § بيان  يد  مز إلى  الهيكلة  مؤشرات  عبر  التحليل  يهدف  والنفقات:  الموارد  هيكلة  مؤشرات 

عناصر الميزانية المؤثرة من حيث الحجم ونسق النمو ومجال التحكم بها،
يد ضبط إستراتيجيات  § مؤشرات هامش التصرف: يهدف التحليل عبر مؤشرات هامش التصرف إلى مز

تعبئة الموارد وترشيد النفقات،
ومستوى  § قدرة  يتبين  االدخاري،  المجهود  مؤشرات  خالل  من  االدخاري:  المجهود  مؤشرات 

مجهود الجماعة المحلية على االدخار وبالتالي وضع إستراتيجية دعم هذه القدرة من خالل توجيه 
نمو عناصر الموارد والتحكم في تطور النفقات،
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إستراتيجية  § تحديد  المحلية  للجماعة  يمكن  التداين،  مؤشرات  تحليل  خالل  من  التداين:  مؤشرات 
استثمارها بين موارد االقتراض ومواردها الذاتية، وبالتالي العمل على مضاعفة مجهودها في 

تعبئة الموارد والتحكم وترشيد نفقاتها،
المعدل  § مع  السكان  عدد  حسب  المؤشرات  مقارنة  خالل  من  السكان:  عدد  حسب  مؤشرات 

الوطني أو مؤشرات الجماعات المشابهة، يمكن للجماعة المحلية بيان قدرتها على تعبئة مواردها 
وقدرتها على التحكم في نفقاتها وبالتالي وضع إستراتيجية نمو مختلف عناصرها بهدف تحسين 

مستوى مؤشراتها.
2.3.1. تحليل المديونية:

الخاصة  المؤسسات  تجاه  ديون  بين  نوعيتها  تفصيل  في  المحلية  الجماعة  مديونية  تحليل  يتمثل 
وديون تجاه المؤسسات العمومية، مع تحديد ديون المؤسسات العمومية المالية مثل ديون 
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وديون المؤسسات العمومية األخرى بكل تفصيل، 
وتحديد ما إذا كانت هذه الديون مجدولة أو غير مجدولة، إلى جانب بيان الديون تجاه المؤسسات 
المالية األخرى إن وجدت. كما يتطلب تحليل مديونية الجماعات المحلية بيان نسق نمو كل عنصر منها 

بعنوان كل سنة وخالل الفترة المعنية بالتحليل واستخراج أهميتها ومدة تراكمها. 
4.1. التحليل االستشرافي:

بناء  التحليل االستشرافي لمالية الجماعة المحلية في تقدير تطور توازناتها خالل فترة المخطط  يتمثل 
على ما تم استنتاجه من خالل التحليل الرجعي من حيث المنحى المسجل لنمو مختلف عناصر الموارد 

والنفقات أو من حيث هامش تطور عناصر وأسس توازناتها المالية.

تقديرات التوازن المالي لفترة المخطط:. 2
يتم  المحلية،  للجماعات  المالية  التوازنات  لتطور  الرجعي  التحليل  المسجل خالل فترة  المنحى  اعتماد  باعتبار 
يتضمن  جدول  إعداد  خالل  من  االستثمار  متطلبات  لمجابهة  تعبئتها  الممكن  الذاتية  الموارد  جملة  تحديد 

تقديرات تطور أهم عناصر الموارد والنفقات إلى جانب تقديرات تطور مديونية الجماعة المحلية.

توصيات عملية:. 3
نظرا ألهمية التشخيص الفني والمالي في إنجاز برنامج استثماري يستجيب إلى حاجيات المنطقة البلدية، 

يجب أن تتم مراعاة الدقة والوضوح والشفافية وااللتزام بالمعايير الموضوعية في إعداد المعطيات.
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منهجية إعداد البرنامج االستثماري البلدي 
(141)

مساهمة البرنامج االستثماري البلدي في تصميم مشاريع استثمارية 
تشاركية تتكيف مع تحديات المنطقة لخدمة المواطنين، وتطوير قدراتهم 

في ممارسة الديمقراطية التشاركية

اإلطار القانوني:
األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح   

المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
ير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة    ير الداخلية ووز قرار وز

المحلية  الجماعات  إلى  المحلية  الجماعات  القروض ومساعدة  السنوية من صندوق  المساعدات  لتحويل 
ير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017، ير الشؤون المحلية والبيئة ووز المنقح بقرار وز

أداء    تقييم  مقاييس  بضبط  المتعلق   2015 ديسمبر   29 في  المؤرخ  المالية  ير  ووز الداخلية  ير  وز قرار 
الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 

،2014
ير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس    ير الشؤون المحلية والبيئة ووز قرار من وز

تقييم أداء الجماعات المحلية.
مراجع أخرى:

رابط لتحميل وثائق إعداد المخطط السنوي لالستثمار من موقع صندوق القروض ومساعدة الجماعات   
المحلية:

https://cpscl2016.wixsite.com/cpscl2016/documents-atelier-autour-du-pai
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تمهيد:
الحقيقية وإرساء قواعد  ية  الالمركز لتجسيم  تستند على مقـاربة  االستثماري،  البرنامج  إعداد  إن منهجية 
ية  استثمار مشاريع  تصميم  على  المجتمع  ساعد  برنامجا  االستثماري  البرنامج  ويعتبر  المحلية.  الحوكمة 
في  المواطنين  قدرات  لتطوير  فرصة  وهي  المواطنين،  وخدمة  المنطقة،  تحديات  مع  تتكيف  تشاركية 
ممارسة الديمقراطية التشاركية، كما تتيح للجميع بالتساوي اقتراح مشاريع ألحيائهم وبلديتهم وإسهامهم 

باالشتراك في اتخاذ القرار لجعلهم ممثلين في الحياة المحلية.
تم اعتماد منهجية خاصة بإعداد المخطط السنوي لالستثمار البلدي منذ سنة 2016 في إطار تنفيذ برنامج 
ببرنامج استثمار بلدي  البرنامج السنوي  المنتظر أن يتم تعويض  المحلية. ومن  ية والحوكمة  الحضر التنمية 
وبرنامج تجهيز بلدي يمتد على 5 سنوات. مع العلم أن مجلة الجماعات المحلية تلزم البلديات بإعداد هذه 

البرامج وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.

مراحل وآجال إعداد برنامج االستثمار البلدي:. 1
يقوم البرنامج االستثماري على خمس مراحل أساسية:

ية،   األعمال التحضير
التشخيص الفني والمالي،  
الجلسة العامة التشاركية األولى،  
جلسات المناطق،  
األعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية.  

1.1. األعمال التحضيرية:

· الكاتب   التنفيذية  أعماله  البلدية، ويتولى  رئيس  يترأسها  البلدي  االستثمار  برنامج  إعداد  خلية  تكوين 
الفني  المسؤولين  إلى  باإلضافة  بالخلية  أعضاء  والمسّير  والفني،  المالي  المرافقان  ويعتبر  العام. 

والمالي للبلدية. وتتم صياغة مقرر إداري في الغرض.
· إجراء لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني المحلي موثقة بمحضر جلسة وصور، يهدف إلى: 
إعالم منظمات المجتمع المدني بمسار إعداد المخطط السنوي، §
مجاالت  § خاصة في  البلدية  المدعوة ومعاضدة مجهودات  المنظمات  حول مشاركة  التوافق 

التوعية وضمان المشاركة الفعلية وتمثيلية المناطق والسكان والشرائح االجتماعية.
· إجراء لقاء تحسيسي إلطارات وأعوان البلدية موثقا في محضر جلسة وصور، 
· تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق من خالل مداولة للمجلس البلدي أو جلسة عمل للجنة األشغال  

وخلية البرنامج،
· إعداد خطة اتصالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة واسعة للمواطنين في  

الجلسات التشاركية.
2.1. التشخيص الفني والمالي:

· إعداد التشخيص الفني للبلدية وفق المنهجية المبينة بالدليل الفني يحتوي على جداول محوصلة  
للتشخيص الفني للبنية األساسية بالمناطق وبطاقات تشخيص المرافق والتجهيزات العمومية،
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· السنوي   للبرنامج  المخصصة  المالية  الموارد  للتعرف على مجموع  للبلدية  المالي  التشخيص  إعداد 
ووفق المنهجية المبينة بالدليل المالي، يحتوي على جداول محوصلة للتشخيص المالي:

نتائج ميزانية السنتين السابقتين وتقديرات سنة البرنامج االستثماري، §
جداول نسب استخالص األداء على العقارات للثالث سنوات األخيرة. §

· عقد جلسة مع مختلف المتدخلين لالطالع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم، وتوثيقها  
بمحضر جلسات وصور،

· نشر نتائج التشخيص الفني والمالي على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه  
األولى  التشاركية  العامة  الجلسة  يخ  تار من  األقل  على  أيام   7 يكة  الشر المدني  المجتمع  لمنظمات 
بمستخرج من موقع  توثيقها  ويتم  بها.  البلدية  إعالم  يقع  أن  يمكن  التي  االعتراضات  والتفاعل مع 

الواب أو مواقع التواصل االجتماعي وصور من مكان التعليق بمقر البلدية،
· عقد جلسة للمجلس البلدي يتم خاللها االطالع على نتائج التشخيص وبرامج مختلف المتدخلين في  

ومشاريع  مهيكلة  ومشاريع  قرب  )مشاريع  الثالثة  التدخالت  حسب  الموارد  يع  وتوز البلدي  المجال 
الحرص  بالتدخل مع  المعنية  المناطق  القرب على  يع  لمشار المخصصة  المالية  الموارد  يع  وتوز ية(  إدار

على التطابق مع نتائج التشخيص الفني. يتم توثيق الجلسة في مداولة أو محضر جلسة.
3.1. الجلسة العامة التشاركية األولى:

انعقاد الجلسة العامة التشاركية األولى 7 أيام على األقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي. يتم 
الحضور وصور  المعتمد وبطاقة  األنموذج  الجلسة حسب  البلدية ومحضر  بعرض  الجلسة  توثيق هذه 

ومقاطع فيديو إن أمكن.
في الظروف االستثنائية مثل الوضع الوبائي الناتج عن الكورونا )كوفيد-19( يتم اللجوء إلى إجراء جلسة 
عن بعد كإجراء وقائي أو يتم وضع صندوق اقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية على ذمة 

المتساكنين للتعرف على أولوياتهم.
4.1. جلسات المناطق:

البلدية ومحاضر  الجلسات بعرض  يتم توثيق هذه  بالتدخالت.  المعنية  بالمناطق  إجراء جلسات تشاركية 
الجلسات حسب النماذج المعتمدة وبطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو إن أمكن.

في الظروف االستثنائية مثل الوضع الوبائي الناتج عن الكورونا )كوفيد-19( يتم اللجوء إلى إجراء جلسة 
عن بعد كإجراء وقائي أو يتم وضع صندوق اقتراحات أو أي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية على ذمة 

المتساكنين للتعرف على أولوياتهم. 
5.1. األعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية:

· انعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية. يتم التوثيق بعرض البلدية ومحضر الجلسة حسب األنموذج  
المعتمد وبطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو إن أمكن،

· منه   نسخة  وتقديم  بمقرها  وتعليقه  للبلدية  الواب  موقع  على  البلدي  االستثمار  برنامج  نشر 
التوثيق  يتم  المجلس.  طرف  من  نهائيا  عليه  المصادقة  قبل  الشريكة  المدني  المجتمع  لمنظمات 

بمستخرج موقع الواب وصور التعليق وجداول إرسال إلى منظمات المجتمع المدني،
· المجلس   بمداولة  التوثيق  يتم  االستثماري.  البرنامج  على  للمصادقة  البلدي  للمجلس  دورة  إجراء 

البلدي.

توصيات عملية:. 2
المستحسن تمديدها    لذلك من  المبرمجة بصورة سنوية قصيرة،  يع  للمشار اإلعداد والتنفيذ  تعتبر فترة 

على مدى ثالث سنوات أو أكثر،
التي    بالنشاطات  تعّرف  محلية  إعالمية  مجالت  بإعداد  مصالحها  إشراف  وتحت  البلديات  تبادر  أن  يحسن 

تقوم بها، لتوفير المعلومات للمواطنين المحليين وبيانات التنمية، لتكون صرحا إعالميا يضمن حسن تواصل 
اإلدارة مع المواطن.
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المقاربة التشاركية إلعداد البرنامج 
السنوي لالستثمار البلدي 

(142)

إجراءات المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار 
البلدي الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

اإلطار القانوني:
ية التونسية،   دستور الجمهور
األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح   

المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
ير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة    ير الداخلية ووز قرار وز

المحلية  الجماعات  إلى  المحلية  الجماعات  القروض ومساعدة  السنوية من صندوق  المساعدات  لتحويل 
ير المالية المؤرخ في 14 نوفمبر 2017، ير الشؤون المحلية والبيئة ووز المنقح بقرار وز

أداء    تقييم  مقاييس  بضبط  المتعلق   2015 ديسمبر   29 في  المؤرخ  المالية  ير  ووز الداخلية  ير  وز قرار 
الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من األمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 

،2014
ير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط مقاييس    ير الشؤون المحلية والبيئة ووز قرار من وز

تقييم أداء الجماعات المحلية.

تمهيد:
تعتبر التنمية المحلية عملية مجتمعية متكاملة وشاملة تعتمد على التخطيط الواعي المبني على النظرة 
المستوى  تحسين  إلى  الهادفة  والبرامج  الخطط  خالل  من  الجادة،  التطبيقية  واإلرادة  االستشرافية، 
المعيشي للمواطنين، في سياق مقاربة تشاركية جامعة لمختلف فئات المجتمع، والتي تهدف باألساس 
تحقيق  تتوخى  ديناميكية  حركية  ذات  بة 

ّ
مرك عملية  بذلك  فهي  المحلية،  الجماعات  تنمية  تحقيق  إلى 
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المتطلبات االجتماعية وإشباع الحاجات األساسية للمواطن المحلي. تقدم هذه الوثيقة إجراءات المقاربة 
التشاركية المعتمدة في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي.

ركائز المقاربة التشاركية:. 1
يمكن تحديد أهم السمات التي تقوم عليها المقاربة التشاركية كما يلي:

التعاون: تطلب الجماعة المحلية مشاركة السكان أنفسهم في عملية اتخاذ القرار، ولتحقيق ذلك على   
صانعي القرار أن يبنوا عالقة ثقة مع المواطنين.

يكونوا    أن  المتخذ دون  بالقرار  يبدون اهتماما  الذين  المواطنين  رأي  المحلية  الجماعة  االستشارة: تطلب 
مرغمين على التقيد به.

تضع الجماعة المحلية تحت ذمة المواطنين بشكل مسبق )بصورة مباشرة( أو على األقل    المعلومة: 
اطالعهم )بصورة غير مباشرة( على المعلومات التي قد تهمهم. من جهة أخرى، تشكل المعلومة مرحلة 

ية لكل إجراء تشاركي. مسبقة ضرور
التمكين: تمكين المواطن من القيام بإجراءات ملموسة وبطريقة تعاونية مع فواعل أخرى.  
التقييم: السماح لكل مواطن مشارك بالمراجعة الفعالة. يعتبر التقييم الوسيلة األكثر ديمقراطية لدمج   

المواطنين وإشراكهم في مختلف األنشطة والعمليات.
ووجهات    حاجياتهم  االعتبار  بعين  واألخذ  المواطنين،  لدى  السياسية  اإلرادة  تنمية  خالل  من  التشاور: 

نظرهم حول مسألة معينة ثم دمج وجهات النظر في قرار يكون نتيجة منطقية لعملية التشاور.
التوافق: من خالل تعويد المواطنين على ثقافة التوافق.  
المقاربة التشاركية في إعداد البرنامج االستثماري:. 2

السنوي  البرنامج  إلعداد  التشاركية  المقاربة  على  المحلية  الجماعات  ومساعدة  القروض  صندوق  ضبط 
لالستثمار في جلسات تشاركية عامة وجلسات تشاركية خاصة بالمناطق المحددة حسب الترتيب التالي:

الجلسة العامة التشاركية األولى،  
الجلسات التشاركية الخاصة بالمناطق،  
الجلسة العامة التشاركية الثانية.  

1.2. تراتيب الجلسة العامة التشاركية األولى:

لتنظيم جلسة  المحلي، وتحدد موعدا  المجتمع  أفراد  البلدية فضاء االستقبال لعدد كبير من  تخصص 
تشاركية لعموم المواطنين وتعلمهم بها وتدعوهم لحضورها.
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تدار الجلسة العامة التشاركية األولى حسب التسلسل التالي:
· تقديم الجلسة وإطارها، 
· تقديم ميزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي، 
· يع الميزانية بين مختلف التدخالت،  تقديم مقترح توز
· تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية، 
· تقديم نتائج تشخيص المنطقة الترابية، 
· تقديم المنطقة أو المناطق التي تنوي البلدية التدخل فيها،  
· التشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف البلدية لغاية الوصول إلى توافق  

حولها،
· صياغة محضر الجلسة العامة التشاركية األولى. 

2.2. تراتيب جلسات المناطق:

لهم  ليتسنى  المبرمجة  التدخل  مناطق  متساكني  مع  تشاركية  ورشات  لتنظيم  البلدية موعدا  تحدد 
تقديم آرائهم واحتياجاتهم المختلفة.

تدار الجلسات التشاركية للمناطق حسب التسلسل التالي:
· المسّير   فيهم:  بمن  الخلية  وأعضاء  البلدي  المجلس  أعضاء  وتقديم  وإطارها  الجلسة  تقديم 

والمرافقون،
· تذكير بما تم عرضه واالتفاق عليه خالل الجلسة العامة التشاركية األولى بخصوص المنطقة: تقديم  

اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة والتذكير باالعتمادات المخصصة لبرامج القرب التي 
تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطقة المعنية بالتدخل،

· يع المدرجة ببرنامج االستثمار للسنة المنقضية بالمنطقة،  تقديم قائمة المشار
· يع الوطنية والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة،  تقديم المشار
· يع القرب وبأهمية التركيز على التدخالت التي لها أكثر جدوى للمنطقة،  التذكير بقائمة مشار
· رأي المشاركين في خطة االتصال المعتمدة، 
· رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة، 
· التشاور مع المواطنين حول مواضيع مختلفة تمت إثارتها، 
· صياغة محضر الجلسة التشاركية للمنطقة. 

3.2. تراتيب الجلسة العامة التشاركية الثانية:

بها  وتعلمهم  المواطنين  لعموم  الثانية  التشاركية  العامة  الجلسة  لتنظيم  موعدا  البلدية  تحدد 
للبرنامج  النهائية  بالصيغة  المواطنين  إلعالم  العامة  الجلسة  هذه  تخصص  لحضورها.  وتدعوهم 

االستثماري البلدي.
تدار الجلسة العامة التشاركية الثانية حسب التسلسل التالي: 

· المسّير   فيهم:  بمن  الخلية،  وأعضاء  البلدي  المجلس  أعضاء  وتقديم  وإطارها  الجلسة  تقديم 
والمرافقون،

· تذكير بما تم عرضه واالتفاق عليه خالل الجلسة العامة التشاركية األولى وبجلسات المناطق المزمع  
التدخل فيها،

· يع الجديدة على مختلف البرامج والتدخالت،  تقديم توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشار
· التذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها، 
· يع الجديدة المتفق عليها والمزمع تنفيذها،  تقديم قائمة المشار
· يع المدرجة ببرنامج االستثمار للسنة المنقضية والتي سيتواصل إنجازها،  تقديم قائمة المشار
· تقديم وثيقة برنامج االستثمار السنوي، 
· رأي المشاركين في خطة االتصال المعتمدة، 
· رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة، 
· التشاور مع المواطنين حول مواضيع مختلفة تمت إثارتها، 
· صياغة محضر الجلسة العامة التشاركية الثانية. 
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الشراكة مع القطاع الخاص
(143)

تربط الجماعات المحلية شراكات عمل وعالقات تعاون مع القطاع الخاص 
قصد تنمية مجالها الترابي ودفع االستثمار به

اإلطار القانوني: 
الفصــول مــن 80 إلــى 104 والفصــالن 107 و108 مــن القانــون األساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 

09 مــاي 2018 المتعلــق بمجلــة الجماعــات المحليــة.

تمهيد:
تعمــل الجماعــات المحليــة علــى تنميــة مجالهــا الترابــي ودفــع االســتثمار بــه وتؤســس لذلــك عبــر ربــط شــراكات 
يقــة مباشــرة أو  عمــل وعالقــات تعــاون مــع القطــاع الخاص. ويمكــن للجماعــة المحليــة تســيير مرافقهــا بطر
يقــة غيــر مباشــرة. ويخضــع اختيــار طــرق تســيير المرافــق العامــة مــن قبــل مجالــس الجماعــات المحليــة إلــى  بطر
يقــة األفضــل بالنظــر إلــى معاييــر النجاعــة والجــودة وبالنظــر إلمكانيــات الجماعــة المحليــة  موازنــة الختيــار الطر

ذاتهــا.

أشكال تعاقد الجماعة المحلية مع القطاع الخاص:. 1
تكتســي عالقــة الجماعــات المحليــة مــع القطــاع الخــاص أشــكاال عديــدة وتختلــف بحســب الغايــة منهــا.  فتكــون 
يكة بينمــا تكــون فــي مــرات  المؤسســات الخاصــة أحيانــا مقدمــة ســلع أو خدمــات، وأحيانــا أخــرى وكيلــة أو شــر
أخــرى مســتثمرا طالبــا للدعــم. وتبــرم الجماعــات المحليــة عقــودا ُتكلــف بمقتضاهــا ذوات عموميــة أو خاصــة 

بتســيير مرافــق عامــة أو لتحقيــق طلــب عمومــي.
1.1. الصفقـــات:

تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات ودراسات وأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ 
ية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة. يضبط النظام القانوني  حر

إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي ال يزال طور اإلعداد.
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2.1. عقود اللزمة: 

هــو العقــد الــذي تفــّوض بمقتضــاه الجماعــة المحليــة شــخصا عموميــا أو خاصــا، لمــدة محــددة، التصــرف 
فــي مرفــق عمومــي أو اســتعمال أو اســتغالل أمــالك أو معــدات أو تجهيــزات أو اســتخالص معاليــم 
راجعــة للجماعــة المحليــة بمقابــل. يســتخلص لفائدتــه مــن المســتعملين حســب الشــروط التــي يضبطهــا 
عقــد اللزمــة. للجماعــات المحليــة أن تســتغل البعــض مــن مرافقهــا العامــة أو أمالكهــا أو أســواقها أو 
أماكــن التوقــف والمــآوي أو فضــاءات التعليــق اإلشــهاري أو الحقــوق الراجعــة لهــا لقــاء اإلشــهار أو إنجــاز 

يــق عقــود لزمــة. يــة علــى عقاراتهــا عــن طر بــات عقار
ّ
مرك

3.1. عقود تفويض المرافق العامة:

ية بواسطة عقود  للجماعات المحلية أن تقرر استغالل مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية، صناعية وتجار
»تفويض مرافق عامة محلية« تمكن بمقتضاها شخصا عموميا أو خاصا، التصرف في مرفق عمومي 
ية يعود لها بالنظر، على أن يكون المقابل المالي مرتبطا باألساس بنتائج التصرف  ال يكتسي صبغة إدار
في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي. 
يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أمالك أو 

ية لسير المرفق. تجهيزات ضرور
بالموقع  إشهارها  يقع  التي  المنافسة  إلى  الدعوة  إلى  العامة  المرافق  تفويض  عروض  تخضع 

اإللكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على األقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من:

· رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه، 
· عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية، 
· تقنيين اثنين من ذوي االختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية، 
· ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة، 
· يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة، ويكون له رأي استشاري. 

يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغالل المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به ويكون 
يع الجاري به العمل، عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في  مسؤوال، طبقا للتشر
الناجمة عن  التفويض ضد األخطار  المدنية طيلة مدة  أن يؤمن مسؤوليته  التفويض ويجب عليه  إطار 
تأمين  عقد  بموجب  المذكورة  والتجهيزات  والمنشآت  البناءات  استغالل  وعن  ينجزها  التي  األشغال 
لمانح  المسبقة  الموافقة  دون  عليه  هامة  تغييرات  إدخال  أو  فسخه  عدم  يقتضي  شرطا  يتضمن 

التفويض.
وتبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب 

التفويض لدى القضاء.
ال يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نص القانون على وجوبية استغالل المرفق عن طريق 
منشأة  أو  مؤسسة  لفائدة  حكرا  استغالله  القانون  جعل  إذا  أو  المحلية  الجماعة  قبل  من  الوكالة 

عمومية.
ال يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام:

· باستثناء   النفاذ  أشهر مع  تفوق ستة  لمدة  يقضي بسجنه  بات  كل شخص صدر في شأنه حكم 
األشخاص المحكوم عليهم من جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار،

· كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تعلقت به إجراءات إنقاذ المؤسسات  
التي تمر بصعوبات مادية،

· كل شخص ال يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية، 
· كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية، 
· محاسب الجماعة المحلية، 
· يع الجاري به العمل.  كل حاالت تضارب المصالح حسب التشر

4.1. عقــود الشراكــة: 

للجماعــة المحليــة أن تعهــد إلــى شــريك خــاص القيــام بمهمــة شــاملة تتعلــق كليــا أو جزئيــا بتصميــم 
يــة لتوفيــر مرفــق عــام، وذلــك طبقــا  وإحــداث منشــآت أو تجهيــزات أو بنــى تحتيــة ماديــة أو الماديــة ضرور



528

شؤون العمرانية
ال

يع الجــاري بــه العمــل المتعلــق بعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فيمــا ال يتعــارض  للتشــر
مــع مبــدأ التدبيــر الحــر ويحــدد عقــد الشــراكة التزامــات الطرفيــن.

المساعدات الممنوحة من الجماعة المحلية للقطاع الخاص:. 2
يمكن للجماعات المحلية أن تمنح مساعدات مباشرة وغير مباشرة للمؤسسات العاملة في حدود مرجع 
نظرها الترابي. تختلف هذه المساعدات حسب طبيعة الهيكل ونشاطه االقتصادي و/أو االجتماعي. وتخص 
هذه المساعدات المؤسسات االقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية أو ذات القيمة المضافة المرتفعة، 

لغاية تنمية أنشطتها االقتصادية.
المساعدات المباشرة: تتخذ شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسرة أو وضع على   

ين لمحالت أو عقارات، ذمة المستثمر
ية بأسعار تفاضلية تبرم    المساعدات غير المباشرة: تتخذ شكل عقود تسويغ أو تفويت في أمالك عقار

المالي لهذه  المقابل  المعنية. وتؤخذ بعين االعتبار في تحديد  مع المؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
المنفعة  تحتمها  تخفيضات  منح  بالمنطقة، مع  ية  العقار السوق  تفرزها  التي  المرجعية  األسعار  العقود 

االقتصادية واالجتماعية المرجوة من هذه العقود.
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دعم مشاريع االقتصاد االجتماعي 
والتضامني

(144)

منح الجماعات المحلية مساعدات مباشرة وغير مباشرة لمؤسسات االقتصاد 
االجتماعي والتضامني في حدود مجال سلطتها الترابية، الستقطاب اليد 

العاملة النشيطة والمساهمة في تطوير الناتج المحلي الخام

اإلطار القانوني:
09 ماي    المؤرخ في   2018 لسنة   29 األساسي عدد  القانون  109 و110 و111 و112من  الفصول 

2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني.  

مراجع أخرى:
دليل مكتب العمل الدولي برنامج دعم المناطق المحرومة:  

L’économie sociale et solidaire, levier de développement des territoires (2018)

تمهيد:
العالم  أنحاء  األهمية فى جميع  بالغة  اقتصادية واجتماعية  والتضامني قوة  االجتماعي  االقتصاد  يمثل 
الناتج المحلي الخام. يقدم االقتصاد  اليد العاملة النشيطة ويساهم بدرجة كبيرة في تطور  ويستقطب 
االجتماعي والتضامني نفسه كقطاع واعد قادر على خلق مواطن الشغل والثروة ويقترح حلوال جديدة 

ومبتكرة أمام مطلبية اجتماعية متزايدة غير ملباة من طرف القطاعين العام والخاص.
يعتبر االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس مجاال واعدا نظرا لنسق تطوره وللدعم المؤسساتي له 

بعد وضع القانون المؤسس له، غير أن مساهمته في التنمية ال تزال محتشمة بالمقارنة بباقي الدول.
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يمكن للجماعة المحلية، بغاية تنمية مجالها، أن تمنح مساعدات مباشرة وغير مباشرة لمؤسسات االقتصاد 
االجتماعي والتضامني وذلك في حدود مجال سلطتها الترابية.

المفاهيم األساسية:. 1
1.1. االقتصاد االجتماعي والتضامني:

يعّرف االقتصاد االجتماعي والتضامني في القانون التونسي بكونه منواال اقتصاديا ينبني على مجموع 
الذوات  تؤمنها  التي  والتكنولوجية  والثقافية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  والمبادرات  األنشطة 
يتمثل  المجتمعية والتي ال  المشتركة والمصالح  للحاجيات  الخاص استجابة  للقانون  الخاضعة  المعنوية 
يع  وتوز وتحويل  بإنتاج  والمبادرات  األنشطة  هذه  تتعلق  قد  األرباح.  تقاسم  في  األساسي  هدفها 
وتسويق السلع والخدمات التي توفرها التعاونيات أوالتعاضديات أو أية ذات معنوية أخرى يحكمها 

القانون الخاص وتحترم مبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني.
ية التقليدية، فإن مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني تمثل كيانا اقتصاديا  خالفا لألنشطة التجار
يعمل على خلق الثروة وفرص العمل، وفي نفس الوقت، كيانا ذا منفعة اجتماعية. إذ ال يعد الربح 
لدى مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني هدفا بحد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الغاية االجتماعية.

2.1. أهداف االقتصاد االجتماعي والتضامني:

يهدف االقتصاد االجتماعي والتضامني إلى:
· تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى االقتصادية وقيم التطوع والتضامن االجتماعي، 
· يع العادل للثروة،  تحقيق العدالة االجتماعية والتوز
· هيكلة االقتصاد غير المنظم، 
· تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي وتحسين جودة الحياة. 

المدرسي  الفشل  البطالة،  التالية:  بالقضايا  المثال،  والتضامني،على سبيل  االجتماعي  االقتصاد  يهتم 
وإعادة اإلدماج المهني، التدهور البيئي، العزلة، اإلنصاف وتكافؤ الفرص، الوصول إلى الموارد، النزوح، 

م...
ّ
الهجرة، العمل غير المنظ

3.1. مبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني:

بالمبادئ  وأنشطتها  األساسية  أنظمتها  في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مؤسسات  تلتزم 
المتالزمة التالية:

· أولوية اإلنسان والغاية االجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة، 
· عضوية حسب التشريعات الجاري بها العمل وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز، 
· تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وباالعتماد على قاعدة صوت واحد لكل  

عضو،
· تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني، 
· ربحية محدودة، 
· ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم، 
· استقاللية في التسيير تجاه السلط العمومية واألحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية. 

4.1. مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني:

تعتبر مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص، شريطة احترامها 
المتعلق باالقتصاد االجتماعي   2020 30 جوان  المؤرخ في   2020 30 لسنة  القانون عدد  لمقتضيات 
والتضامني وحصولها على عالمة »مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني« المنصوص عليها بالفصل 3 

من القانون المذكور أعاله، وهي:
· لسنة    94 عدد  للقانون  الخاضعة  الفالحية  للخدمات  التعاونية  الشركات  ذلك  بما في  التعاضديات 

2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005،
· مجامع التنمية في قطاعي الفالحة والصيد البحري، 
· الجمعيات التعاونية، 
· جمعيات التمويل الصغير الخاضعة لمقتضيات هذا القانون، 
· شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون، 
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· الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس  
نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية،

· الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، 
· تجمع المصالح االقتصادية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون، 
· القانون   مقتضيات  وتحترم  المشّرع،  يحدثها  أن  يمكن  الخاص  للقانون  خاضعة  معنوية  ذات  كل 

المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني.

التنمية . 2 ومشاريع  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  لمؤسسات  الممنوحة  المساعدات 
المستدامة:

يع التنمية المستدامة بواسطة  تعمل الجماعات المحلية على دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني ومشار
اتفاقات وتلتزم بذلك بعقود تبرم للغرض، وتخص باالهتمام تلك التي تعمل على المسائل التالية:

إدماج المرأة الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االقتصادية واالجتماعية،  
دعم االقتصاد األخضر والطاقات المتجددة والتي تتمتع بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية،  
ضحايا    من  والنساء  واألطفال  والمسنين  العائلي  السند  وفاقدي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مساعدة 

العنف.
ين بناء على ما  ية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوز كما تقترح الجماعات المحلية على السلط المركز

يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

المساعدات الممنوحة للجمعيات:. 3
الضوابط  وفق  والبيئية  ياضية  والر والثقافية  االجتماعية  الجمعيات  دعم  على  المحلية  الجماعات  تعمل 

الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة وفي إطار برامج وشروط مصادق عليها، وذلك عبر:
منحها مساعدات مالية،  
تمكينها من استغالل مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام،  
إسناد منح على أساس «عقد برنامج« يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات، لتمويل أنشطة ذات أهمية   

يقّدرها المجلس. 
يضبط مجلس الجماعة المحلية شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعالن نتائج الفرز، 
النظام  من  بنسخة  وجوبا  الترشح  مطالب  وترفق  المتاحة.  الوسائل  بكل  إشهارها  يتم  للغرض  بمداولة 

ير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.  األساسي للجمعية وبآخر تقر
يرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان  تنشر الجماعات المحلية قبل 01 نوفمبر من كل سنة تقر
للجماعة  اإللكتروني  بالموقع  التعاقد  النشاط موضوع  برنامج  إدراج  ويتم  أنشطتها  وملخص  السنة  تلك 

المعنية.
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