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مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى وعلى  بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،  إن رئيس الحكومة،  .وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطهاالخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع قتصادية يتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة اال 2018  ماي11  مؤرخ في2018 لسنة 417 عدد أمر حكومي    وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد األجنبية، الخارجية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة  1976 جانفي 21 المؤرخ في 1976ة  لسن18عدد القانون 
 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69دد وعلى القانون ع  .2011 أكتوبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 98

 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48 وعلى القانون عدد    المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007
 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد   المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016
 جانفي 3 المؤرخ في 2017 لسنة 1 تم تنقيحه بالقانون عدد منه كما 9 و4لين  المتعلق بقانون االستثمار وخاصة الفص2016
 المؤرخ في 2016 لسنة 1164وعلى األمر الحكومي عدد   ،2016 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017

  منه، 4و 3 ينوخاصة الفصلوبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية لألنشطة إلنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصادية  المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب األهداف 2017 مارس 9 المؤرخ في 2017 لسنة 390الحكومي عدد  وعلى األمر  .تسييره وقواعد لالستثمار ونسيالت وللصندوق لالستثمار التونسية للهيئة والمالي اإلداري وطرق تنظيمه وبالتنظيم والمتعلق بضبط تركيبة المجلس األعلى لالستثمار 2017مارس  9 المؤرخ في 2017 لسنة 388وعلى األمر الحكومي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107د وعلى األمر الرئاسي عد والتعاون الدولي، المتعلق بتنظيم وزارة التنمية واالستثمار 2016 أوت 10

الحكومي بالمصطلحات  األمر هذا معنى على يقصد ـ 2 الفصل  . المتعلق بقانون االستثمار2016 سبتمبر 30المؤرخ في  2016 لسنة 71انون عدد الق من 9 و4تطبيق أحكام الفصلين  إجراءات  هذا األمر الحكومي إلى ضبطيهدف ـ الفصل األول  : يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  . مجلس الوزراءوبعد مداولة  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  ،وعلى رأي مجلس المنافسة وعلى رأي الهيئة التونسية لالستثمار،   رأي الهيئة العامة للتأمين،وعلى  وعلى رأي هيئة السوق المالية،  ،وعلى رأي البنك المركزي التونسي بالحكومة، عضوين المتعلق بتسمية 2017 نوفمبر 25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد   ء بالحكومة، المتعلق بتسمية أعضا2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد  وال تعتبر الّلزمات التي  .إلنجاز مشروع أو االقتصادي شاطالن  لممارسة إماالمستوجبة القانونية الشروط فيه توفرت إذا لطالبها السلطة اإلدارية تمنحها التي المسبقة الموافقة:  التراخيص  : التالية المخول لها  المصالح العمومية المختصة : السلطة اإلدارية  .من الدستور تراخيصا على معنى هذا األمر الحكومي 13التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل اإلجازات الخاضعة لطلب عروض أو  تمنحها السلطات المختصة أو البنك المركزي التونسي ولجنة :  الهيئة ذات اإلختصاص  .قانونيا إسناد التراخيص المحدثة بمقتضى القانون  راخيص لدى البنك المركزي التونسيالت  البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،ـ  النقل البري والبحري والجوي،ـ  نشائية،الموارد الطبيعية والمواد اإلـ   : المختصةاألمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط اإلدارية  من هذا 1 والمنصوص عليها بالملحق عدد بالقطاعات التاليةتستوجب ممارسة األنشطة االقتصادية المشمولة  ـ 3الفصل   . الهيئة التونسية لالستثمار:الهيئة  .عديلية لقطاع معينتوالهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صالحيات  وهيئة السوق المالية المشار إليه أعاله 2016 لسنة 48عدد 
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ستة  أقصاهفي أجل يمكن للوزارات والسلط اإلدارية المختصة   .النفاذحيز  ه من تاريخ دخولأشهر) 6(لمدة أقصاها ستة  هأن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا األمر الحكومي على  من2بالملحق عدد تراخيص ممارستها  حذف قائمة األنشطة اإلقتصادية التي تمتضبط  ـ 4الفصل   .هذا األمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص من 1وتعتبر األنشطة اإلقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد  .المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتهاالمستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص قتصادية بالقطاعات المذكورة أعاله التفصيلية لألنشطة اإل حصريا القائمة  من هذا األمر الحكومي1الملحق عدد يضبط  .بعض األنشطة التجارية والخدماتـ  اإلتصاالت،ـ  التعليم،ـ  الصحة،ـ  الصناعات الخطرة أو الملوثة،ـ  األنشطة اإلقتصادية أن تخضع   المذكور أعاله أشهر)6( ع  عليها بالتشريالمنصوص إسنادها وشروط وإجراءات وآجال إلنجاز مشروع قائمة التراخيص اإلدارية تضبط ـ 5الفصل   .والوزير المكلف باإلستثمار بقرار مشترك من السلطة المعنية ا شروط يتم إصدارهاتكراس إلى  من هذا األمر الحكومي2بالملحق عدد المنصوص عليها  مدة التعليق  على أال تتجاوز أجل البت في مطلب الترخيصيعلق   بموجب نص قانوني أو ترتيبي، تعددت أو انفردت،إدارية أخرى سلطة تدخل يستوجبالترخيص بت في مطلب ال كان وإذا  .يوما للبت في مطلب الترخيص) 60( أجل ستين يعتمد 3الملحق عدد  أو 1 مطالب التراخيص ضمن الملحق عددإذا لم يتم التنصيص على آجال مغايرة للبت في  ـ 6الفصل   . من هذا األمر الحكومي3بالملحق عدد  الحكومي العمل في تاريخ صدور هذا األمر بها الجاري والتراتيب الوثائق المضمنة بملف  بالمطلب وفقالسلطة اإلدارية المتعهدة  تبتألجل، المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خالل ذلك ا تدل السلطة اإلدارية وإذا لم .يوما) 90( تسعينفي كل الحاالت    .المعنية السلطة اإلدارية لدى إيداعه من تاريخ ايوم) 180 (ين مائة وثمانإسناده أجل يكون لالستثمار المجلس األعلى استوجب مطلب الترخيص مصادقة إذا  .طلب الترخيص

طلب محال توصلها ب التثبت اإلدارية السلطة علىيتعين  . وجردا في الوثائق المدلى بهامطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب على السلطة اإلدارية أن تسلم وصال مقابل كل  ـ 8الفصل  . هذا األمر الحكوميمن 9و 8 الفصلين  أحكامتنطبقالمطلب، وإذا انقضى األجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في   .من تاريخ إيداع المطلب ايوم) 90(تسعون أقصاه  المشار إليه أعاله في أجل االستثمار من قانون 9عليها بالفصل  المنصوص األجنبية إلى الخارج بالعملة األموال تحويل بالمتعلقة خيصاالتر مطالبي في يبّت البنك المركزي التونس ـ 7الفصل  من هذا  3الملحق عدد بو 1المنصوص عليها بالملحق عدد  القانونية ائقهوث لجميع ئهاستيفا الحصول على الترخيص من أيام ) 10(يتعين عليها في أجل أقصاه عشرة و األمر الحكومي، وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة اإلدارية استكماله   .ملفه دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا الستكمال عمل اإلدارية وذلك في  السلطة من توضيحات طلبب الهيئةتقوم   .إسناد الترخيص الرد، أن يوجه إلى الهيئة طلب  آجالانقضاء بعدالسلطة اإلدارية  الترخيص إذا جوبه بالسكوت من لطالبيمكن  ـ 9الفصل  .الخاصة بالقوانين أوالحكومي  األمر هذا بأحكام لم ترد بوثائق تطالب أن أو آجالتمد في  أن أو شروط أو إجراءات تفرض أن يمكن للسلطة اإلدارية ال  .مقابل وصل مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق جال البت فيآعلق ت ، وبجميع لديها المودع الملف وبكامل سكوتها عدم يفيد بما  من قبل الهيئةالطلبمن تاريخ تلقي عمل أيام ) 10( ةعشرأقصاه  أجل في اإلدارية أن تمد الهيئة يتعين وجوبا على السلطة   .من سكوت اإلدارة من عدمهأيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد ) 5(أجل أقصاه خمسة  ء قبل انقضاء األجل الوثائق المتعلقة باآلراء الفنية عند االقتضا وللهيئة .  فإن الهيئة تبّت بما توفر لديها من معطياتالمذكور وإال أن الوثائق  كمال ملفه إذا تبينان تطلب من طالب الترخيص است   .الملفاألمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق اآلجال الى حين استكمال من هذا  3والملحق عدد  1  عددقالمستوجبة طبقا ألحكام الملح
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في إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة اإلدارية فإنها تتولى  ارية رد السلطة اإلدمن تاريخ يوم عمل ) 20( عشرونأجل أقصاه  طالبه وكذلك  وتعلمطالب الترخيص أو من السلطة اإلدارية واإلجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من  إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط ،لها كما ال  من هذا األمر الحكومي، 2اإلختصاص، على معنى الفصل والتراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية ، ال تنطبق من هذا األمر الحكومي 7الفصل حكام أ ةمع مراعا  .اتخاذه تاريخ  عمل منأيام) 5( خمسة أقصاه أجل في بقرارهاالسلطة اإلدارية  ت المدرجة ق على قائمة األنشطة المستثناة من مبدأ السكوتنطب النفاذ  حيز الحكومي األمر هذا دخول تاريخ من بداية يمكن ال القانون، التي تدخل في مجال الحاالت عدا فيما ـ 10 الفصل  . من هذا األمر الحكومي4بالملحق عدد  اإلعتماد خاصة على وب الحكومي األمر هذا حكامأبعد تنقيح  إّال تعديلها أو جديدة آجال أو شروط أو إجراءات أو تراخيص إضافة   .الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحةاألمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على  مقتضيات

االستثمار والتعاون الدولي وزير التنمية و ـ 12الفصل   .المختصة بداية من هذا التاريخخيص المودعة لدى السلط اإلدارية اأحكامه على مطالب التر وتسري 2018 جويلية غرةاألمر الحكومي حيز النفاذ بداية من  من هذا 9 و8 و7 و6تدخل أحكام الفصول  ـ 11الفصل   .الحكومي األمر بهذا عليها المنصوص المالحق تمقتضيا تحيين يتم بمقتضى نص خاص، هيئة ذات اإلختصاصأو قرار أو منشور من    قانون بموجب تراخيص أو عدلت أو حذفت أضيفت وإذا                      زياد العذاري  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  اإلمضاء المجاور    .2018  ماي11تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد ،فيما يخصه كل ،مكلفونومحافظ البنك المركزي التونسي راء المعنيون والوز
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
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  إسنادها وشروط وإجراءات وآجال االقتصادية األنشطة بممارسة المتعلقة التراخيص قائمة  1 ملحق
 

   .) الصيد البحري5.4 عدد الملحق (إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية اتبالخدم المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2013 أوت 2 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار .العذبة المياه ومتسعات ومجاري السدود في الصيد بتنظيم يتعلق 1994 سبتمبر 20 في المؤرخ الفالحة وزير قرار ).15و 1 الفصول (بالغطس الترفيهي لصيدوا بالغوص الصيد بممارسة يتعلق  1994 سبتمبر 20 في المؤرخ الفالحة وزير  قرار ).17 الفصل (ونقحته تممته التي النصوص وجميع التونسي القاري والجرف التونسية المياه في البواخر بواسطة والتنقيب والمسح واإلستكشاف العلمي البحث أنشطة بممارسة والمتعلق 1997 سبتمبر 15 في خالمؤر 1997 لسنة 1836 عدد األمر ).2 الفصل (إلسنادها المستوجبة والمعاليم البحري الصيد رخص منح شروط بضبط المتعلق 1995 ريفيف 13 بتاريخ 1995 لسنة 252 عدد األمر  . البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2009 جويلية 20 في المؤرخ 2009 لسنة 59 عدد القانون وتممه نقحه كما البحري الصيد بممارسة المتعلق 1994 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد القانون  ).130الفصل ( 1962 أفريل 24المؤرخ في  1962 لسنة 13بالقانون عدد مجلة التجارة البحرية المدرجة   قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية    :بالموارد الطبيعية والمواد اإلنشائية المتعلقة االقتصادية األنشطة بممارسة المتعلقة التراخيص قائمة .1

  .بواخر اجنبيةعلمية التي تستعمل فيها  الصيد ألغراض رخصالمطلوبة بالنسبة الى مستوفيا لجميع الوثائق  تاريخ إيداع الملف أشهر وذلك بداية من 4-  .يومان -

  اسناد الترخيص .3 .لألنشطة البحريةعرض الملف على اللجنة االستشارية  .2  )األسماكاإلدارة العامة للصيد البحري وتربية ( إحالة الملف إلى اإلدارة المركزية .1  :أجنبية علمية التي يستعمل فيها بواخربالنسبة إلى رخص الصيد ألغراض   .باألمرإعداد الرخصة وتسليمها إلى المعني  .2  .الرأيإحالة المطلب إلى الوالية إلبداء  .1  :بالنسبة إلى األجانب  تسليم الرخصة .2  إيداع الملف .1  :اإلجراءات المعتمدة 

 : الشروط
ي  الذيمد السفينة بجميع معداتها أوالشخص الذي (صيادا رياضيا أو مجهزا ن يكون المنتفع صيادا بحريا أو أ .1 أو مؤسسة  يشغلها لقاء الربح او غيره  .)رشاديةإو أعلمية أو تكوينية 
  :الوثائق المطلوبة .أن يكون تونسي الجنسية .2
  .مطلب على ورق عادي .1
  .إجازة المركب بالنسبة الى المجهزين .2
  .وصل في خالص معلوم الرخصة .3
  .القفالة على األقدام صيد  أو الصيد الترفيهي بالغطس أو بالغوصشهادة طبية بالنسبة الى الصيد  .4

  .بحري الصيد الترخيص .1

 في المؤرخ 2000 لسنة 97 عدد بالقانون وإتمامه 1998 نوفمبر 23 في المؤرخ 1998 لسنة 95 عدد بالقانون تنقيحه تم كما المقاطع استغالل بتنظيم يتعلق 1989 لسنة 20 عدد القانون
 االستشارية اللجان وتسيير ومشموالت تركيب بضبط المتعلق 1993 أوت 02 في المؤرخ 1993 لسنة 1631 ددع األمر  ).4فقرة  (6والفصل  5الفصل  (2000 نوفمبر 20

) 22(اثنين وعشرون    .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع  من تاريخ إيداع أسبوعا
تغالل المقطع على البيئة دراسة تأثير اسالحصول على موافقة الوكالة على  .6 .على البيئة والمحيطتقييم دراسة تأثير استغالل المقطع  .5  . بعد الموافقة الفنيةوالعقارياستكمال الملف الفني والقانوني  .4 .االستشارية للمقاطععرض الملف على أنظار اللجنة  .3 .التجهيزإحالة الملف من قبل الوالية لوزارة  .2  .ترابيا إيداع الملف بمركز الوالية المعنية .1  :اإلجراءات المعتمدة  .والمحيط

 : الشروط
 .الجنسية التونسية  .1
   األراضي الفالحية والمجلة العمرانيةولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه، والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع ة الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانيتعلق باألمن، أو الصحة أو النظافة، أو المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما  .2
يضبط جملة إمضاء كراس الشروط  .3 لتي يتعهد بها اإللتزامات العامة والخاصة ا  .المستثمر

  .من الصنف الصناعيترخيص إلستغالل مقطع  .2
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 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار    .المقاطع واستغالل بتنظيم المتعلق 1990 ماي 31 في المؤرخ والمالية االقتصاد وزيري قرار ).ثامنا-ب الصنف-األول الملحق( الشروط لكراسات الخاضعة الوحدات وأصناف المحيط على المؤثرات لدراسة الخاضعة الوحدات أصناف وبضبط المحيط على المؤثرات بدراسة والمتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد أمر  .للمقاطع  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية
    ).7 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003

  .إدارة المقاطع والمتفجراتدراسة الملف الفني والعقاري من قبل  .7
  .الفنيةإعداد وإمضاء كراس المقتضيات  .8
  .اإلستثمار المعنيةبطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع تستوحب استعمال مواد مقطعية وذلك ين يستثمرون في قطاعات األجنبية الذالماديين أو المعنويين من ذوي الجنسية إسناد رخصة إستغالل مقطع لألشخاص كما يمكن للسلطة اإلدارية ذات النظر -  .المشاريع المعنيةبطلب من الوزير المكلف بمتابعة اسنادها وفقا الحكام هذا القانون وذلك المشاريع فان رخصة استغالل مقطع يمكن ة خاصة النجاز هذه مقطعية أهميللعروض التي تكتسي توزيدها بمواد إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة اجنبية في بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى - .الراجعة لها ملكية العقارالسلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو الحصول على الموافقة المسبقة من راغبين في ذلك الجماعات المحلية على الالعمومي أو الخاص التابع للدولة أو فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك -   . اإلعداد المادي لقرار الترخيص .9

  :الوثائق المطلوبة
ا فقوعلى ورقة جبائية تقديم مطلب  .1  .للمطبوعة المعدة للغرض
. أ(معلوم قار في كل الحاالت في دفع من القباضة المالية وصل  .2   )ز,و,ه.د.ج.ب
  )ز.د.أ(الحاالت  في معد في الغرضالمطلوب طبقا لنموذج المواد وطريقة وكيفية االستغالل والصنف  توضح نوعية بطاقة إرشادات فنية .3
الخريطة الطبوغرافية نسخة من  .4  أو 50.000/1 للمنطقة بقياس

  ).ز.د.أ( في الحاالت 100.000/1
فية وقنوات المياه والغاز تالكهربائية والهاوالطرقات ومنابع المياه والخطوط موعات السكنية والمنازل وباألخص المجمع توضيح كل المعالم الموجودة  2000/1بمقياس ال يقل عن التجهيزات ومحددا من كل الجهات ومبينا لمكان لمكان المقطع موجها مثال تفصيلي  .5 . أ(في كل الحاالت ... الخ   :ثائق التالية الملف أن يضيف الوللمقاطع المختصة يتعين على صاحب الفنية من طرف اللجنة االستشارية الموافقة  صورة وفي الميدانية المعاينة بعد )ز,و,ه.د.ج.ب
 .)ز,و,ه.د.ج.ب. أ(في كل الحاالت شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ  .6
، وتشمل هذه المقطع على البيئة والمحيط تأثير استغالل  معمقة حولدراسة .7 ة والتأثير االستغالل المزمع اتباعها، السالموالجيولوجيا والهدرولوجيا، طرق وتقنيات الجيومورفلوجيا : الدراسة المحاور التالية   )ز,و,ه.د.ج.ب. أ( في الحاالت البيئي والبشري بصفة عامة
  .الغرضباالمضاء طبقا لألنموذج المعد في المقطع المطلوب ممضاة ومعرفا عليها نسختين من كراس الشروط لصنف  .8
  :التاليتانالوثيقتان بالنسبة للذوات المعنوية تضاف   ).ز(في الحالة التالية نسخة من قرار الترخيص التقليدي  .9
  ).ز.و.د.أ(في الحاالت نسخة من النظام األساسي للمؤسسة  .1
–تجديد : ج–تمديد :  ب–فتح : أ ٭(  ).ز.و.د.أ(إعالن تكوين المؤسسة في الحاالت نسخة من الرائد الرسمي المتضمن  .2 تغيير :  ز–تغيير مستغل :  و–توسيع : د   .)صنف
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 في المؤرخ 2000 لسنة 97 عدد بالقانون وإتمامه 1998 نوفمبر 23 في المؤرخ 1998 لسنة 95 عدد بالقانون تنقيحه تم كما المقاطع استغالل بتنظيم يتعلق 1989 لسنة 20 عدد نالقانو  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية
 ماي 31 في المؤرخ والمالية االقتصاد وزيري قرار  .للمقاطع االستشارية اللجان وتسيير ومشموالت تركيب بضبط المتعلق 1993 أوت 02 في المؤرخ 1993 لسنة 1631 عدد األمر    .2000 نوفمبر 20

 عدد الملحق -إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز ةلوزار التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار    .المقاطع واستغالل بتنظيم المتعلق 1990
7.  

  :اإلجراءات المعتمدة  .أشهر) 6(ستة 
  تقديم ملف للوالية، .1
  للمقاطع للدرس وإبداء الرأي،إحالة الملف ألعضاء اللجنة الجهوية  .2
  للمقاطع،عرض الملف على اللجنة الجهوية  .3
  .الترخيص النهائيباألمر إلتمام بقية الوثائق للحصول على ة الموافقة يتم دعوة المعني في صور .4

  :الوثائق المطلوبة  .إيداع ملف في الغرض  :الشروط 
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:  
 للمطبوعة المعدة في الغرض تقديم مطلب إلى الوالي وفقا  .1
  ز،– و - هـ - د - ج - ب -أ : الحاالت  وصل في دفع معلوم قار في كل  .2
  ز،–د  -أ : بطاقة إرشادات فنية في الحاالت .3
نسخة من القيس ذات سلم  .4

  د،–أ : الحاالت في 100.000/1 أو 50.000/1
مثال تفصيلي للموقع بمقياس ال يقل  .5   ز،– و - هـ - د -ج  - ب -أ :  في كل الحاالت2.000/1عن 
 .ز: تاليةفي الحالة النسخة من قرار الترخيص التقليدي  .6
II . بالنسبة للموافقة النهائية:  
   ز،– و - هـ -د  - ج - ب -أ : البيئة والمحيط في الحاالتدراسة تأثير استغالل المقطع على  .7
  :التاليةبالنسبة للذوات المعنوية إضافة الوثائق ٭    ز،– و - هـ - د - ج - ب -أ : في كل الحاالتشهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ  .8
   ز،– و - د -أ : في الحاالت من النظام األساسي للمؤسسة نسخة .9

  . ز– و - د -أ : إعالن تكوين المؤسسة في الحاالتنسخة من الرائد الرسمي المتضمن  .10

  .مقطع من الصنف التقليديترخيص في استغالل  .3

 لسنة 1123 عدد  الحكوميمراأل .تجددةالم الطاقات من الكهرباء بإنتاج المتعلق 2015 ماي 11 في المؤرخ 2015 لسنة 12 عدد قانون
 أوت 24 في المؤرخ 2016
 بالمصادقة يتعلق 2017 فيفري 9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار  . والمتوسط الجهدين العالي في للكهرباء الوطنية بالشبكة المرتبطة المتجددة منشآت الطاقات من المنتجة الكهربائية الطاقة وتصريف لربط الفنية الشروط بضبط الخاص الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق 2017 فيفري 9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار ).30 الفصل (المتجددة الطاقات من الكهرباء وبيع إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط تعلقلموا 2016

ريخ إيداع اابتداء من ت أشهر )4 (أربعة خاللتتم الموافقة المبدئية    .بالطاقةلدى الوزير المكلف وايداع مطلب في الغرض اإلنتاج وربطها بالشبكة االنتهاء من انجاز وحدة الترخيص بعد منح يتم    .المطلب

 :اإلجراءات المعتمدة
  :الوطنية المصرح بها في اإلعالن السنويير التالية وفي حدود الحاجيات المعايحاجيات االستهالك المحلي باالعتماد على الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية وانتقاء المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة تتولى اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص  .1
  .المطلوبةاستيفاء المطلب لكافة الوثائق  -
  .المشروعالقدرة الفنية والمالية إلنجاز  -
  .للمشروعسبة اإلدماج الصناعي المحلي ن -
  .القدرة التشغيلية للمشروع -
مة وحماية والمواصفات المتعلقة بالسالاحترام المشروع للقواعد  -   .البيئة
  .الطاقة المتجددةتخص مشاريع أخرى بعنوان نفس مصدر المشروع بموافقة مبدئية سارية المفعول عدم تمتع صاحب المشروع أو شركة  -
  .التفاضليالمشروع في صورة اعتماد الفرز التعريفة المقترحة من طرف صاحب  -

  :المركبة القصوى التاليةإنتاج الكهرباء في حدود القدرة الكهربائية   :الشروط 
 ميغاواط 10: الطاقة الشمسية الفولطاضوئية  -
 ميغاواط 10: حراريةالطاقة الشمسية ال -
  ميغاواط30: طاقة الرياح -
  ميغاواط15: طاقة الكتل الحية -
الخاص شروط الكراس االستجابة لمقتضيات  ميغاواط 5: مصادر أخرى للطاقة المتجددة -   :الموافقة المبدئية :الوثائق المطلوبة .2017 فيفري 9المؤرخ في الصناعة و الطاقة و الطاقات المتجددة رة المتجددة الصادرة بمقتضى قرار من وزيالكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات  وتصريف الطاقة لربطبضبط الشروط الفنية 
وافقة المبدئية إلنجاز للحصول على المتقديم مطلب إلى الوزير المكّلف بالطاقة المتجددة لتلبية حاجيات االستهالك المحلي مشروع إلنتاج الكهرباء من الطاقات يتعين على كل شخص يرغب في إنجاز  .1   .المشروع

  . حاجيات االستهالك المحليالطاقات المتجددة لتلبية مشاريع انتاج الكهرباء من ترخيص في انجاز  .4
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    .الشروط لكراسات الخاضعة الوحدات وأصناف المحيط على المؤثرات لدراسة الخاضعة الوحدات أصناف وبضبط المحيط على المؤثرات ةبدراس والمتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد أمر .للكهرباء و الغازالفوائض من قبل الشركة التونسية الجهد العالي و المتوسط و شراء ذات  والغاز للكهرباء التونسية الشركة قبل من الذاتي االستهالك لغرض المتجددة الطاقات من المنتجة الكهرباء فوائض لشراء النموذجي العقد على  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية

  .المتجددة األخرىسنوات بالنسبة لمصادر الطاقات للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وثالث المبدئية صالحة لمدة سنتين بالنسبة وتكون الموافقة . الطاقات المتجددةاللجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من عن الوزير المكّلف بالطاقة بناء على رأي ضى مقرر صادر المشاريع المنتقاة بمقتتمنح الموافقة المبدئية ألصحاب  .2
  .باإلعالن السنويلدى الوزارة المكّلفة بالطاقة المحدد أشهر ابتداء من آخر أجل إليداع الملفات بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب نية لإلنتاج الخاص تبّلغ اللجنة الف .3
  .بكل ما يترك أثرا كتابياوع مع بيان أسباب الرفض صاحب المشروفي صورة عدم الموافقة، يتم إعالم  .4
ان الحاجيات الطاقات المتجددة، مع بيالمبدئية إلنجاز وحدات إنتاج الكهرباء من قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، الواب الراجع للوزارة، في أجل أقصاه ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع  .5   .الوطنية المتبقية
  .ددةالطاقات المتجاللجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل  15الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه وصاحب المشروع فور حصوله على بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتم إبرام عقد لبيع الكهرباء المنتجة  .6
  .من تاريخ إيداع المطلبإتمام هذه الدراسات في أجل ثالثة أشهر على الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويتعين . سات الربطإتمام وتحيين دراالمتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات بكراس الشروط الفنية لربط وتصريف الوثائق والمعلومات المنصوص عليها التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة ويتعين على صاحب الموافقة  .7
كما يجب . للشركة التونسية للكهرباء والغازالمتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات ويجب أن يكون نشاط الشركة . الشركاتالتونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين  خفية االسم خاضعة للقانون محدودة أوفي شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، ويجب على صاحب المشروع في أجل  .8

  :يتضمن الوثائق التاليةفي ثالثة نظائر ورقية وثالثة نظائر رقمية ويجب أن يرفق المطلب بملف كامل  .2
  التجاري بالنسبة للشخص المعنوي،بالنسبة للشخص الطبيعي والسجل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
   المالية لصاحب المشروع،والقدراتالوثائق المثبتة لإلمكانيات الفنية  -
  يبين حدود التجهيزات والمنشآت، أو بكل مقياس مالئم 1/50000بمقياس من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية الجغرافي للمولدات بالنسبة إلنتاج الكهرباء تحديد موقع وحدة اإلنتاج والتوزيع  -
  لفائدة المشروع،الوثائق اّلتي تثبت تخصيص الموقع  -
  نسبة اإلدماج الصناعي المحلي،لمؤيدات األولية التي تثبت الوثائق وا -
  وطرق تمويله،المشروع ومصاريف استغالله وصيانته دراسة اقتصادية تبين تكاليف  -
  في مواصفاتها وخصوصياتها الفنية،الّالزمة إلنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي والمعدات إنتاجها وقائمة التجهيزات المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة دراسة فنية تبين مصدر الطاقة  -
  جميع مراحله وآجال تنفيذه،رزنامة مفصلة إلنجاز المشروع تبين  -
  المشروع، صفحاته وممضى من قبل صاحب على كلالمتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف  -
  :يتضمن الوثائق التاليةويجب أن يرفق مطلب الترخيص بملف   .والغازوحصرية للشركة التونسية للكهرباء ترخيص إلنتاج الكهرباء وبيعها بصفة كلية اقة قصد الحصول على المكلف بالطشركة المشروع تقديم مطلب للوزير بالشبكة الوطنية للكهرباء، يتعين على الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها عند االنتهاء من إنجاز وحدة إنتاج   :بقية الوثائق المطلوبة   لمؤثرات على المحيطا دراسة - .للربط بالشبكة ودعمها عند االقتضاءان التكاليف التقديرية للكهرباء والغاز مع بيومنجزة من طرف الشركة التونسية المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف بالشبكة الوطنية للكهرباء حسب مقتضيات دراسة أولية لربط وحدة اإلنتاج  -
  الترخيص،من ثالثة أشهر عند إيداع مطلب المشروع لم يمض على استخراجه أكثر مضمون من السجل التجاري لشركة  .1
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على صاحب المشروع خالل مدة أقصاها   قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية
  .المشروعالكبرى واالنطالق في أشغال إنجاز المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات التمويل والحصول على التراخيص اإلدارية وفقا للتشريع الجاري به العمل وختم مخطط بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة اريخ إبرام العقد، القيام  شهرا من ت18
  .عند االقتضاءالربط بالشبكة الوطنية للكهرباء ودعمها من إنجاز وحدة اإلنتاج وكذلك أشغال ية الموافقة المبدئية االنتهاء مدة صلوحيتعين على صاحب المشروع خالل  .9

  .صراحة في العقد التأسيسي للشركة ويتم التنصيص على ذلك .التجاريبداية من تاريخ تسجيلها بالسجل الموافقة المبدئية إلى شركة المشروع السابقة من صاحب المشروع الممنوح له تنتقل جميع التعهدات وااللتزامات  .10
  . اإلنجازميدانية لمعاينة مدى تقدمويمكن للجنة الفنية اإلذن بالقيام بزيارات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من يتعين على شركة المشروع مد  .11
وفي صورة معاينة . الوطنية للكهرباءلتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة تجارب المراقبة والتشغيل الالزمة وبالتنسيق مع شركة المشروع، إجراء ابتداء من تاريخ إعالمها بنهاية األشغال،  يوم عمل 20والغاز في أجل أقصاه تتولى الشركة التونسية للكهرباء  .12   .بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لرفعهاالشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوتها المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى المشروع تحول دون تصريف الكهرباء الت من قبل شركة صعوبات أو إخال
  .الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباءلربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من المبدئية ومقتضيات كراس الشروط الفنية مدى مطابقة وحدة اإلنتاج لشروط الموافقة شروع محضر معاينة يبين والغاز وشركة الموالتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء عند االنتهاء من إجراء تجارب المراقبة  .13
على محضر المعاينة في أجل ال يتجاوز يمكن لشركة المشروع االعتراض  .14
ل ابتداء من تاريخ تبليغها  أيام عم10   المعترضةوالصعوبات واإلجراءات الالزمة لتجاوز اإلشكاليات للوزير المكلف بالطاقة مع اقتراح الحلول من تاريخ تلقيه وترفع تقريرا في الغرض في االعتراض في أجل ال يتجاوز الشهر الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة وتنظر اللجنة الفنية لإلنتاج . بالمحضر

  للكهرباء والغاز ، معاينة الشركة التونسية محضر .2
 الجاري بها العمل،والمنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب كافة التراخيص اإلدارية المستوجبة  .3
  العمل،المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به دراسة المؤثرات على المحيط  .4
   .عند تقديم مطلب الموافقة المبدئيةي المصرح بها تحقيق نسبة اإلدماج الصناعالوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت  .5
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  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات جالاآل  المراجع القانونية
  . من الطاقات المتجددةللكهرباءبعد موافقة الّلجنة الفنية لإلنتاج الخاص واحدة بناء على طلب كتابي مبرر وذلك المشروع أجال إضافيا لمدة أقصاها سنة المكّلف بالطاقة بمقتضى مقرر منح شركة بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير خالل مدة صلوحية الموافقة المبدئية في صورة عدم إنجاز المشروع  .15
يداع مطلب أجل شهر من تاريخ إللكهرباء من الطاقات المتجددة رأيها في تبدي اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص   .واإلحداثات وذلك على نفقتهالتدابير الالزمة إلزالة المنشآت ويتعين عليه اتخاذ جميع . تعويضاتيمكن لصاحب المشروع الحصول على أية الطاقات المتجددة ، وفي هذه الحالة ال ء من عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباتعتبر الموافقة المبدئية الغية في صورة   .من تاريخ إبرام العقد شهرا 18إنجاز المشروع وذلك في أجل بالتجهيزات الكبرى واالنطالق في أشغال المستوجبة وإبرام عقود التزود والحصول على التراخيص اإلدارية العمل وعدم ختم مخطط التمويل الجاري به المستوجبة وفقا للتشريع عدم القيام بدراسة المؤثرات على المحيط   في أجل سنة من تاريخ إبرام العقد،عدم إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع   الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء،والتكنولوجيا المعتمدة، وموقع اإلنتاج ونقطة المشروع وخاصة منها طبيعة الطاقة  جوهرية على عناصر إدخال تغييرات  بالطاقة،دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف إحالة الموافقة المبدئية أو التفويت فيها   :الموافقة المبدئية في الحاالت التاليةللكهرباء من الطاقات المتجددة سحب أخذ رأي اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد  .16   .الترخيص حيز النفاذانطالقا من تاريخ دخول قرار إسناد سنة ) 20(منح الترخيص لمدة عشرين ي  .الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة بناء على رأي الّلجنة الفنية لإلنتاجالرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه الوزير المكّلف بالطاقة ينشر بالرائد من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من ترخيص في استغالل وحدة إنتاج الكهرباء اإلنتاج للشروط المستوجبة، يتم إسناد في صورة مطابقة وحدة  .الترخيص
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 لسنة 705 عدد حكومي أمر ).4 الفصل( البحرية المهن بتنظيم المتعلق 2008 جويلية 21 في المؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية  :أنشطة النقل البري والبحري والجوي بممارسة المتعلقة التراخيص قائمة .2
 ماي 26 في مؤرخ 2017
  ).األول الفصل (البحري الناقل أو البحري المجهز مهنة لتعاطي المستوجبة الدنيا المادية الوسائل بضبط المتعلق 2017 فيفري غرة في مؤرخ النقل وزير من قرار ).األول الفصل (والتفريغ الشحن ومقاول السفن تصنيف ومؤسسة البحري والناقل البحري المجهز بدفاتر للترسيم المستوجبة المهنية الكفاءة شروط بضبط يتعلق 2017

مستوفيا إيداع الملف من تاريخ  أيام )5(خمسة    .ائق المطلوبةلجميع الوث
  :اإلجراءات المعتمدة

  .والموانئ البحرية التجاريةإلى مصالح اإلدارة العامة للنقل البحري المطلوبة للترسيم بدفتر المجهز البحري تقديم ملف مستوفي الوثائق  .1
  .إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم .2
ر النقل المجهز البحري وإحالتها إلى وزيإعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة  .3   .لإلمضاء
  .الترسيم بدفتر المجهز البحري .4
  .إسناد البطاقة المهنية .5

 :الشروط 
  .المفعول وبشرط المعاملة بالمثلفي ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم يجوز لألشخاص من ذوي الجنسية األجنبية  .الجنسية التونسية .1
 .يةالتمتع بالحقوق المدن .2
الحد األدنى لرأس المال  : رأس المال .3

 دينارا 1.000.000
 .تأمين المسؤولية المدنية المهنية .4
في ) نظام قديم(ـ أو شهادة األستاذية   الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من -  :  تحصل على األقل علىم : الكفاءة المهنية .5 ) 3(وله خبرة ال تقل عن ثالث .ما يعادلهاالبحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ـ أو شهادة الماجستير في ميدان النقل  واللوجستية أو ما يعادلها،قل البحري أو في ميدان النقل ميدان الن يجب في الممثل القانوني للشخص المعنوي في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية   .سنوات في الميدان  .للمؤسسةالقرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر  عليه
  :الوثائق المطلوبة 
أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة ) األصل( للممثل القانوني 3بطاقة عدد  .1   ).األصل مع الترجمة(لألجنبي 
تفليس أو التصفية شهادة في عدم ال .2 األصل مع الترجمة بالنسبة (العدلية    ).لألجنبي
  .للممثل القانونينسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .3
  :متحصل على األقل  أنه.المعنويالمطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية  .4
 .بحرية التجارية أو ما يعادلهالثانية للشهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة  -
 .واللوجستية أو ما يعادلهاميدان النقل البحري أو في ميدان النقل في ) نظام قديم (أو شهادة األستاذية  -
  .الميدانوله خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في  .ما يعادلهاالبحري أو في ميدان النقل والوجستية أو أو شهادة الماجستير في ميدان النقل  -

  .البحريالترسيم بدفتر المجهز  .5
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  للمؤسسة القرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي فيه  هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ عليه إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب  صورة عدم توفر هذه الشروط  في وفي  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
  .سمي للجمهورية التونسيةالرللشركة مرفقة بما يفيد اإلشهار بالرائد نسخة مسجلة من العقد التأسيسي  .5
مع الترجمة بالنسبة للشركات (المال لألشخاص المعنويين المساهمين في رأس مضمون من السجل التجاري بالنسبة  .7  .الخفية االسمرأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على  .6 ضمون من السجل التجاري م .8  ).األجنبية   .امربع ا متر90مسجل لمحل ال تقل مساحته عن أو عقد تسويغ ) األصل(شهادة الملكية  .9  ).األصل(

  ).األصل(الحماية المدنية شهادة الوقاية المسلمة من مصالح  .10
  .اثلة ومعترف بهابأية منظومة أخرى مملمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة  .11
مدعمة بوثائق والدولية للسالمة واألمن جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع برحالت دولية لنقل البضائع أو المسافرين التسجيل أو اإلجازة لسفينة تجارية تقوم نسخة مطابقة لألصل من ورقة  .12   .وشهائد سارية المفعول
 لسنة 705 عدد حكومي أمر ).4 الفصل (التطبيقية ونصوصه البحرية المهن بتنظيم المتعلق 2008 جويلية 21 في المؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون  .المدنية المهنية نسخة من عقد تأمين المسؤولية - .13

 ماي 26 في مؤرخ 2017
  ).2 الفصل (البحري الناقل أو البحري جهزالم مهنة لتعاطي المستوجبة الدنيا المادية الوسائل بضبط المتعلق 2017 فيفري غرة في مؤرخ النقل وزير من قرار  ).األول الفصل (والتفريغ الشحن ومقاول السفن تصنيف ومؤسسة البحري والناقل البحري المجهز بدفاتر للترسيم المستوجبة المهنية الكفاءة شروط بضبط يتعلق 2017

  .لجميع الوثائق المطلوبةمستوفيا إيداع الملف  من تاريخ  أيام)5(خمسة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .والموانئ البحرية التجاريةإلى مصالح اإلدارة العامة للنقل البحري المطلوبة للترسيم بدفتر الناقل البحري تقديم ملف مستوفي الوثائق  .1
  اء محضر إيداع ملف الترسيم،إمض .2
  .لإلمضاءالناقل البحري وإحالتها إلى وزير النقل إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة  .3
  .الترسيم بدفتر الناقل البحري .4
  .إسناد البطاقة المهنية .5

 :الشروط 
  .المفعول وبشرط المعاملة بالمثلفي ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية  لهم تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخصيجوز لألشخاص من ذوي الجنسية األجنبية  الجنسية التونسية .1
 التمتع بالحقوق المدنية .2
الحد األدنى لرأس المال  : رأس المال .3

  دينارا500.000
 .تأمين المسؤولية المدنية المهنية .4
 .ما يعادلهاالبحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ـ أو شهادة الماجستير في ميدان النقل  واللوجستية أو ما يعادلها،ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل في ) نظام قديم(ـ أو شهادة األستاذية   تبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،الر شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من -  :  تحصل على األقل علىم : كفاءة المهنيةال .5

  .البحريالترسيم بدفتر الناقل  .6
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سنوات في ) 3(خبرة ال تقل عن ثالث له ـ   قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية   :الوثائق المطلوبة .للمؤسسةالقرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر  عليهفي الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية  .الميدان
نوني  للممثل القا3بطاقة عدد  .1 أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة ) األصل(   ).األصل مع الترجمة(لألجنبي 
األصل مع الترجمة بالنسبة (العدلية شهادة في عدم التفليس أو التصفية  .2   ).لألجنبي
  .للممثل القانونينسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .3
لقانوني للشخص المطلوبة بالنسبة للممثل االوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية  .4   :متحصل على األقل  أنه.المعنوي
 .الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادلهشهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة  -
 .واللوجستية أو ما يعادلهاميدان النقل البحري أو في ميدان النقل في ) نظام قديم (أو شهادة األستاذية  -
وجستية أو ل أو في ميدان النقل والالبحريأو شهادة الماجستير في ميدان النقل  - اط األساسي القرار الفني المتعلق بالنشفيه  هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ عليه إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب وفي صورة عدم توفر هذه الشروط  في   .الميدانوله خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في  .ما يعادلها   للمؤسسة 
  .الرسمي للجمهورية التونسيةللشركة مرفقة بما يفيد اإلشهار بالرائد نسخة مسجلة من العقد التأسيسي  .5
  .الخفية االسمرأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على  .6
مع الترجمة بالنسبة للشركات (المال لألشخاص المعنويين المساهمين في رأس بالنسبة مضمون من السجل التجاري  .7   ).األجنبية
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  )األصل(مضمون من السجل التجاري  .8
  .امربع امتر 90مسجل لمحل ال تقل مساحته عن أو عقد تسويغ ) األصل(شهادة الملكية  .9

  ).األصل(الحماية المدنية شهادة الوقاية المسلمة من مصالح  .10
  .بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بهالمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو فيد الربط بالمنظومة المندمجة ما ي .11
  .سارية المفعولاألمن مدعمة بوثائق وشهائد للسالمة وإبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة استئجار سفينة تجارية لمدة، تقوم برحالت نسخة مطابقة لألصل من عقد  .12
  .المستأجرةوثيقة تثبت تسلم السفينة  .13
  .الترسيم بدفتر الناقل البحريللسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ التزام بالشروع في االستغالل الفعلي  .14
  .بدفتر الناقل البحريفي أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم  ادينار) 1 000 000(كة إلى مليون الشرسفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو  .15
زع بالبنايات الحريق واالنفجار والفوقاية من أخطار ة السالمة والمجل  ).4 الفصل( البحرية المهن بتنظيم المتعلق 2008 جويلية 21 في المؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون  .المدنية المهنية نسخة من عقد تأمين المسؤولية  .16  مارس 2 المؤرخ في 2009لسنة  11لقانون عدد االصادرة بمقتضى 

 لسنة 705 عدد حكومي أمر  2004 أوت 11المؤرخ في  2004 لسنة 1876أمر عدد  2009
 ماي 26 في مؤرخ 2017
 الفصل (والتفريغ الشحن ومقاول السفن تصنيف ومؤسسة البحري والناقل البحري المجهز بدفاتر للترسيم بةالمستوج المهنية الكفاءة شروط بضبط يتعلق 2017

  .نلتعاطي مهنة تصنيف السفالوسائل المادية الدنيا المستوجبة يتعلق بضبط  2014أكتوبر  24 في مؤرخ النقل وزير من قرار ).2

مستوفيا إيداع الملف من تاريخ  أيام )5(خمسة    .يع الوثائق المطلوبةلجم
  :اإلجراءات المعتمدة

  .البحري والموانئ البحرية التجاريةالسفن إلى مصالح اإلدارة العامة للنقل المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف تقديم ملف مستوفي الوثائق  .1
 .إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم .2
ا إلى وزير النقل تصنيف السفن وإحالتهإعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة  .3  .لإلمضاء
 .السفنالترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف  .4
  .إسناد البطاقة المهنية .5

 :الشروط 
  .المفعول وبشرط المعاملة بالمثلفي ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم يجوز لألشخاص من ذوي الجنسية األجنبية  .التونسيةالجنسية  .1
 .بالحقوق المدنيةالتمتع  .2
 .المدنيةشهادة وقاية مسلمة من مصالح الحماية االجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله على األقل، يحمل الفتة تنص على االسم  2 م60 يمسح امتالك او تأجير محل .3
الحد األدنى لرأس المال  : رأس المال .4

 . دينارا 50.000
 .الدولية لهيئات تصنيف السفنمع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة  أو اإلنتصاب في إطار شراكة فنتصنيف السالعضوية بالرابطة الدولية لهيئات  .5
 .تأمين المسؤولية المدنية المهنية .6
  الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،ـ شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة    : صل على األقل علىمتح :الكفاءة المهنية  .7

  .تصنيف السفنالترسيم بدفتر مؤسسة  .7
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سنوات في ) 3(وله خبرة ال تقل عن ثالث   .أو ما يعادلهاـ أو شهادة مهندس اختصاص صناعة سفن   للبحرية التجارية أو ما يعادله،مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية فاءة ضابط مهندس رئيس أو ـ أو شهادة ك  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية ب في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجفي صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية   .الميدان  :الوثائق المطلوبة .للمؤسسةالقرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر  عليه
أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة ) األصل( للممثل القانوني 3بطاقة عدد  .1   ).األصل مع الترجمة(لألجنبي 
يس أو التصفية شهادة في عدم التفل .2 األصل مع الترجمة بالنسبة (العدلية    ).لألجنبي
  .للممثل القانونينسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .3
أنه للممثل القانوني للشخص المعنوي الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية  .4  :متحصل على األقل على
 ية أو ما يعادلهالرتبة الثانية للبحرية التجارشهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من  -
 من الرتبة الثانية للبحرية أو ما يعادلهأو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس  -
  للمؤسسة القرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي عيينه في مستوى اتخاذ فيه  هذا الشرط وتعليه إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب وفي صورة عدم توفر هذه الشروط  في  .سفن أو ما يعادلها أو شهادة مهندس اختصاص صناعة  -
  الرسمي للجمهورية التونسيةللشركة مرفقة بما يفيد اإلشهار بالرائد نسخة مسجلة من العقد التأسيسي  .5
  .الخفية االسم للشركات رأس المال وجنسياتهم بالنسبةمرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على  .6
مع الترجمة بالنسبة للشركات (المال لألشخاص المعنويين المساهمين في رأس مضمون من السجل التجاري بالنسبة  .7   ).األجنبية
  )األصل(مضمون من السجل التجاري  .8
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  .امربع ا متر60مسجل لمحل ال تقل مساحته عن أو عقد تسويغ ) األصل(شهادة الملكية  .9

المسلمة من مصالح شهادة الوقاية  .10   ).األصل(الحماية المدنية 
  .الدولية لهيئات تصنيف السفنمؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة لهيئات تصنيف السفن أو الشراكة مع وثيقة تثبت العضوية بالرابطة الدولية  .11
  .على السفن الرافعة للعلم التونسيئق ووضع العالمات وإسناد الشهائد والوثاالنقل للقيام بعمليات المعاينة والتفقد نسخة من اتفاق تفويض مع وزارة  .12
 لسنة 705 عدد حكومي أمر ).4 الفصل( البحرية المهن بتنظيم المتعلق 2008 جويلية 21 في المؤرخ 2008 لسنة 44 عدد القانون  .المدنية للمهنةنسخة من عقد تأمين المسؤولية  .13

 ماي 26 في مؤرخ 2017
 الفصل (والتفريغ الشحن ومقاول السفن تصنيف ومؤسسة البحري والناقل البحري المجهز بدفاتر للترسيم المستوجبة المهنية الكفاءة شروط بضبط يتعلق 2017

  .والتفريغ نالشح مقاول مهنة لتعاطي المستوجبة الدنيا المادية الوسائل بضبط المتعلق 2017 فيفري 1 في مؤرخ النقل وزير من قرار ).3

  .لجميع الوثائق المطلوبةمستوفيا إيداع الملف من تاريخ  أيام )5(خمسة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .البحري والموانئ البحرية التجاريةوالتفريغ إلى مصالح اإلدارة العامة للنقل المطلوبة للترسيم بدفتر مقاول الشحن تقديم ملف مستوفي الوثائق  .1
  .ترسيمإمضاء محضر إيداع ملف ال .2
 .النقل لإلمضاءمقاول شحن والتفريغ وإحالتها إلى وزير إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة  .3
 .والتفريغالترسيم بدفتر مقاول شحن  .4
  .إسناد البطاقة المهنية .5

 :الشروط 
  .المفعول وبشرط المعاملة بالمثلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية في ذلتعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم يجوز لألشخاص من ذوي الجنسية األجنبية  الجنسية التونسية .1
 التمتع بالحقوق المدنية .2
  .ذلك حسب ميناء تعاطي النشاطيتراوح بين مائة ألف دينار و مليون دينار و :  مقاول الشحن و التفرييغرأس مال .3
 .تأمين المسؤولية المدنية المهنية .4
 .السلطة المينائيةمي للموانئ البحرية التجارية مع العمو ابرام عقد لزمة الستغالل الملك  .5
 .التجاريةإستغالل الملك العمومي للموانئ البحرية للمعدات المينائية المضبوطة بعقد لزمة وجوب توفير مقاول الشحن و التفريغ  .6
سنوات في ) 3(وله خبرة ال تقل عن ثالث   .ما يعادلهاالبحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ميدان النقل ـ أو شهادة الماجستير في   واللوجستية أو ما يعادلها،ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل في ) نظام قديم(ـ أو شهادة األستاذية    للبحرية التجارية أو ما يعادله،مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية ـ أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس أو   للبحرية التجارية أو ما يعادله،الثانية ـ شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة   : متحصل على األقل على :الكفاءة المهنية .7   .للمؤسسةالقرار الفني المتعلق بالنشاط األساسي ذ فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاعليه إثبات انتداب شخص على األقل يتوفر في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب ي صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية ف  .الميدان

  .الشحن والتفريغالترسيم بدفتر مقاول  .8
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  :الوثائق المطلوبة .يمارس فيه نشاطهشرط الكفاءة المهنية المستوجبة، بكل ميناء كما يجب على مقاول الشحن والتفريغ توفير   قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة ) األصل( للممثل القانوني 3بطاقة عدد  .1   ).ةاألصل مع الترجم(لألجنبي 
األصل مع الترجمة بالنسبة (العدلية شهادة في عدم التفليس أو التصفية  .2   ).لألجنبي
  .للممثل القانونينسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .3
أنه للممثل القانوني للشخص المعنوي الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية  .4  :متحصل على األقل على
 الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادلهالرتبة شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من  -
 .واللوجستية أو ما يعادلهاميدان النقل البحري أو في ميدان النقل في ) نظام قديم(أو شهادة األستاذية  -
 .ميدانالوله خبرة ال تقل عمن ثالث سنوات في  .ما يعادلهاالبحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو أو شهادة الماجستير في ميدان النقل  -
  .المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناءالوثائق التي تثبت توفير الكفاءة المهنية يجب تقديم : والتفريغ بأكثر من ميناءعند ممارسة مهنة مقاول الشحن  .5
  الرسمي للجمهورية التونسيةللشركة مرفقة بما يفيد اإلشهار بالرائد نسخة مسجلة من العقد التأسيسي  .6
  .الخفية االسمرأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في ي المكتتبين تنص على قائمة مسجلة ف .7
مع الترجمة بالنسبة للشركات (المال لألشخاص المعنويين المساهمين في رأس مضمون من السجل التجاري بالنسبة  .8   ).األجنبية
  )األصل(مضمون من السجل التجاري  .9

  :بميناء تعاطي النشاطللمحل الواجب توفيره بالنسبة  .10
تسويغ مسجل لمحل ال تقل مساحته عن أو عقد ) األصل(شهادة الملكية  .11
  .ا مربعا متر60
  ).األصل(الحماية المدنية شهادة الوقاية المسلمة من مصالح  .12
  .مة أخرى مماثلة ومعترف بهابأية منظولمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة  .13
  .الميناءالملك العمومي للموانئ البحرية بحرم أو الموافقة على إبرام عقد لزمة إلشغال نسخة مطابقة لألصل من عقد لزمة  .14
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  الميناءالملك العمومي للموانئ البحرية بحرم عقد اللزمة إلشغال بالمينائية المضبوطة ما يفيد توفير الشركة للمعدات  .15
 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة  .المدنية للمهنة عقد تأمين المسؤولية نسخة من .16

 جوان 29 في المؤرخ 1999
.للبضائع الجوي النقل استغالل شروط بضبط الخاص الشروط كراس بنشر والمتعلق 1996 ماي 4 في المؤرخ النقل وزير قرار  ).106 الفصل( 2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 ).03-05و 01-05 المالحق( إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة يةاإلدار بالخدمات المتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار       .للمسافرين المنتظم غير الجوي النقل استغالل رخصة إسناد شروط بضبط متعلقال الشروط كراس .جوي استغالل رخصة وسحب تسليم وطرق الحصول لشروط الضابط 2009 أكتوبر 8 في المؤرخ 166 عدد النقل وزير مقرر    

المجلس يجتمع مرة كل علما وأن . المدنيلمقتضيات مجلة الطيران ، طبقا للطيران المدنيموافقة المجلس الوطني الموافقة المبدئية بعد يتحصل الباعث على  .1
 . أشهر على األقل6
مرة واحدة للتمديد  قابلة ، مدتها سنة الموافقة المبدئية .2   .تلك الفترةفي إنجاز المشروع خالل المستثمر تقدم ملحوظ لفترة أخرى بعد أن يثبت و يمكن التمديد فيها  . من الباعثطلب معللمب
       .للحصول على الترخيصالشروط المستوجبة قدرة الباعث على استيفاء الترخيص مرتبط بمدى الحصول على  .3

 :تمدةاإلجراءات المع
 الباعث،دراسة الملف األولي الذي تقدم به  .1
 .الموافقة المبدئيةللطيران المدني قصد الحصول على الشروط للعرض على المجلس الوطني لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2
 المذكور،عرض الملف على المجلس  .3
و في صورة . إجابة الباعث .4  :لى بعث المشروعالموافقة المبدئية ع

 تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و  
:  للشركةالملف التأسيسيتقديم  .5   :و يتضمن )قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية(
 .المؤسسينشهادة عدم التفليس للمؤسس أو  -
 .مسجلنسخة من القانون األساسي للشركة  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -
ي منظمة الطيران المدني الدولبالمالحق الصادرة عن  منصوص عليهاالجوي، وهي تخضع لمعايير دولية و الجاري بها العمل في مجال النقل هذه الوثائق منصوص عليها بالتراتيب  :النشاط باستغالل الوثائق الفنية الخاصة -

(OACI)  و عن وكالة السالمة للطيران   .EASA)(األوروبية 
 يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني،  االنتهاء من إعداد المشروععند .6
 المصالح المختصة من وزارة النقل،إجراء التفقد الميداني من قبل  .7
  .الرخصةاالستجابة للشروط للحصول على منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح رخصة االستغالل ، و ذلك في  .8

   :الشروط 
تركيبة رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  إمكانية مشاركة المستثمرين األجانب في مع ( تونسي الجنسية باعث أن يكون ال  .1

49 %(. 
و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و مليون دينارا، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع  10أن ال يقل رأس مال الشركة على  .2

 ).المنتظم و الغير المنتظم(مسافرين لل مليون دينارا بالنسبة للنقل الجوي 15
  :الموافقة المبدئية يتضمن خاصة للحصول على الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة .ميدان الطيرانمشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في الميدان أو اإلستعانة في تصور و إنجاز أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في  .3
  قل مطلب كتابي باسم وزير الن .1
  وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركةالسيرة الذاتية للباعث أو الباعثين  .2
 .الشركاء أو المساهمينتركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين  .3
بطاقة تعريف أو (نسخة من هوية  .4   .لباعث المشروع و المساهمين) جواز سفر
 .مشروع القانون األساسي للمؤسسة .5
وصف مفصل للنشاط : خطة عمل .6  .و االقتصادية للنشاطيعتزم القيام بها، و كذلك االنعكاسات المالية بالتطور المتوقع للسوق و االستثمارات التي سنتين على األقل،  و ال سيما في ما يتعلق ي الذي خطط له الناقل الجوي لمدة التجار
  :يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية : تقديم فني للمشروع .7
 لقيام بهنوع النشاط المزمع ا  
 القاعدة األساسية للنشاط  
 المناطق الجغرافية للنشاط  
 التاريخ المرتقب للشروع في االستغالل  
  سنوات5مخطط األسطول على مدى .  
 مخطط الصيانة  
  سنوات 5مخطط للتشغيل على مدى    

  .للبضائعالجوي  أو/ و  النقل الجوي للمسافرينترخيص في استغالل  .9

 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة
 جوان 29 في المؤرخ 1999
 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999

لمقتضيات مجلة الطيران ، طبقا للطيران المدنيموافقة المجلس الوطني الموافقة المبدئية بعد يتحصل الباعث على  .1
 :ةاإلجراءات المعتمد

 الباعث،دراسة الملف األولي الذي تقدم به  .1
لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2

 :الشروط 
تركيبة رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  إمكانية مشاركة المستثمرين األجانب في مع ( تونسي الجنسية أن يكون الباعث  .1

49%(. 

  .أو العمل الجويالترفيه و التنشيط السياحي   طن في أنشطة5.7وزنها استغالل طائرات ال يفوق ترخيص في  .10
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 ايم 8 المؤرخ النقل وزير قرار .2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 وزنها يفوق ال طائرات استغالل شروط بضبط الخاص الشروط كراس بنشر الخاص 1999

  ).02-05 المالحق( إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية نشآتالم وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار .الجوي والعمل الطلب عند الجوي النقل أنشطة في طن 5.7

المجلس يجتمع مرة كل علما وأن . المدني
 . أشهر على األقل6
قابلة  مدتها سنة،  الموافقة المبدئية .2   .تلك الفترةفي إنجاز المشروع خالل المستثمر تقدم ملحوظ لفترة أخرى بعد أن يثبت و يمكن التمديد فيها  . من الباعثطلب معللمب مرة واحدة للتمديد 
       .للحصول على الترخيصالشروط المستوجبة قدرة الباعث على استيفاء الترخيص مرتبط بمدى الحصول على  .3

 .الموافقة المبدئيةللطيران المدني قصد الحصول على الشروط للعرض على المجلس الوطني 
 المذكور،عرض الملف على المجلس  .3
 :عث المشروعبوفي صورة الموافقة المبدئية على  .إجابة الباعث .4

 تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و  
:  للشركةالملف التأسيسيتقديم  .5   :و يتضمن )قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية(
 .المؤسسينشهادة عدم التفليس للمؤسس أو  -
 .مسجلنسخة من القانون األساسي للشركة  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -
طائرات الوثائق الفنية الخاصة بال -  .المزمع استغاللها
 .دليل األنشطة الخصوصية -
 .يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميدانيعند االنتهاء من إعداد المشروع  .6
 .المصالح المختصة بوزارة النقلإجراء التفقد الميداني من قبل  .7
  .الرخصةاالستجابة للشروط للحصول على تمكين المستثمر من منح فترة إضافية لصورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح رخصة االستغالل ، و ذلك في  .8

 مليون دينارا، 5أن ال يقل رأس مال الشركة على  .2
 .ميدان الطيرانمشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في الميدان أو اإلستعانة في تصور و إنجاز في أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية  .3

  :الموافقة المبدئية يتضمن خاصة للحصول على الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة 
  مطلب كتابي باسم وزير النقل  .1
  لشركةوللمسؤولين المكلفين بإدارة االسيرة الذاتية للباعث أو الباعثين  .2
 .الشركاء أو المساهمينتركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين  .3
بطاقة تعريف أو (نسخة من هوية  .4 لباعث المشروع و المساهمين ) جواز سفر   .أو الشركاء
 .مشروع القانون األساسي للمؤسسة .5
 .االنعكاسات المالية و االقتصادية للنشاطاالستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك المتعلق بالتطور المتوقع للسوق و ما يتعلق بالتطور على األقل، و ال سيما فيالتجاري الذي خطط له الباعث خالل سنتين وصف مفصل للنشاط : خطة عمل .6
  :يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية : تقديم فني للمشروع .7
 نوع النشاط المزمع القيام به  
 القاعدة األساسية للنشاط  
 فية للنشاطالمناطق الجغرا  
 التاريخ المرتقب للشروع في االستغالل  
  سنوات5مخطط األسطول على مدى .  
 مخطط الصيانة  
  لسنة 58 عدد نونالقا بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة  . سنوات5مخطط للتشغيل على مدى 

 جوان 29 في المؤرخ 1999
/ 39/22 عدد اإلجراءات دليل   ).05-05 المالحق( إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات لمتعلقا 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار .2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999
  ).2003 فيفري 24 بتاريخ النقل ووزارة السياحة ةووزار الوطني الدفاع وزارة بين عمل جلسة عن ثقالمنب( 2003 ماي غرة بتاريخ 2003

المجلس يجتمع مرة كل علما وأن . المدنيلمقتضيات مجلة الطيران ، طبقا للطيران المدنيموافقة المجلس الوطني الموافقة المبدئية بعد يتحصل الباعث على  .1
 . أشهر على األقل6
حدة مرة واللتمديد  قابلة مدتها سنة،  الموافقة المبدئية .2   .تلك الفترةفي إنجاز المشروع خالل المستثمر تقدم ملحوظ لفترة أخرى بعد أن يثبت و يمكن التمديد فيها  . من الباعثطلب معللمب
  .للحصول على الترخيصالشروط المستوجبة قدرة الباعث على استيفاء الترخيص مرتبط بمدى الحصول على  .3

 :اإلجراءات المعتمدة
لذي تقدم به دراسة الملف األولي ا .1  الباعث،
 .الموافقة المبدئيةللطيران المدني قصد الحصول على الشروط للعرض على المجلس الوطني لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2
 المذكور،عرض الملف على المجلس  .3
 :بعث المشروعوفي صورة الموافقة المبدئية على  .إجابة الباعث .4

 تكوين الشركة، في إنجاز مشروعه و يشرع الباعث 
:  للشركةالملف التأسيسيتقديم  .5   :و يتضمن )قبل انتهاء صلوحية الموافقة المبدئية(
 .مسجلنسخة من القانون األساسي للشركة  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -

   :الشروط 
تركيبة رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  إمكانية مشاركة المستثمرين األجانب في مع ( تونسي الجنسية أن يكون الباعث  .1

49%(. 
  :الموافقة المبدئية يتضمن خاصة للحصول على الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة .ميدان الطيرانمشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في الميدان أو اإلستعانة في تصور و إنجاز أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في  .2
  مطلب كتابي باسم وزير النقل  .1
  وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركةالسيرة الذاتية للباعث أو الباعثين  .2
 .الشركاء أو المساهمينتركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين  .3
بطاقة تعريف أو (نسخة من هوية  .4   . المشروع و المساهمينلباعث) جواز سفر
 .مشروع القانون األساسي للمؤسسة .5
 .دراسة جدوى .6

  .الطائرات جد خفيفة بواسطة العمل الجوي  أو والتنشيط السياحياستغالل نشاط الترفيه ترخيص في  .11
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 .المزمع استغاللهاالوثائق الفنية الخاصة بالطائرات  -    قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 .دليل األنشطة الخصوصية -
 .يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميدانيمن إعداد المشروع عند االنتهاء  .6
 .المصالح المختصة بوزارة النقلإجراء التفقد الميداني من قبل  .7
  .االستجابة للشروط للحصول على الرخصةفترة إضافية لتمكين المستثمر من صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح منح رخصة االستغالل ، و ذلك في  .8

  :يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية : تقديم فني للمشروع .7
 نوع النشاط المزمع القيام به  
 االحداثيات  (القاعدة األساسية للنشاط   )الجغرافية
 المناطق الجغرافية للنشاط  
 اللالتاريخ المرتقب للشروع في االستغ  
  سنوات5مخطط األسطول على مدى .  
 مخطط الصيانة  
  سنوات5مخطط للتشغيل على مدى .  

 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب أصنافو البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد ونبالقان المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في ؤرخالم 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

 ماي 29 في المؤرخ 2012
 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر ،2012
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

والمنقح باألمر  2012 ديسمبر 4  جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد
 وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير يالعموم النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

  :اإلجراءات المعتمدة 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،لجهوية االستشارية ا اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل  النشاط المطلوب إلى لالستغالل فيلعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص صورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

تاكسي "سيارة المنتظم لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط  لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما " فردي   :يلي
 المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها وبالكفاءةجنسية بال تتوفر فيه الشروط المتعلقةأن  .1

 ،2006 جويلية 31
 والمنشآت العمومية، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 هن في القطاعات غير الفالحية، لمختلف المثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
  :الوثائق المطلوبة   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
تاكسي "الطرقات بواسطة سيارة أجرة  غير المنتظم لألشخاص على العموميالنقل مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1 على مطبوعة تسلمها مصالح " فردي   لوالية، ا
  الوطنية،  من بطاقة التعريف مصورةنسخة  .2
  أشهر،  مسلمة منذ أقل من ستة 3بطاقة عدد  .3
  سارية المفعول،" 1د"أو " د"صنف  من رخصة السياقة مصورةنسخة  .4
  التاكسي الفردي،نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لقيادة  .5
  . الوطني للضمان االجتماعيالشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق لفترة ال تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه ألشخاص باألمر كسائق لدى ناقل عمومي لتثبت اشتغال المعني عمل شهادة  .6
  المدنية أو هيكل آخر معترف به، مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية دروسا في مادة اإلسعاف على الطرقات شهادة تثبت أن المعني باألمر تابع  .7
  لسنوي بالدخل، نسخة من التصريح ا .8
النقل العمومي لألشخاص بواسطة سيارة المعني باألمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط تصريح على الشرف يصرح بموجبه  .9

سيارة لألشخاص بواسطة النقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .12     ".تاكسي فردي"
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  .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في لمؤرخا النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي والنقل" لواج "واألجرة التاكسي الجماعي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية

إلى وبعدم االنتماء " التاكسي الفردي"أجرة    الة من هذا السلك،االقتضاء التزام باالستقالمؤسسات والمنشآت العمومية أو عند أو الجماعات المحلية أو سلك أعوان الدولة 

 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في خالمؤر 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في لمؤرخا 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33

 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4
 الحد بضبط الخاص 2010

  :اإلجراءات المعتمدة 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،االستشارية الجهوية  اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل لالستغالل في النشاط المطلوب إلى لعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص صورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

تاكسي "سيارة المنتظم لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط  لكل شخص طبيعي شريطة إثباته " جماعي   :ما يلي
 المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها وبالكفاءةجنسية بال تتوفر فيه الشروط المتعلقةأن  .1

 ،2006 جويلية 31
 والمنشآت العمومية، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات لك أعوان الدولة أن ال يكون منتميا لس .2
 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية، ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4   الوثائق المطلوبة   . تضبطها التراتيب الجاري بها العملالتي
تاكسي "الطرقات بواسطة سيارة أجرة النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1   منطقة الجوالن المراد استغاللها، الوالية ويجب أن يتضمن هذا المطلب على مطبوعة تسلمها مصالح " جماعي
  الوطنية، التعريف بطاقة من صورةم نسخة .2
  أشهر، ستة من أقل منذ مسلمة 3 عدد بطاقة .3
 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق لحمصا قبل من مؤشرة الشهادة هذه تكون أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة لألشخاص عمومي ناقل لدى كسائق باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .5
  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من مسلمة الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع باألمر المعني أن تثبت شهادة .6

سيارة اسطة لألشخاص بوالنقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .13   "تاكسي جماعي"
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   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس بطض حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "اتسيار تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية

  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .7
  السلك، هذا من باالستقالة التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة أعوان سلك إلى االنتماء وبعدم" الجماعي التاكسي "أجرة سيارة بواسطة لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة اكلي بالتفرغ باألمر المعني بموجبه يصرح الشرف على تصريح .8

 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية يةاالستشار اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

 ماي 29 في المؤرخ 2012
 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  ،2012
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4

  :اإلجراءات المعتمدة 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،االستشارية الجهوية  اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل لالستغالل في النشاط المطلوب إلى لعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص جل صورة عدم تقديم المعني باألمر في أ يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

  :طبيعي شريطة إثباته ما يلي لكل شخص  حدود الواليةخارج" لواج" أجرة  سيارةالمنتظم لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط 
 المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها وبالكفاءةجنسية بال تتوفر فيه الشروط المتعلقةأن  .1

 ،2006 جويلية 31
 منشآت العمومية، والأو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية، ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
    :ةالوثائق المطلوب   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
خارج " لواج"الطرقات بواسطة سيارة أجرة النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1   منطقة الجوالن المراد استغالله، الوالية ويجب أن يتضمن هذا المطلب على مطبوعة تسلمها مصالح حدود الوالية 
  الوطنية، التعريف بطاقة من مصورة نسخة .2
  أشهر، ستة من أقل منذ مسلمة 3 ددع بطاقة .3
 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مصالح قبل من مؤشرة الشهادة هذه تكون أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة لألشخاص عمومي ناقل لدى كسائق باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .5

سيارة لألشخاص بواسطة النقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .14   الوالية  حدودخارج "لواج"أجرة 
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 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح تعلقالم 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
   .لألشخاص المنتظم غير عموميال النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل متعلقةال العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من مسلمة الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع باألمر المعني أن تثبت ادةشه .6
  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .7
  السلك، هذا من باالستقالة التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة أعوان سلك إلى االنتماء خارج حدود الوالية وبعدم" لواج "أجرة سيارة اسطةبو لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة كليا بالتفرغ باألمر المعني بموجبه يصرح الشرف على تصريح .8

 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في راغبال للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها وصالمنص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

 ماي 29 في المؤرخ 2012
 الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  ،2012

  :اإلجراءات المعتمدة  
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،االستشارية الجهوية  اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل لالستغالل في النشاط المطلوب إلى لعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل سنتين من تاريخ الترخيص ال يتجاوز الصورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

سيارة أجرة المنتظم لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط    :طبيعي شريطة إثباته ما يلي لكل شخص  حدود الواليةلداخ" لواج"
تتوفر فيه الشروط المتعلقة أن  .1  المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها و بالكفاءةجنسية بال

 ،2006 جويلية 31
 ، والمنشآت العموميةأو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية، ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
    :الوثائق المطلوبة   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
داخل " لواج"الطرقات بواسطة سيارة أجرة النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على ل على ترخيص لتعاطي مطلب للحصو .1 على مطبوعة تسلمها مصالح حدود الوالية    ، المراد إستغاللها يجب أن يتضمن منطقة الجوالن  الوالية
  الوطنية، التعريف بطاقة من مصورة نسخة .2
  أشهر، ةست من أقل منذ مسلمة 3 عدد بطاقة .3
 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 لألشخاص عمومي ناقل لدى كسائق باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .5

سيارة لألشخاص بواسطة النقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .15   .الوالية حدود داخل  "لواج"أجرة 
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 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4
   .لألشخاص مالمنتظ غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل لباالستغال المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مصالح قبل من مؤشرة الشهادة هذه تكون أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة
  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من مسلمة الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع رباألم المعني أن تثبت شهادة .6
  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .7
  السلك، هذا من باالستقالة التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة أعوان سلك إلى االنتماء اخل حدود الوالية وبعدمد" لواج "أجرة سيارة بواسطة لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة كليا بالتفرغ باألمر المعني بموجبه يصرح الشرف على تصريح .8

 بالفصول عليها المنصوص شطةاألن أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

 ماي 29 في المؤرخ 2012
2012،  

  : المعتمدةاإلجراءات 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،االستشارية الجهوية  اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل لالستغالل في النشاط المطلوب إلى لعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص صورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

تاكسي "سيارة المنتظم لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط  ته لكل شخص طبيعي شريطة إثبا" سياحي   :ما يلي
تتوفر فيه الشروط المتعلقة أن  .1  المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها و بالكفاءةجنسية بال

 ،2006 جويلية 31
 والمنشآت العمومية، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية، ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق  أن الأن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
    :وثائق المطلوبة   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
تاكسي "الطرقات بواسطة سيارة أجرة تظم لألشخاص على النقل العمومي غير المنمطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1 على مطبوعة تسلمها مصالح " سياحي    ،الوالية
  الوطنية، التعريف بطاقة من مصورة نسخة .2
  أشهر، ستة من أقل منذ مسلمة 3 عدد بطاقة .3

سيارة لألشخاص بواسطة النقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .16   ".تاكسي سياحي"
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 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي نياالد المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 السياحي، التاكسي لقيادة المهنية الكفاءة شهادة من نسخة .5
 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مصالح قبل من مؤشرة الشهادة هذه تكون أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة لألشخاص عمومي ناقل لدى كسائق باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .6
  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من لمةمس الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع باألمر المعني أن تثبت شهادة .7
  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .8
  السلك، هذا من باالستقالة التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات وأ الدولة أعوان سلك إلى االنتماء وبعدم" تاكسي سياحي "أجرة سيارة بواسطة لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة كليا بالتفرغ باألمر المعني بموجبه يصرح الشرف على تصريح .9

 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف لبريا النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

  :اإلجراءات المعتمدة 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،شارية الجهوية االست اللجنة عرض الملف على  .3
  .البريالمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل غالل في النشاط المطلوب إلى لالستلعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص صورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .الترخيص المطلوب للمعني باألمرفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4

  :شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي لكل تتجاوز منطقة جوالنه حدود الواليةالمنتظم لألشخاص بواسطة النقل الريفي ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال   :الشروط 
تتوفر فيه الشروط المتعلقة أن  .1  المؤرخ في 2006 لسنة 2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها و بالكفاءةجنسية بال

 ،2006 جويلية 31
 والمنشآت العمومية، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية، أضعاف األجر األدنى المضمون ثالثة تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
  :الوثائق المطلوبة   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
  ، يتضمن منطقة الجوالن المراد استغاللهايجب أن مطبوعة تسلمها مصالح الوالية في على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريالنقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1

سيارة لألشخاص بواسطة النقل العمومي غير المنتظم ترخيص لتعاطي  .17   .الوالية حدود خارج "نقل ريفي"
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 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 ماي 29 في المؤرخ 2012
 دعد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  ،2012
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ لنقلا وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير لعموميا النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

  الوطنية، التعريف بطاقة من مصورة نسخة .2
  أشهر، ستة من أقل منذ مسلمة 3 عدد بطاقة .3
 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مصالح قبل من مؤشرة الشهادة هذه تكون أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة لألشخاص عمومي ناقل لدى ئقكسا باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .5
  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من مسلمة الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع باألمر المعني أن تثبت شهادة .6
  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .7
  السلك، هذا من االستقالةب التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة أعوان سلك إلى االنتماء نقل ريفي وبعدم سيارة بواسطة لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة كليا بالتفرغ باألمر المعني بموجبه يصرح الشرف على تصريح .8

 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون
 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22

  :اإلجراءات المعتمدة 
  ، للوالية ملفتقديم  .1
  ،الملفدراسة  .2
  للنقل،االستشارية الجهوية  اللجنة عرض الملف على  .3
للنقل المصالح المختصة للوكالة الفنية لالستغالل في النشاط المطلوب إلى لعربة مسجلة بالبالد التونسية ومعدة لمطلب الحصول على بطاقة استغالل ال يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص صورة عدم تقديم المعني باألمر في أجل  يلغى الترخيص بصفة آلية في :مالحظة   .مطلوب للمعني باألمرالترخيص الفي حالة الموافقة يتم تسليم  .4   .البري

ال المنتظم لألشخاص بواسطة النقل الريفي ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير يسند ال  :الشروط    :شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي لكل تتجاوز منطقة جوالنه حدود الوالية
تتوفر فيه الشروط المتعلقة أن  .1  المؤرخ في 2006  لسنة2118األمر عدد  المهنية التي يضبطها و بالكفاءةجنسية بال

 ،2006 جويلية 31
 والمنشآت العمومية، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2
 الفالحية، لمختلف المهن في القطاعات غير ثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق أن ال أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و .3
  :الوثائق المطلوبة   .التي تضبطها التراتيب الجاري بها العملأن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا  .4
يجب أن مطبوعة تسلمها مصالح الوالية الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص على مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي  .1   ، جوالن المراد استغاللهايتضمن منطقة ال

المنتظم النقل العمومي غير ترخيص لتعاطي   .18     .الوالية حدود داخل "نقل ريفي" سيارة لألشخاص بواسطة
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 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه مت كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 ماي 29 في المؤرخ 2012
 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر  ،2012
 في المؤرخ 2012 لسنة 3128

 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار .2016 جوان 24المؤرخ في  2016  لسنة 828حكومي عددال والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 خبتاري 15 عدد النقل وزير منشور ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي سالكالم تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010

  الوطنية، التعريف بطاقة من مصورة نسخة .2
  أشهر، ستة من أقل منذ مسلمة 3 عدد بطاقة .3
 المفعول، سارية" 1د "أو" د "صنف السياقة رخصة من مصورة نسخة .4
 . االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مصالح قبل من مؤشرة الشهادة هذه ونتك أن ويجب سنة عن تقل ال لفترة لألشخاص عمومي ناقل لدى كسائق باألمر المعني اشتغال تثبت عمل شهادة .5
  به، معترف آخر هيكل أو المدنية للحماية الوطني الديوان قبل من مسلمة الطرقات على اإلسعاف مادة في دروسا تابع باألمر المعني أن تثبت شهادة .6
  بالدخل، السنوي التصريح من نسخة .7
  السلك، هذا من باالستقالة التزام االقتضاء عند أو العمومية والمنشآت المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة أعوان سلك إلى االنتماء نقل ريفي وبعدم سيارة بواسطة لألشخاص العمومي النقل نشاط لممارسة كليا بالتفرغ باألمر المعني موجبهب يصرح الشرف على تصريح .8

 .افيه واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون 
 

 لسنة 859 عدد األمر 
 أفريل 24 في ؤرخالم 2000
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000

 لسنة 1443 عدد األمر 
 جوان 27 في المؤرخ 2000
 طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000

  المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 6(سّتة 
  المعتمدة اإلجراءات

  .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1
  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2
  .المتفجرات مراقبة في المختصة هوريةالج الوحدة مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز•
  .الرأي إلبداء الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى يرجع ثم•
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) اإلقليم أو (المنطقة•
 الوطني للحرس لترابيةا الوحدات إدارة•

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط .1
 : المبدئية للموافقة بالنسبة  :المطلوبة الوثائق .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو معنويينال لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال .2
  : بـ مرفوقا الداخلية وزير باسم مطلب .1
  .المصنع انتصاب مكان بالنظر لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .2

الترخيص في  .19   .المخصصة ألغراض مدنيةالمواد المتفجرة نقل 
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  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض مخصصةال المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام  قائمة التراخيص  لوثائق المطلوية واالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية
 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 

  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل زنخ عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  الوثائق هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس واإلجراءات المتفجرة بالمواد الخاصة األخطار من للسالمة الفنية للدراسة عيةالمرج الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب الطريق بطاقة أنموذج بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة لوطنيا للحرس الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار إسناد  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن بذلك المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي التراتيب إدارة على الطلب تحيل

  معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .3
 .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .4
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .5
  :التالية الوثائق إضافة  :النهائية للموافقة بالنسبة  .النقل ولوسائل للمحالت ملكية شهادة أو بالبيع أو بالكراء وعد .6
 معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق ةبطاق من نظير .1
  .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل .2
 .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم الحائق من والوقاية المحل صالحية في شهادة .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد سياألسا القانون نشر من نسخة .4
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  :المالية والسوق والتأمين والمالي القطاع البنكيائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة ق .3
 عدد أمينالهيئة العامة للت ترتيببـقة  ملحـ4البــطاقــة عـــدد   .إعادة التأمينلمؤسسات التأمين ومؤسسات مستوى هياكل اإلدارة والتسيير التعيينات المعتزم القيام بها على ومحتوى ملّفات اإلعالم بخصوص بتحديد المسيرين الرئيسيين والمتعّلق العامة للتأمين عن الهيئة  الصادر 02/2009الترتيب عدد   .لة التأمينمن مج 198والمنصوص عليها بالفصل الراجعة للهيئة العامة للتأمين وطرق استخالص المساهمة والمتعّلق بضبط نسب ومبالغ   2008 جويلية7المؤرخ في  2008 لسنة 2553األمر عدد   .1992 مارس 9المؤرخ في  1992 لسنة 24القانون عدد  الصادرة بمقتضى مجّلة التأمين  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية 

ومؤسسات على مؤسسات التأمين التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء بنشاط مؤسسات التأمين بإسداء الخدمات اإلدارية المتعّلقة والمتعّلق بضبط اإلجراءات الخاصة  2009 جوان 30المؤرخ في  الصادر عن الهيئة 01/2009   .إعادة التأمين

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف أشهر  من ) 4(أربعة 
  :االجراءات المعتمدة

  .والوثائق التي تراها ضروريةأن تطلب مدها بجميع اإلرشادات التي يمكن للغرض العامة للتامين الهيئة تتم دراسة الملف من طرف مصالح  .1
  . بقرار وزير الماليةالطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص الشخص ة للتأمين العامتعلم الهيئة  .2

 :الشروط 
  .التونسيأن تكون مؤسسة خاضعة للتشريع  .1
  .فالحيشركة ذات صبغة تعاونية أو صندوق تعاوني أن تكون في شكل شركة خفية االسم أو  .2
  :أن يكون رأس المال األدنى كما يلي .3
 ةاالسمبالنسبة للشركات الخفي :  
  . أكثر من أصناف التأمينبالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفين أو عشرة ماليين دينار مسددة بالكامل  -
  . من أصناف التأمينبالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفا واحدا ثالثة ماليين دينار مسددة بالكامل  -
 ةبالنسبة للشركات ذات الصبغة التعاوني : األدنى مليون يبلغ صندوق المال المشترك    : العناصر التاليةكما يؤخذ بعين االعتبار لمنح الترخيص    .وخمس مائة ألف دينار

  .إمكانية بعث المؤسسة 
  .قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
  .برنامج نشاطها 
 .اإلمكانيات التقنية والمالية المعتمدة 
  .المشتركهيكلة رأس مالها أو صندوق مالها  
  :يمنح على أساسه الترخيص المبدئيملف إمكانية بعث المؤسسة والذي  -ا  : المطلوبةقئالوثا .مؤهالت مسيري المؤسسة 

  .أصناف التأمين المزمع استغاللهامطلب ترخيص باسم وزير المالية يبين  .1
  :التاليةدراسة جدوى تتضمن خاصة العناصر  .2

 . مختلف الفرضيات التي تم اعتمادهاة مع توضيح يتضمن القوائم المالية التقديريبرنامج نشاط على مدى خمس سنوات  
  .على مدى الفترة المذكورةالتوّقعات المتعّلقة بهامش المالءة المالية  
 .على مدى الفترة المذكورةاإلمكانيات المالية التي سيتم رصدها  
  .بتطور نفقات التصرفمصاريف التأسيس والتوّقعات المتعّلقة  
  .وأسس ضبط التعريفات المتعّلقة بهاالتأمينية التي تعتزم المؤسسة تسويقها ل المنتوجات مذّكرات تفصيلية حو 
  .مخّطط إعادة التأمين 
  ة التي سيتماعتمادهااالستراتيجية التسويقي.  
  .والوسائل البشريةمشروع الهيكل التنظيمي للشركة  
  .الوسائل التقنية المعتزم تخصيصها 

يه بالفصل  ملف اإلعالم المنصوص عل .3

  .مؤسسات التأمينترخيص إلحداث  .20
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .إعادة التأمينوالتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات قيام بها على مستوى هياكل اإلدارة المعتزم الومحتوى ملّفات اإلعالم بخصوص التعيينات والمتعّلق بتحديد المسيرين الرئيسيين  الصادر عن الهيئة 02/2009للترتيب عدد اإلدارة الجماعية والمسيرين الرئيسيين طبقا مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة وهيئة  ثالثا من مجّلة التأمين المتعّلق بأعضاء 50

  : التاليةخفية االسم مع تقديم البيانات والوثائق  بيان هيكلة رأس المال بالنسبة للشركات  .4
  .تأمين أو مؤسسة قرضالشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة نسبة هامش المالءة المالية إذا كان   . د  .ضد الشخص المعنويالعقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت   . خ  .عند االنتماء إلى مجموعة من الشركاتقوائم المالية المجمعة المحاسبية المنقضية والالقوائم المالية المتعّلقة بالسنة   . ح  .شركاتالمؤسسة المزمع إحداثها إلى مجموعة بيان هيكلة المجمع في صورة انتماء   . ج  .هيكلة رأس المال  . ث  .قائمة في المسيرين الرئيسيين  . ت  .الشخص المعنويحسب القوانين الخاصة التي يخضع إليها  الترخيص لممارسة النشاط نسخة من  . ب  .االسم والمقر االجتماعي  . أ  %:5الذين تتجاوز حصتهم المساهمين من األشخاص المعنويين  
االسم واللقب، (البيانات الشخصية   . أ  %:5الذين تتجاوز حصتهم المساهمين من األشخاص الطبيعيين   مع تقديم وثيقة ) الجنسية، مقر اإلقامة   . التحجير من إدارة األمالكتصريح على الشرف في عدم التفليس أو   . ت  استخراجها أكثر من سنة لم يمر على تاريخ 3بطاقة عدد   . ب  رسمية تثبت الهوية،

  صندوق المال المشترك تفصيلية حول تكوين مذّكرة: التعاونيةبالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة  .5
 .للمؤسسةنسخة من مشروع القانون األساسي  .6
II . قانوني يودع بعد الترخيص النهائيالمبدئي للحصول على الترخيص ملف :  
  .نسخة من التصريح باالكتتاب .1
 .للجمهورية التونسيةنسخة من وصل اإلعالن بالرائد الرسمي  .2
السجّل نسخة من وصل الترسيم في  .3  .التجاري
 .قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة .4
 .نسخة من القانون األساسي .5
 .للمؤسسةمحضر الجلسة العامة التأسيسية  .6
  .محضر االجتماع األول لمجلس اإلدارة .7
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ضى  الصادرة بمقتمجّلة التأمين  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية الترتيب ب  الملحقة6 عدد البــطاقــة  المتعلق بقانون االستثمار 2016 سبتمبر 30المؤرخ في  2016 لسنة 71القانون عدد   2009 أوت 12المؤرخ في  2009 لسنة 64القانون عدد المقيمين والصادرة بمقتضى مجّلة إسداء الخدمات المالية لغير   .1992 مارس 9المؤرخ في  1992 لسنة 24القانون عدد   المؤرخ في  للتأمين العامةالهيئة عن ة الصادر01/2009عدد 
    .التأمين ومؤسسات إعادة التأمينالواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة الخدمات اإلدارية المتعّلقة بنشاط اإلجراءات الخاصة بإسداء  والمتعّلق بضبط 2009 جوان 30

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق  الملف تاريخ إيداعأشهر من ) 3( ثالثة
  :االجراءات المعتمدة

 .التي تراها ضرورية وصياغة االتفاقيةتطلب مدها بجميع اإلرشادات والوثائق  التي يمكن للغرض أن العامة للتأمين دراسة الملف من قبل مصالح الهيئة .1
مة بوزارة وعلى كل من اإلدارات العاإحالة االتفاقية على البنك المركزي  .2  .المشمول بصالحياتهإلبداء الرأي كّل في الجانب ) الجبائيةللديوانة واإلدارة العامة لالمتيازات والتشريع الجبائي واإلدارة العامة اإلدارة العامة للدراسات (المالية 
 .المجلس األعلى لالستثمارح عرض الملف على وزير المالية وإقترايبين رأيها في الطلب المعروض إلى لتقرير العامة للتأمين إحالة الهيئة  .3
 .في صورة موافقة المجلسإمضاء االتفاقية من قبل الطرفين  .4
  .بالمصادقة على االتفاقية يتعّلق  حكوميإصدار أمر .5

 :الشروط 
  .التونسية واألشخاص غير القاطنين بهاتأمين المخاطر غير الواقعة في البالد  .1
ى مسير الموافقة من قبل وزير المالية عل .2   .الشركة أو الفرع
   :الوثائق المطلوبة االنتفاع باالمتيازاتإبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد  .3
الوثائق المطلوبة لتكوين فرع للشركة  .1   :أو مكتب تمثيلي) Succursale(األم

  .مختلف أصناف التأمين المزمع ممارستهامطلب ترخيص باسم وزير المالية يبين  
 .مكتب تمثيليتأسيس شركة تابعة لها بالبالد التونسية أو إلدارتها العامة قصد فتح فرع للشركة األم أو إدارة الشركة تفويض يمنحه مجلس  
 .المكتب التمثيليبإدارة الفرع أو الشركة التابعة للشركة األم أو سيرة ذاتية للشخص الذي سيقع تكليفه  
. القادمة مع بيان مواطن الشغل المنتظر بعثهاأو المكتب التمثيلي خالل السنوات الثالثة لفرع أو الشركة التابعة للشركة األم المنتظرة لدراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف  
 . السنوات الثالثة األخيرةتقرير حول نشاط الشركة األم خالل  

  ):Filiale(غير مقيمة تابعة للشركة األم الوثائق التكميلية المطلوبة لتكوين شركة  .2
  .للشركةسخة من مشروع القانون األساسي ن 
  .بيان هيكلة رأس المال 

  ).بموجب اتفاقية(المقيمة التأمين وإعادة التأمين غير إحداث مؤسسات  .21

للتأمين والمنصوص عليها بالفصل المساهمة الراجعة للهيئة العامة ستخالص نسب ومبالغ وطرق ا والمتعّلق بضبط 2008جويلية  7 المؤرخ في  2553األمر عدد   مجّلة التأمين من 187و76 و75 و74 و73و 72 و71 و70 و69الفصول 
 أوت 29وزير المالية المؤرخ في  المتعلق بتنقيح قرار 2009فيفري  3قرار وزير المالية المؤرخ في   . من مجلة التأمين198

ية و شروط إسنادها لوزارة المالالمسداة من طرف المصالح التابعة  و المتعلق بالخدمات اإلدارية 2001  مارس 23ملحق تعديلي المؤرخ في   ). جديد78ملحق (
  .التأمين ومؤسسات إعادة التأمينالواجبات المحمولة على مؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ ومؤسسات  سسات التأمينبنشاط مؤبإسداء الخدمات اإلدارية المتعّلقة والمتعّلق بضبط اإلجراءات الخاصة  2009 جوان 30المؤرخ في   العامة للتأمينالصادر عن الهيئة    01/2009 عدد تيبترلاب ملحــقة 15 للبــطاقــة عـــدد 2016

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من أشهر) 3(ثالثة 
  :االجراءات المعتمدة

  .استكمال كافة الوثائق المطلوبةمن حيث ن العامة للتأميمصالح الهيئة دراسة ملف الترخيص من قبل  .1
  .للوسطاء في التأمينإحالة الملف على لجنة الترخيص  .2
  .معلوم الترخيصطلب استكمال الملف بتسديد  .3
  .منح الترخيص .4

 :الشروط 
  الجنسية التونسية، .1
  قصدية،عدم صدور حكم من أجل جنحة  .2
  عدم صدور حكم بالتفليس، .3
  غير محجور عليه من إدارة أمالكه، .4
  التأمين،على عقد تسمية إذا تعلق األمر بنائب لشركة أن يكون متحصال على توكيل كتابي أو  .5
  .القانون ذا صبغة تجاريةعدم ممارسة أي نشاط تجاري أو يعتبره  .6
   :بالنسبة لنائب التأمين  :التاليةتوفير أحد شروط الكفاءة المهنية  .7
  تقل عن خمس سنوات،وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين ال في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل تابع بنجاح دورة تكوينية الدروس الثانوية وأن يكون متحصال على شهادة في ختم  .1
تأمين ال تقل عن خبرة مهنية في ميدان الالتجارة أو في أحد االختصاصات العلمية مع بنجاح وذلك في الحقوق واالقتصاد أو اجتياز المرحلة األولى من التعليم العالي  .2   ميدان التأمين ال تقل عن سنة،االختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد الحصول على اإلجازة أو األستاذية في  .3  ثالث سنوات،

ن منتج التأمينائب تأمين أو ترخيص لممارسة نشاط  .22   على الحياة
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  :لى الحياةبالنسبة لمنتج التأمين ع  .الدراسات المعمقة في التأمينالحصول على شهادة المرحلة الثالثة في  .4
  التأمين ال تقل عن سنتين،لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في  لدى مؤسسة مرخص  على الحياة في التأمينالدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية أن يكون متحصال على شهادة في ختم  .1
  ميدان التأمين على الحياة ال تقل عن سنة،الوزير المكلف بالمالية مع خبرة مهنية في الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وتابع  بنجاح دورة تكوينية في التأمين على التجارة أو في أحد االختصاصات العلمية اد أو بنجاح وذلك في الحقوق واالقتصاجتياز المرحلة األولى من التعليم العالي  .2
  مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية،تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة االختصاصات العلمية والمتابعة  بنجاح لدورة تجارة أو في أحد الحقوق أو االقتصاد أو الالحصول على اإلجازة أو األستاذية في  .3
  :الوثائق المطلوبة .الدراسات المعمقة في التأمينالحصول على شهادة المرحلة الثالثة في  .4
I- وثائـق عامة :  

  .للتأمين موجه من قبل المؤسسة الموكلةس الهيئة العامة مطلب شخصي باسم رئي .1
  .شهادة في الجنسيةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو  .2
  .تسليمها أكثر من سنة لم يمر على تاريخ 3بطاقة عدد  .3
  .وعدم التحجير من إدارة األمالكتصريح على الشرف في عدم التفليس  .4
المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتاريخ لقواعد التعامل المهني لنواب التأمين نسخة معرفة باإلمضاء من قبل المترشح  .ةمهن تجاريتصريح على الشرف في عدم مباشرة  .5

  .2016 مارس 23
II .وثائق تثبت الكفاءة المهنية :  
  ).المهنيالحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين مؤسسات التعليم األجنبية أو المؤسسات بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن معادلة علمية أن يكون متحصال على شهادة يتعين على المترشح (العلمية المتحصل عليها نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  .1
 .الدروس الثانويةبالنسبة للمحرزين على شهادة في ختم لها من قبل وزير المالية مؤسسة مرخص بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة لدى تكوينية في التأمين أو في التأمين على الحياة شهادة تثبت المتابعة بنجاح لدورة  .2
 .لمنتجي التأمين على الحياةالتأمين أو في التأمين على الحياة بالنسبة شهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان  .3
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  :وثائق تعاقدية  .في ميدان التأمين للضمان االجتماعي خالل فترة الخبرة المهنيةشهادة تثبت االنخراط بالصندوق الوطني  .4
حسب المثال النموذجي المشار إليه بالفصل عقد تسمية مبرم مع الشركة الموكلة  .1

 . من مجلة التأمين بالنسبة لنائب التأمين78
 أوت 29وزير المالية المؤرخ في  المتعلق بتنقيح قرار 2009فيفري  3المالية المؤرخ في قرار وزير   .من مجلة التأمين 198والمنصوص عليها بالفصل الراجعة للهيئة العامة للتأمين وطرق استخالص المساهمة والمتعّلق بضبط نسب ومبالغ  2008 جويلية 7المؤرخ في   2008 لسنة 2553األمر عدد   .مجّلة التأمين من 187 و76 و75 و74 و73و 72 و71 و70 و69الفصول   .لمنتجي التأمين على الحياةتوكيل كتابي من شركة التأمين بالنسبة  .2

ة بالترتيب عدد الملحــق 16 للبــطاقــة عـــدد 2016مارس  23 ملحق تعديلي المؤرخ في   ).جديد 78ملحق (وشروط إسنادها المصالح التابعة لوزارة المالية اإلدارية المسداة من طرف  والمتعلق بالخدمات 2001
  . إعادة التأمينالتأمين ومؤسساتالواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة الخدمات اإلدارية المتعّلقة بنشاط اإلجراءات الخاصة بإسداء  والمتعّلق بضبط 2009جوان  30 المؤرخ في العامة للتأمين  الصادر عن الهيئة01/2009

    .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف   من أشهر ) 3(ثالثة 
  :االجراءات المعتمدة  
 .استكمال كافة الوثائق المطلوبةدراسة ملف الترخيص من حيث  .1
 .للوسطاء في التأمينإحالة الملف على لجنة الترخيص  .2
 .قبل اللجنةدعوة المعني باألمر لالستماع إليه  .3
  .معلوم الترخيص طلب استكمال الملف مع تسديد  .4
  .منح الترخيص .5

 :الشروط 
  الجنسية التونسية، .1
  قصدية،عدم صدور حكم من أجل جنحة  .2
  عدم صدور حكم بالتفليس، .3
  غير محجور عليه من إدارة أمالكه، .4
  .أن يكون مرسما بالسجّل التجاري .5
  .ة تجاريةيعتبره القانون ذا صبغعدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر أو  .6
  :شروط الكفاءة المهنية .7

  تقل عن خمس سنوات،وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين ال في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية أن يكون متحصال على شهادة في ختم  
  ثالث سنوات،خبرة مهنية في ميدان التأمين ال تقل عن التجارة أو في أحد االختصاصات العلمية مع لحقوق واالقتصاد أو بنجاح وذلك في ااجتياز المرحلة األولى من التعليم العالي  
  ميدان التأمين ال تقل عن سنة،االختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في الحقوق أو االقتصاد أو التجارة أو في أحد الحصول على اإلجازة أو األستاذية في  
  :الوثائق المطلوبة .الدراسات المعمقة في التأمينعلى شهادة المرحلة الثالثة في الحصول  

I-وثائـق عامة :  
  للتأمينمطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة  .1
م التفليس تصريح على الشرف في عد .4  .تسليمها أكثر من سنة لم يمر على تاريخ 3بطاقة عدد  .3  .شهادة في الجنسيةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو  .2   .تاريخ تقديم الطلبالمعنوية مع بيان صفة جميع المساهمين في مشروع القانون األساسي بالنسبة للذوات  .مهن تجاريةتصريح على الشرف في عدم مباشرة  .5  .وعدم التحجير من إدارة األمالك
II . وثائق تثبت الكفاءة المهنية:  
  )المهنيالحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين مؤسسات التعليم األجنبية أو المؤسسات بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن أن يكون متحصال على شهادة معادلة علمية يتعين على المترشح (عليها العلمية المتحصل نسخة مطابقة لألصل من الشهادة  .1

  سمسار تأمين و إعادة تأمينلممارسة نشاط ترخيص  .23
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  التأمينشهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان  .2
  .في ميدان التأمينللضمان االجتماعي خالل فترة الخبرة المهنية ني شهادة تثبت االنخراط بالصندوق الوط .3

III . الترخيص المبدئيوثائق تكميلية بعد الحصول على :  
  .شهادة ترسيم بالسجل التجاري .1
يخ المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتارلقواعد التعامل المهني لسماسرة التأمين نسخة معرفة باإلمضاء من قبل المترشح . 2

قرار وزير المالية المؤرخ في     .الصغيربتنظيم نشاط مؤسسات التمويل  يتعلق 2011 نوفمبر 5مؤرخ في  2011 لسنة 117مرسوم عدد   2016 مارس 23
  .المؤسساتي التمويل الصغير وبتطورهاإجراءات منح التراخيص لمؤسسات  يتعلق بضبط 2013 جانفي 22

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف أشهر من ) 4(أربعة 
   .حصولها على ترخيص وزير الماليةتعاطي نشاط التمويل الصغير إال بعد وال يمكن للمؤسسة االنطالق الفعلي في   .الصغيرقبل مصالح سلطة رقابة التمويل األدنى على األقل وزيارة المحالت من عتماد الجمعياتي على األقل أو دفع االالترخيص بعد تحرير رأس المال األدنى سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح إلسناد الترخيص على ضوء تقرير من يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية   :اإلجراءات المعتمدة

لعمليات والموارد ونشاط منح القروض واأن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل  .3  .والمالية كافية لتحقيق غرضهاأن تكون وسائلها البشرية والتقنية  .2  .المنصوص عليها بالمرسومالصغيرة وممارسة األنشطة األخرى أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض التنصيص صلب قانونها األساسي على  .1  :تاليةصورة توفر الشروط اليمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في  :الشروط    .األخرى المرتبطة بإسناد القروض
  .لمؤسسة التمويل الصغيريبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية الميدان االقتصادي واالجتماعي، ويتعين أن البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في سنوات، متالئما مع حالة تشبع السوق ومع أن يكون برنامج عملها على مدى خمس  .4
  :جمعياتيبالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل   . استالم وصل في ذلكالصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل اإلعالم بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل  مضمون الوصول مع التمويل الصغير بالبريديتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط   :الوثائق المطلوبة  .وسمعة وكفاءة مسيريهااألموال وصفة ضامنيهم عند االقتضاء الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل   .االعتماد الجمعياتي األدنىير كامل رأس المال األدنى أو دفع تحر .5
  .التونسيةالجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية نسخة من إعالن التصريح بتكوين  .1
عتماد الوثائق التي تثبت تكوين اال .2   .الجمعياتي
  .من أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذيمضمون من السجل العدلي لكل عضو  .3
  .الداخلينسخة من النظام األساسي ومن النظام  .4
  .نسخة من دليل اإلجراءات .5
  .والمدير التنفيذيالسيرة الذاتية ألعضاء الهيئة المديرة  .6
 :ت تبين بالخصوصسنوا) 5(خمس دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة  .7

  .مؤسسات التمويل الصغيرالتمويل الصغير من قبل ترخيص لممارسة نشاط  .24
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  .مفصال لألعباء واإليراداتاالعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا شروط التوازن المالي يأخذ بعين  .8
 .القوائم المالية التقديرية .9

  .الموارد البشرية والمادية  .10
  :شركات خفية االسمبالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل   .صالوثائق المكونة لملف طلب الترخيتصريح على الشرف يشهد من خالله بصحة ويجب على طالب الترخيص أن يقدم  .11
  .إعالن تكوين الشركةالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن مضمون من السجل التجاري ونسخة من  .1
  .شهادة االكتتاب في رأس المال .2
من رأس المال مع التنصيص % 2ألكثر من بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك  .3   .تتبعلى المبلغ المك
  .المقيمينبالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة غير المراقبة، أو ما يعادلها في بلد اإلقامة أعضاء هيئة اإلدارة الجماعية وأعضاء مجلس من أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام أو مضمون من السجل العدلي لكل عضو  .4
  .نسخة من النظام األساسي .5
  .نسخة من دليل اإلجراءات .6
  .الجماعية وألعضاء مجلس المراقبةوالمدير العام أو ألعضاء هيئة اإلدارة ة ألعضاء مجلس اإلدارة السيرة الذاتي .7
  :برز بالخصوصيسنوات ) 5(لفترة خمس دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال  .8
  .مفصال لألعباء واإليراداتاالعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا شروط التوازن المالي يأخذ بعين  -
  .لمالية التقديريةالقوائم ا -
 . الموارد البشرية والمادية -
ّ إسداء الخدمات المالية لغير   .الوثائق المكونة لملف طلب الترخيصتصريح على الشرف يشهد من خالله بصحة ويجب على طالب الترخيص أن يقدم . 9 صادرة بمقتضى القانون المقيمين المجلة   المتعلق بقانون االستثمار 2016 سبتمبر 30المؤرخ في  2016 لسنة 71القانون عدد   .منه 147 وخاصة الفصل 2009أوت  12 بتاريخ 2009 لسنة 64عدد 

  :اإلجراءات المعتمدة  
و المالية بعد استكمال كامل اإلرشادات دراسة الملف من قبل مصالح وزارة  .1   ية،الوثائق المطلو
 .المشمول بصالحياتهإلبداء الرأي كّل في الجانب ) الجبائيةللديوانة واإلدارة العامة لالمتيازات والتشريع الجبائي واإلدارة العامة اإلدارة العامة للدراسات (المالية كل من اإلدارات العامة بوزارة إلى صياغة مشروع اتفاقية و إحالتها  .2
  ،المالية إلبداء الرأيالبنك المركزي التونسي  و هيئة السوق  إحالة مشروع االتفاقية إلى مصالح .3
  المزمع إحداثها إلى وزير المالية،حول طالب الترخيص و أغراض الشركة إعداد تقريرا مرفقا بملفا كامال  .4

  :يمنح الترخيص على أساس
  المباشرين وخاصة سمعتهم وقدراتهم المالية،صفة المساهمين المباشرين وغير  .1
  تحديد القطاعات المزمع االستثمار فيها،برنامج النشاط و مخطط األعمال و  .2
والفنية الوسائل المالية والبشرية  .3   ومالءمتها مع نشاط الشركة،
  ونوعية الحوكمة،سمعة و نزاهة و كفاءة المسيرين  .4
  .القطاعات األولوية لإلقتصاد التونسيالمساهمة في تمويل االستثمار في  .5

  مال قار غير مقيمة شركة استثمار  ذات رأس  إحداث فيترخيص  .25
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
وزارة المالية و باعث : من قبل الطرفينبعد الموافقة يتم إمضاء اإلتفاقية  .5  الشركة،
جلس عرض الملف على أنظار الم .6   األعلى لالستثمار،
 فيفري 18األمر العلي المؤرخ في   .بالمصادقة على اإلتفاقيةإصدار أمر حكومي يتعلق  .7

1954ات  المتعّلق بالجمعي والشؤون االجتماعية المؤرخ في والمالية وللصحة العمومية قرار كاتبي الدولة للتصميم  التعاونية، 
  .1984 سبتمبر 17بتاريخ وزيري المالية والشؤون االجتماعية التعاونية كما تم تنقيحه بقرار األحكام النموذجية للجمعيات  المتعلق بضبط 1961 ماي 26

أشهر من ) 3(ثالثة    .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق اريخ إيداع الملف ت
  :االجراءات المعتمدة

  الشؤون االجتماعية؛مصالح الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة تتم  دراسة الملف من طرف  .1
  الدراسة،عند االقتضاءأو تعديله على ضوء نتائج طلب مراجعة ملف طلب الترخيص  .2
  اإلجراءات المعتمدة للترخيص،الشؤون االجتماعية الستكمال وزير المالية و إحالته لمصالح وزارة االجتماعية و التأشير عليه من قبل وزيري المالية والشؤون المشترك بين إعداد نص قرار الترخيص  .3
  .التونسيةرخيص بالرائد الرسمي للبالد قرار التالحكومة قصد إستكمال إجراءات نشر على القرار المشترك و إحالته إلى رئاسة مصادقة وزارة الشؤون االجتماعية  .4

 :الشروط 
 ؛)مرض، وفاة، والدة، حوادث بدنية، تقاعد(تغطية الحوادث المرتبطة بالذات البشرية أن يتضمن نظامها األساسي توفير   .1
 المتوسط؛وتضمن ديمومة التعاونية على المدى أن تكون الميزانية التقديرية متوازنة  .2
قيقية أن تكون مصادر تمويلها ح .3  وصحيحة ودائمة؛
  :الوثائق المطلوبة .به العملالوجوبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري أن يتضمن نظامها األساسي األحكام  .4
  المنخرطين المنتفعين من خدماتها؛يتضمن شرح أسباب اإلحداث وشريحة مطلب ترخيص باسم وزير المالية  .1
ة ثالث سنوات األولى من تقديرية لمددراسة جدوى تتضمن خاصة ميزانية  .2   النشاط؛
  مشروع النظام األساسي للتعاونية؛ .3
 .وسيرتهم الذاتيةقائمة في أعضاء مجلس إدارة التعاونية  .4
  .تمويالت من هذه الهياكلالتمويل إذا نص النظام األساسي على وجود العمومية والحكومية على المساهمة في مصادر تمويل التعاونية وموافقة الهياكل  .5

  )االجتماعيةوزيري المالية والشؤون ترخيص مشترك بين ( الجمعيات التعاونية إلحداثص ترخي .26

 لسنة 4قرار لجنة التراخيص عدد     .يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية 2016 جويلية 11مؤرخ في  2016 لسنة 48قانون عدد 
 جويلية 31 المؤرخ في 2017
هورية نشره بالرائد الرسمي للجم الذي تم الترخيصتقديم مطالب  المتعلق بضبط إجراءات 2017 تاريخ   الصادر ب91التونسية عدد 
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أجل ثالثة المطلوبة في اإلرشادات والوثائق ترخيص لم يستوف ويعتبر الغيا كل مطلب   .الملفضرورية تكميلية لدراسة إرشادات أو وثائق المطلب مده بأية  من تقديم هرأجل شالمعني بالترخيص في أن يطلب من الشخص وللبنك المركزي التونسي   .لجنة التراخيصدراسته ويحيل تقريره إلى الذي يتولى التونسي إلى البنك المركزي يوجه مطلب الترخيص    :المبدئي للترخيص بالنسبة  التونسيقبل البنك المركزي  من تاريخ طلبها من أشهر

  .لدراسة الملفرشادات  أو وثائق ضرورية تكميلية إشهر من تقديم المطلب مده بأية الشخص المعني بالترخيص في أجل وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من   .ويحيل تقريره الى لجنة التراخيصالمركزي التونسي الذي يتولى دراسته يوجه مطلب الترخيص الى البنك   .التونسيالتونسية وبموقع واب البنك المركزي  بالرائد الرسمي للجمهورية اإلجراءاتوينشر قرار اللجنة المحدد لهذه   .والمعطيات والوثائق الواجب توفرهاالترخيص ال سيما اإلرشادات المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك  .وسحب التراخيصلجنة التراخيص تتعهد بمهمة منح لجنة تسمى  2016 لسنة 48عدد  من القانون 26 الفصل بمقتضىتحدث 

  : خيص اعتمادا علىاالترهذه منح ت -
  المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، من حيث طبيعة العمليات للمؤسسة الماليةاألعمال والنموذج االقتصادي للبنك أو ويتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط برنامج النشاط الذي يوفره الطالب   .1
تعلق بالبنوك والمؤسسات الم 2016جويلية  11 مؤرخ في 2016 لسنة 48قانون عدد  من 102المساهمين المنصوص عليهم بالفصل المباشرين السيما المساهم المرجعي وأهم صفة المساهمين المباشرين وغير  .2   االقتضاء صفة ضامنيهمالمالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند ما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم وذلك في المالية
  المالية لبرنامج النشاط،المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية مالءمة الوسائل المالية والبشرية والفنية  .3
 11المؤرخ في  2016 لسنة 48عدد  بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانونومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها وأعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة بة المسيرين سمعة ونزاهة وكفاءة وتجر .4

   ، 2016جويلية 

ارسة نشاط مترخيص م .27  من القانون عدد 4بالفصل البنكية المنصوص عليها  العمليات لممارسةالترخيص  أي  أو مؤسسة ماليةبنك
    اعتياديةأو مؤسسة مالية بصفة  بصفة بنك 2016 لسنة 48
  ممارستهلبنك او للمؤسسة المالية في طبيعة النشاط الذي رخص تغيير على الصنف أو على ترخيص مسبق الجراء  .28
        القيام بهايعتزم بنك أو مؤسسة مالية بعملية اندماج أو انقسام م ترخيص مسبق للقيا .29
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  . المبدئي الترخيص في والمضمنة المستوجبة للشروط لجميع استيفاءه فيه يبين طلبا الترخيص طالب تقديم من شهرين أجل في يمنح  : النهائي للترخيص بالنسبة   .المبدئي الترخيص بشروط الترخيص طالب تقيد عدم فيه يبين التونسي المركزي البنك من تقرير أساس على وذلك يالمبدئ بالترخيص إعالمه تاريخ من تحتسب المذكورة اآلجال في الالزمة الشروط الترخيص طالب يستوف لم إذا التراخيص لجنة قبل من المبدئي الترخيص يسحب  .أشهر بثالثة األجل هذا في التمديد معلل طلب على وبناء استثنائية بصفة ويمكن  . المبدئي بهذا الترخيص اإلعالم تاريخ من هرأش ستة يتجاوز ال أجل بالترخيص المبدئي فيالمضمنة  الشروط استيفاء الترخيص طالب على ويتعين  .معلال الرفض يكون أن على بالرفض أو المبدئي بالترخيص سواء الترخيص مطلب شأن في قرارها المطلوبة والوثائق اإلرشادات جميع استيفاء تاريخ من ابتداء أشهر أربعة أقصاه أجل في البالط لفائدة التراخيص لجنة صدرت   قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  :ويضبط الترخيص المبدئي خاصة .بالرفض على أن يكون الرفض معلالالترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو ا في شأن مطلب المطلوبة قرارهاستيفاء جميع اإلرشادات والوثائق بعد تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب   .قبل البنك المركزي التونسيفي أجل ثالث أشهر من تاريخ طلبها من يستوف اإلرشادات والوثائق المطلوبة ويعتبر الغيا كل مطلب ترخيص لم 
  صنف المؤسسة .1
  طبيعة العمليات المرخص فيها  .2
  رأس المال األصلي  .3
  التأسيسالنهائي من ذلك استكمال إجراءات ي يتعين استيفاؤها إلصدار الترخيص التالمبدئي المتطلبات والشروط الالزمة  كما يحدد الترخيص .المساهمينهوية المساهم المرجعي وأهم  .4
  : المقيمة باستثناءاالكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو  مليون دينار خمسة وعشرين المقيمة،االكتتاب بالنسبة للبنوك غير ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند أو  مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة خمسين : الذي  يجب أن ال يقل عنتحرير كامل رأس المال األدنى  .5
 المقيمة،االكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند اليين دينار أو رأس مالها عن عشرة موالتي ال يمكن أن يقل " الفكتورينغ"تمتهن حصريا خدمة إدارة القروض نوك األعمال والمؤسسات التي ب  
  ويكون قرارها معلال في حالة الرفضطالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص يتوّلى البنك المركزي التونسي إعالم   نىالمال األدالمبلغ المحرر عند االكتتاب عن رأس عليها صلب الترخيص دون أن يقل المال األدنى وفقا للشروط المنصوص أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس ويمكن تحرير رأس المال األصلي للبنك   .إحداث البنك أو المؤسسة الماليةويحرر كامل رأس المال نقدا عند   .لمال األدنى المحدداالمؤسسة المالية على أال يقل عن رأس األصلي حسب برنامج نشاط البنك أو ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال   .ديناريقل رأس مالها عن خمسة ماليين مؤسسات الدفع والتي ال يمكن أن .  

  .هابما يتالءم واألنشطة المزمع ممارستطر والرقابة الداخلية واالمتثال إلدارة المخاواإلداري والسياسات واإلجراءات المقترحة منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي  .5
  وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية،حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر القدرة على إنجاز برنامج النشاط بما  .6
عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة  .7  شخاص،أكثر من أولئك األترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو المزمع إنشاؤها وأشخاص آخرين طبيعيين أو أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر لرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما ا
 مؤرخ في 2016 لسنة 48القانون  عدد  من 102مساهما هاما على معنى الفصل مقرها االجتماعي بالخارج والتي تمثل بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ  .8

تعلق بالبنوك الم 2016 جويلية 11      .والمؤسسات المالية

    رخص في ممارستهأو في طبيعة النشاط الذي ينجم عنها تغيير في الصنف جذريا في الهيكلة المالية أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا أصول أو خصوم بنك أو ترخيص مسبق إلحالة  .30
س بعملية تخفيض في رأترخيص مسبق للقيام  .31   مال بنك أو مؤسسة مالية
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بقانون المالية التكميلي لسنة  يتعلق 2014 أوت 19مؤرخ في  2014 لسنة 54قانون عدد   قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 لسنة 1366األمر الحكومي عدد   .2014
 ديسمبر 25 مؤرخ في 2017
  .مكتب صرف طريق فتح الصرف اليدوي عنوشروط الترشح لممارسة نشاط األدنى للضمان البنكي المستوجب  يتعلق بتحديد السقف 2017

  .واحد الصرف فتح حساب بالعملة لدى وسيط ويرخص لمكتب  المركزي التونسي البنك  قبل مسبق منالترخيص ال يسند  
  :التاليةيجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الشروط 

  أن يكون حامال للجنسية التونسية، 
  ن يكون نقي السوابق العدلية،أ 
م ن ال يكون قد صدر في حقه حكأ    بالتفليس،
  محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية،أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير  
  المالي،معادلة لها في اختصاص مرتبط بالميدان تقل عن الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة أن يكون متحصال على شهادة جامعية ال  
 .ة البنوك والماليةمسلمة من طرف أكاديميأن يكون متحصال على شهادة تكوين  
  مؤسسة بنكيةلفائدة البنك المركزي التونسي من قبل ، يتم إصداره )د50000(خمسين ألف دينار  للضمان البنكي بمبلغ أدنىسقف توفير  

   .مكاتب صرف اليدوي عن طريق فتح نشاط الصرف لممارسة ص مسبق يترخ .32

   . منه80الفصل وخاصة  لبنوك والمؤسسات الماليةيتعلق با 2016 جويلية 11مؤرخ في  2016 لسنة 48قانون عدد  
  .الغرضوالوثائق المطلوبة في لجميع اإلرشادات تقديم ملف مستوف من )  يوم30(شهر منح الموافقة في أجل ت

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص. 3

نك المركزي شروط تضبط من قبل البـ    أو مؤسسة ماليةابنكـ أن يكون  تضبط من قبل البنك المطلوبة في الغرض ملف مستوف لجميع اإلرشادات والوثائق ـ   .التونسي   .المركزي

  وكالة  أو مكتب تمثيليشكل مؤسسة فرعية أو اإلنتصاب في الخارج في أو لمؤسسة مالية  تعتزم الموافقة المسبقة  لبنك  .33
  . منه22 وخاصة الفصل الماليةعلق بالبنوك والمؤسسات المت 2016  جويلية11المؤرخ في  2016 لسنة 48القانون عدد 

 لسنة 48 عدد  من القانون4معنى الفصل ممارسة عمليات الصيرفة اإلسالمية على على البنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم      
  على موافقة البنك المركزي التونسيوالمحاسبي واإلداري، وأن يحصل تبعا لذلك  واإلجراءات المتعلقة بالفصل المالي والنظمفي الغرض يتضمن خاصة مخططا لألعمال  أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا 2016

  البنوك التقليديةالصيرفة اإلسالمية من قبل ممارسة عمليات  .34

  . منه188فصل المالية وخاصة الالمتعلق بالبنوك والمؤسسات  2016 جويلية 11المؤرخ في  2016 لسنة 48القانون عدد 
  لدراسة الملفضرورية تكميلية أو وثائق المطلب مده بأية إرشادات عشر يوما من تقديم المعني في أجل خمسة أن يطلب من الشخص وللبنك المركزي التونسي  .الضرورية لدراسة الملفاستيفاء جميع الوثائق يتجاوز الشهر من تاريخ يتوّلى دراسته في أجل ال المركزي التونسي الذي مطلب إلى البنك اليوجه 

  .التونسيبقرار من محافظ البنك المركزي في فتح مكتب تمثيلي يمنح الترخيص 
أو   من قبل بنوكبتونسفتح مكاتب تمثيل  .35   تضبط من قبل البنك المركزي التونسي    بالخارج االجتماعي مقرها مقيمة غير مالية مؤسسات

 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد بالقانون تنقيحه تم كما المالية السوق تنظيم باعادة المتعلق 1994 نوفمبر 14 في المؤرخ 1994 نوفمبر 14 في المؤرخ 1994 لسنة 117 عدد القانون 
 تنقيحه تم كما البورصة لوسطاء األساسي النظام بضبط يتعلق 1999 نوفمبر أول في مؤرخ 1999 لسنة 2478 عدد األمر .المالية العالقات سالمة بتدعيم والمتعلق  2005 أكتوبر 18

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من   أشهر)3 (ثالثة
  .اليةالسوق الممبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة على مصادقة ) األشخاص الطبيعيين(تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة   : الطبيعيينبالنسبة لألشخاص .  .السوق الماليةمبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة على مصادقة ) الشركات خفية االسم(تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة  :عنويينبالنسبة لألشخاص الم . :اإلجراءات المعتمدة

  :ممارسة نشاط الوساطة بالبورصةعلى الشركات خفية االسم الراغبة في  :الشروط 
  .أن تكون ذات جنسية تونسية .1
تداول وتسجيل األوراق ، السوق المالية المتعلق بإعادة تنظيم 1994 نوفمبر14 المؤرخ في 1994 لسنة 117القانون عدد  من 56النشاطات المنصوص عليها بالفصل أن يكون غرضها، بقطع النظر عن  .2  .واألدوات المالية
 .الماليةبالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق والمادية الالزمة لتعاطي نشاط الوساطة أن تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية  .3

    .طة بالبورصةالوساترخيص لممارسة نشاط  .36
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 لسنة 1678 عدد باألمر إتمامه  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 جويلية 5 في مؤرخ 2007
 عدد المالية السوق لهيئة عام قرار .2007

  .بالبورصة الوساطة نشاط ممارسة بخصوص المصادقة قرار وتعديل النهائية والمصادقة المبدئية المصادقة من كل لملفات المكونة بالوثائق يتعلق  2000   أفريل 24 خبتاري المالية السوق لهيئة 3 عدد عام قرار .بالبورصة وسيط نشاط لممارسة الضرورية والبشرية المادية الوسائل بضبط يتعلق 2000 أفريل 24 بتاريخ 02

 :أال يقل رأس مالها المدفوع عن .4
 لفائدة الغيروإدارة محافظ األوراق المالية وحمل األسهم واالستشارة المالية والسعي المصفقي المالي األوراق واألدوات المالية بالبورصة تسجيل ترغب في ممارسة نشاطات تداول و دينارا إذا كانت الشركة 1 000 000 
 اإلصدارات أو إحدى هذه األنشطة اعة السوق وتغطية والتخصص في صنممارسة أنشطة التدخل للحساب الخاص ترغب إضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله في  دينارا إذا كانت الشركة 3 000 000  

  :ممارسة نشاط الوساطة بالبورصةالراغبين في  على األشخاص الطبيعيين .في ميدان الوساطة الماليةوأن تكون له خبرة ال تقل عن خمس سنوات على شهادة معادلة لها اقتصادي أو مالي أو يكون متحصال على األستاذية في ميدان أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن للشركة خفية االسم المتخصصة في البورصة المدير العام أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية كما يجب على الرئيس المدير العام أو  .5
  .أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية .1
  .أن يكونوا مقيمين بالبالد التونسية .2
  .ياسيةوالسأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية  .3
  .القيام بأنشطتهمأن يكونوا قادرين بدنيا وعقليا على  .4
  .على شهادة معادلة لهاأن يكونوا متحصلين على األستاذية أو  .5
  .سنوات في ميدان الوساطة بالبورصةأن تكون لهم خبرة ال تقل عن خمس  .6
  .لمهنية ينظمه هيكل يقوم باختيارهالكفاءة اإشراف هيئة السوق المالية اختبارا في أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح وتحت  .7
 المؤرخ في 1994 لسنة 117القانون عدد  من 56النشاطات المنصوص عليها بالفصل ن يتعاطوا بقطع النظر عن أأن يلتزموا ب .8

 .األوراق واألدوات المالية بالبورصة نشاط تداول وتسجيل 1994 نوفمبر 14
 :المبدئيةيتضمن الملف الخاص بالمصادقة  :بالنسبة لألشخاص المعنويين .  :الوثائق المطلوبة  .الماليةبالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق ة الالزمة لتعاطي نشاط الوساطة والماديأن يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية  .9
 .المطلوبةالسوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة  بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة  .1
 .ع القانون األساسينسخة من مشرو .2
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 القائمة األولية للمساهمين المؤسسين، .3
السيرة الذاتية لكل مساهم يمتلك أكثر  .4 من رأس مال الشركة ولكل مسير  % 10من   .بالشركة
 .مسير بالشركةنسخة من دفتر السوابق العدلية لكل  .5
 .مسير بالشركةشهادة في عدم اإلفالس بالنسبة لكل  .6
 .العام أو للمدير العام حسب الحاالتميدان الوساطة بالبورصة للرئيس المدير لمهنية في الوثائق التي تثبت الخبرة ا .7
 :النهائيةيتضمن الملف الخاص بالمصادقة  .الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة .8
 .إعتمادهنسخة من التنظيم الداخلي المزمع  .1
 .حسب الصيغة القانونيةنسخة من القانون األساسي المسجل  .2
 .التأسيسية محضر الجلسة العامة نسخة من .3
 .نسخة من محضر مجلس اإلدارة األول .4
 . التصريح باالكتتاب والدفع .5
 .قائمة المساهمين .6
 .الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليه األموال واألوراق المالية المسلمة من طرفوخاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة وإتالف المادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة نسخة من عقد التأمين ضد المخاطر  .7
  :المبدئيةيتضمن الملف الخاص بالمصادقة   : الطبيعيينبالنسبة لألشخاص . .السنتينالمذكورة أو لكرائها لمدة ال تقل عن مصحوبا بالوثائق المثبتة لملكية المحالت لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة ويكون تقرير بياني حول المحالت المعدة  .8
 .المطلوبةالسوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة  إرشادات مسلمة من طرف هيئة طاقةب .1
  . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2
  .نسخة من دفتر السوابق العدلية .3
  .سيرة ذاتية .4
  . شهادة في عدم اإلفالس .5
  . شهادة إقامة .6
ية التي تخول له بكافة القدرات البدنية والعقلشهادة طبية تثبت أن المعني باألمر يتمتع  .7   .ممارسة أنشطته
  .المطلوبةنسخة مطابقة األصل من الشهائد  .8
  .باألمر في ميدان الوساطة بالبورصةالوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمعني  .9

شهادة النجاح في إختبار الكفاءة  .10   .المهنية
  .األوراق واألدوات المالية بالبورصةإلتزام بتعاطي نشاطات تداول وتسجيل  .11
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
ثائق الخاصة بالمسؤول عن الو .12   :النهائيةيتضمن الملف الخاص بالمصادقة   .الرقابة

  .إعتمادهنسخة من التنظيم الداخلي المزمع  .1
 .تشغيلهم مع ذكر كفاءاتهمالقائمة النهائية لألشخاص المراد  .2
 .الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليهاألموال واألوراق المالية المسلمة من طرف ة بضياع وسرقة وإتالف وخاصة منها المتعلقالمادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة نسخة من عقد التامين ضد المخاطر  .3
مؤرخ ال 2007 لسنة 1678عدد  المنقح باألمر ةالبورص لوسطاء األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 نوفمبر 1 في المؤرخ 1999 لسنة 2478 عدد األمر  .لمدة ال تقل عن السنتينبالوثائق المثبتة لملكية المحالت أو لكرائها لتعاطي نشاط الوساطة ويكون مصحوبا تقرير بياني حول المحالت المعدة  .4     .الراعية المؤسسة نشاط ممارسة بشروط المتعّلق المالية السوق لهيئة 10 عدد العام القرار   .2007 جويلية 5في 

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من ) يوما30(شهر 
 :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .المالية من قبل هيئة السوق منح الترخيص .3

 :الشروط 
 المحاسبية أو المالية أو القانونية المكاتب والمؤسسات المختصة في الشؤون وكذلك القرض وشركات الوساطة بالبورصة مؤسسات بالتراتيب الجاري بها العمل، يمارس نشاط المؤسسة الراعية، حسب   .1
 .عمليات على رأس مال الشركاتالعمليات الخاصة بأعلى الموازنة وانجاز الخبرة في ميدان االستشارة وتركيب  .2
 .محلل مالي ضمن الفريق .3
تعتبر المؤسسة الراعية على معنى : مالحظة .من تفادي تضارب المصالحتضمين النظام الداخلي بإجراءات تمكن  .4   :غرضها مؤسسة استشارة مالية يتمثل 2007لسنة  1678 مكرر من األمر عدد 36الفصل 
  بالبورصة وإعانتها على تقديم ملفهاإرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها. 
  الوثائق المطلوبة .الماليعلى احترامها لواجباتها المتعلقة باإلفصاح السهر الدائم بالبورصة ومساعدتها من خالل مرافقة الشركة التي إدراج أوراقها المالية:  
  .نسخة من العقد التأسيسي .1
 .بإحدى الهيات المهنيةنسخة من الترسيم بالسجل التجاري أو  .2
 .لين لدى الشركةمالمسييرين والعا .3
 .التنظيميةرسم التنظيم الداخلي ووصف للهياكل  .4
زة على رأس مال قائمة العمليات المنج .5  .شركات مصدرة
 .وكذلك هيكلة رأس المالاالقتضاء تقديم المجمع الذي تنتمي إليه وصف عام ألنشطة المؤسسة وعند  .6
 .الوسائل البشرية والمادية .7
 .واألشخاص العاملين لحساب المؤسسةالسيرة الذاتية الخاصة بالمسؤولين  .8
  .المتدخلنسخة من دفتر السوابق العدلية للفريق  .9

  .المؤسسة الراعيةخيص لممارسة نشاط تر .37
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 لسنة 83 عدد بالقانون المصدرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 جويلية 24 في مؤرخ 2001
 الفصل أحكام بتطبيق والمتعلق 2006 ماي 8 في المؤرخ 2006 لسنة 1294 عدد ألمرا .المالية العالقات سالمة بتدعيم والمتعلق 2005 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة 96 عدد القانون .2001

 لسنة 96 عدد القانون من 23
 أكتوبر 18 في المؤرخ 2005
  .فيها التصرف وشركات للديون المشتركة بالصناديق المتعلق المالية السوق هيئة ترتيب  .الجماعي التوظيف سساتمؤ مجلة .الغير لفائدة المالية األوراق محافظ في وبالتصرف المالية األوراق في الجماعي التوظيف بمؤسسات المتعلق المالية السوق هيئة ترتيب .المالية العالقات سالمة بتدعيم والمتعلق 2005

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من ) يوما30(شهر 
 :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  .دينارابهذه النسبة إذا بلغ راس المال خمسمائة ألف ويتوقف العمل . التي عهد لها بالتصرف فيهامن مجموع الموجودات % 0,5ال يقل عن التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها كما يجب على شركة . مائة ألف ديناريمكن أن يقل رأس مالها عند التأسيس عن ية االسم ال تكوين شركة تصرف خف  .1
كة التصرف االستجابة على مسيري شر .2   :للشروط التالية 
 .أن يكون مقر إقامتهم بالبالد التونسية -
 ممارسة أنشطتهم،أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على  -
 .األستاذية أو اإلجازة أو شهادة تعادلهاأن يكونوا متحصلين على األقل على  -
الترخيص البيانات  طلب ويتضمن ملف   .المرخص فيها مصادقة هيئة السوق الماليةويقتضي كل تغيير في مجاالت األنشطة   .فيهاويحدد الترخيص مجاالت األنشطة المرخص   . وملف مطابق للملف النموذجيمطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية األوراق المالية لفائدة الغير مشروط بإيداع افظ الترخيص لممارسة نشاط التصرف في مح  :الوثائق المطلوبة .تنميةتدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال المجال المالي إذا تعلق األمر بشركة تصرف لهم خبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوات في المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق مالية إذا خمس سنوات في ميدان السوق الأن تكون لهم خبرة مهنية ال تقل عن  -   :التالية
  .للشركةالتي سيقع القيام بها وكذلك هيكل التنظيمي وفقها الخدمات المعنية ويبين صنف العمليات التصرف تقديمها يحدد الشروط التي ستقدم برنامج نشاط لكل خدمة تعتزم شركة  .1
  ).، السير الذاتيةالعقد التأسيسي(وهيئة اإلدارة الجماعية أو مجلس اإلدارة معلومات حول أعضاء مجلس المراقبة  .2
  .نسخة من مشروع العقد التأسيسي .3
  .قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين .4
% 10وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من السير الذاتية لمسيري الشركة  .5   .من رأس المال
  .ت النشاطالطبيعيين الذين يحددون توجهاالعدلي وشهادة في عدم اإلفالس لألشخاص السير الذاتية ومضمون من السجّل  .6
  .األساسييننبذة عن المتصرفين الماليين  .7
  .والرقابة الداخليةنبذة عن المسؤول عن مراقبة االمتثال  .8

  . لفائدة الغيرالمالية التصرف في محافظ األوراقترخيص لممارسة نشاط  .38
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .التصرفالهيكل التنظيمي المفصل لشركة  .9

  .رسم بياني مفصل لمسلك األوامر .10
حسب صنف (نماذج اتفاقيات التصرف  .11   ).التصرف
  .مجلة أصول المهنة .12
والرقابة دليل إجراءات مراقبة اإلمتثال  .13   :ويقع عند اإلقتضاء تقديم  .الداخلية

  .مشروع عقد التفويض .1
 .مشروع عقد الكراء .2
 لسنة 83 عدد بالقانون المصدرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة  .المجمعبإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا  .3

 جويلية 24 في مؤرخ 2001
2001.  

  .فيها التصرف وشركات للديون المشتركة بالصناديق المتعلق المالية السوق هيئة ترتيب 

  المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف أشهر من )  3(ثالثة  تعادل ويمكن أن تتجاوز
 :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .سة الملفدرا .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
من مجموع % 0,5مالها ال يقل عن شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس كما يجب على . التأسيس عن مائة ألف دينارالمشتركة للديون ال يقل رأس مالها عند غرضها حصريا في التصرف في الصناديق تكوين شركة تصرف خفية االسم يتمثل   .1   .المال خمسمائة ألف دينارويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس . ي عهد لها بالتصرف فيهاالموجودات الت
  :عن نشاط التصرف الشروط التاليةويجب أن تتوفر في المسؤولين األولين  .2
  .أن يكون مقر إقامتهم بالبالد التونسية -
  .والسياسيةأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية  -
ا وذهنيا على أن يكونوا قادرين بدني -   .ممارسة أنشطتهم
 شهادة تعادلها،أن يكونوا متحصلين على اإلجازة أو  -
  :الوثائق التاليةالتصرف في الصناديق المشتركة للديون على يحتوي ملف الترخيص لممارسة نشاط   :الوثائق المطلوبة  .وتشرف عليه هذه األخيرةتنظمه مؤسسة تختارها هيئة السوق المالية اجتازوا بنجاح اختبارا في الكفاءة المهنية سنوات في الميدان المالي أو أن يكونوا قد  3أن تكون لهم خبرة مهنية ال تقل عن  -
  .التصرفمشروع العقد التأسيسي لشركة  .1
  :على المعلومات التاليةوثيقة لتقديم شركة التصرف تحتوي  .2
  رأس مال شركة التصرف، -
  توزيع رأس مال شركة التصرف، -
  . حديثة من السجل العدلي3وبطاقة عدد ووكالء الشركة إضافة إلى سيرتهم الذاتية وتواريخ وأماكن والدة الممثلين القانونيين عناوين وجنسيات أسماء وألقاب و -
أس المال أو من ر % 5مباشرة على األقل الذين يمتلكون بصورة مباشرة أو غير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من هوية كل واحد من المساهمين وصفته  -  من حقوق االقتراع

  .المشتركة للديونف في الصناديق التصرترخيص لممارسة نشاط  .39
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .الجماعية ومجلس المراقبةأعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء هيئة اإلدارة تركيبة هياكل المداولة للشركة وهوية  -
 .المسؤولين مصرح على الشرف بصحتهاوتلحق بالملف السيرة الذاتية ألولئك  .3
 .الصناديق المشتركة للديون المقابلة لهاالمحتمل التصرف فيها وكذلك عدد المبالغ الجارية المتصرف فيها أو التي من بالنظر للمبالغ الجارية المتصرف فيها مع ذكر المعطيات ومالءمة معدات شركة التصرف البشرية وعلى الوسائل المادية وطرق حفظ ومواردها شركة التصرف وخصوصا نشاطها يحتوي الملف على وصف برنامج نشاط  .4
 :لشركة التصرفتقديم الوسائل التقنية  .5
 .ذكر هوية مالك المعدات -
 .باالشتراك مع شركة أخرى لوظائف أخرىبيان ما إذا كانت المعدات مستعملة  -
 .المستعملتقديم خاصيات برمجيات التصرف  -
 :عناصر التصرف والمراقبة للشركة .6
 .يبين مهام المسؤولين عن النشاط الممارسيحتوي الملف على هيكل تنظيمي مفصل  -
 متالئمة مع النشاط الممارسمتابعة ورقابة التصرف التي يجب أن تكون لف على عرض إلجراءات يحتوي الم -
 .والظرفية للصندوق المشترك للديونعلى دورية وطبيعة عمليات الرقابة الدائمة وارتباطهم حسب التسلسل اإلداري كما ينص األشخاص المكلفين بالرقابة الداخلية يشير الملف إلى اسم الشخص أو  -
   الخدمات المالية لغير المقيمينيتعلق بإصدار مجلة إسداء    2009 أوت 12مؤرخ في  2009 لسنة 64قانون عدد   .إخالالتاالقتضاء التدابير المتخذة على إثر معاينة المبذولة في نطاق الرقابة الداخلية وعند المؤسسة الوثائق التي تثبت العنايات وتحفظ . التصرف القرار في صورة اإلخالللمسيري الشركة وإجراءات اخذ شركة يقع أيضا بيان إجراءات تبليغ المعلومة  -

جل اقصاه االترخيص في يتم البت في مطلب    .لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا من  اشهر ابتداء )3 (ثالثة
 :ةاإلجراءات المعتمد

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  .خفية االسم خاضعة للقانون التونسيأن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة   .1
  .التونسيةيوجد مقرها االجتماعي بالبالد  .2
يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله ال  .3

  .الكتتاب ماليين دينار عند ا7,5
 .شخاصإليها شخص أو أكثر من أولئك األتشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة  .4
 . وتوفر للحرفاء حماية كافيةحسن سير النظام المصرفي والسوق المالية األهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع قدرة طالب الترخيص على تحقيق  .5

  .اإلستثمار غير المقيمة مؤسساتترخيص بعث  .40
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كانوا أشخاصا وغير المباشرين،سواء صفة أصحاب رؤوس األموال المباشرين  .3 .شاطالنوالتي يجب أن تكون كافية ومالئمة لبرنامج في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما  .2 .إجراؤها وهيكله التنظيميتقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خاللها ويجب أن .  خدمة يعتزم تقديمهاالطالب لكلبرنامج النشاط الذي يجب أن يوفره  .1 :المقيم اعتمادا على يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير   :الوثائق المطلوبة  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  .إلى ضمان تصرف سليم و حذربهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة المختصة في مجال منح الترخيص المبينة  وتقيّم السلطة ،طبيعيين أو معنويين
 .االقتضاءصفة ضامني أصحاب رؤوس األموال عند  .4
قانون المقيمين الصادرة بمقتضى المجلة إسداء الخدمات المالية لغير   .الترخيص من قبل شخصين على األقلويجب أن يحدد التوجه الفعلي لنشاط طالب . والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب وكفاءة وتجربة المسيرين سمعة .5 مؤرخ في ال 2009 لسنة 64عدد 

   .2009 أوت 12
جل اقصاه االترخيص في يتم البت في مطلب    .لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا من  اشهر ابتداء )3 (ثالثة

 :اإلجراءات المعتمدة
  تقديم الملف، .1
 دراسة الملف، .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
 .مقرها االجتماعي بالبالد التونسيةانون التونسي ويوجد خفية االسم خاضعة للقأن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة   .1
ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل  يقل عنأن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله ال  .2

  . ألف دينار عند االكتتاب250
 .إليها شخص أو أكثر من أولئك األشخاصتشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين أو غير روابط رأس مال أو نفوذ مباشر الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة  .3
 . وفر للحرفاء حماية كافيةوتحسن سير النظام المصرفي والسوق المالية األهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع قدرة طالب الترخيص على تحقيق  .4
 :المقيم اعتمادا على يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير   :الوثائق المطلوبة .أكثر من أولئك األشخاصإليها شخص أو تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة  .5
 .اؤها وهيكله التنظيميإجرتقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خاللها ويجب أن . الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمهابرنامج النشاط الذي يجب أن يوفره  .1
 .النشاطوالتي يجب أن تكون كافية ومالئمة لبرنامج في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما  .2

   .المقيمةالمحافظ المالية غير شركات التصرف في  .41
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  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
كانوا أشخاصا وغير المباشرين،سواء صفة أصحاب رؤوس األموال المباشرين  .3   .إلى ضمان تصرف سليم و حذربهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة  في مجال منح الترخيص المبينة المختصة وتقيّم السلطة ،طبيعيين أو معنويين
 .االقتضاءصفة ضامني أصحاب رؤوس األموال عند  .4
 لسنة 1333أمر حكومي عدد   .اإلسالمية بالصكوك المتعلق 2013 جويلية 30 في المؤرخ 2013 لسنة 30 عدد القانون  .ن قبل شخصين على األقلالترخيص مويجب أن يحدد التوجه الفعلي لنشاط طالب . والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالبسمعة وكفاءة وتجربة المسيرين  .5

 ديسمبر 6 المؤرخ في 2017
  .المشترك للصكوكفي الصندوق الترخيص لتعاطي نشاط التصرف  المتعلق بضبط شروط 2017

  .اإلضافية المطلوبةالمعلومات أو الوثائق حصول الهيئة على يعلق أجل شهر إلى يوم   .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع إيداع  ابتداء من )يوما 30( شهرجل اقصاه أ

  :اإلجراءات المعتمدة
  الالزمة،تقديم الملف مصحوبا بالوثائق  .1
 دراسة الملف، .2
   .منح الترخيص .3

 .للصكوكفي التصرف في الصناديق المشتركة ركة خفية االسم يتمثل غرضها الوحيد ش .1
 .الشرعيةالشرعية وفق فتاوي و قرارات هيئة الرقابة إطار ممارسة أنشطتها بأحكام المعايير صلب عقدها التأسيسي على أنها ستلتزم في يجب على شركة التصرف التنصيص  .2
 .تمنحه هيئة السوق الماليةق المشترك للصكوك إلى ترخيص الصندويخضع تعاطي نشاط التصرف في  .3
 .التأسيسالصندوق بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند رأس المال األدنى لشركة التصرف في  .4
 .التصرف فيهموجودات الصندوق المشترك الي عهد لها من مجموع  %0.5أن رأس مالها ال يقل عن يجب على شركة التصرف في أي وقت  .5
 .و خبرتهم المهنيةو مواردها البشرية و كذلك نزاهة مسيريهم الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ووسائلها الفنية لى الشركة توفير الضمانات يجب ع .6
  .للتدقيق الشرعي الداخلييجب أن يكون لدى شركة التصرف وحدة ـ 7

  .المشتركة للصكوكالتصرف في الصناديق  .42

  .اإلسالميةالمتعلق بصناديق االستثمار  2013 ديسمبر 9المؤرخ في  2013 لسنة 48القانون عدد   .2014 جوان 9بتاريخ قرار وزير االقتصاد و المالية  .االستثمار بشركات المتعلق 1988 أوت 2 في المؤرخ 1988 لسنة 92 عدد القانون

) 3(ثالثة اجل أقصاه   .المطلوبةالوثائق اإلضافية على المعلومات أو إلى يوم حصول الهيئة  تعليق هذا األجل يمكن  .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع  من تاريخ إيداع أشهر

  :اإلجراءات المعتمدة
   الترخيص مطلبتقديم .1
   .منح الترخيص .2

في موارد   التصرفيستوجب تعاطي نشاط   . من قبل هيئة السوق الماليةترخيص يمنح رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرينتوضع على ذمة شركات االستثمار ذات  خاصة
  .حذرينتنمية لفائدة مستثمرين غير االستثمار ذات رأس مال توضع على ذمة شركات التصرف في موارد خاصة ترخيص لممارسة نشاط  .43

 لسنة 83 عدد بالقانون الصادرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة
 جويلية 24 في المؤرخ 2001
بشركات االستثمار ذات رأس مال المتعلق بتنقيح التشريع الخاص  2008 لسنة 78القانون عدد   .تنمية مال في رأس المشتركة للتوظيف الصناديق بإحداث المتعلق 2005 ديسمبر 19 في مؤرخ 2005 لسنة 105 عدد القانون  :بـ تنقيحها تم كما 2001

 .المطلوبةالوثائق اإلضافية على المعلومات أو إلى يوم حصول الهيئة يمكن تعليق هذا األجل   .الوثائق المطلوبةلف مستوفيا لجميع المشهر من تاريخ إيداع أ )3 (أجل أقصاه ثالثة

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
 .منح الترخيص .3

مجلة مؤسسات التوظيف (رأس مال المتغير ن شركات االستثمار ذات شروط تكوي  .1 :الشروط   ):الجماعي
  األوراق المالية،موضوعها الوحيد في إدارة محفظة من المتغير هي شركات خفية االسم يتمثل شركات االستثمار ذات رأس المال  -
  .عن مليون دينارالتأسيس االستثمار ذات رأس المال المتغير عند ال يمكن أن يقل رأس مال شركات  -
االستثمار ذات رأس المال المتغير صراحة يجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات  -

يف تعتبر مؤسسات توظ      . األوراق الماليةالتوظيف الجماعي في تكوين مؤسسات  .44   :مالية جماعي في األوراق ال
  .راس مال متغيرشركات االستثمار ذات  -
  .للتوظيفالصناديق المشتركة  -
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ر المتعلق بصناديق االستثما 2013 ديسمبر 9المؤرخ في  2013 لسنة 48القانون عدد   .تدخالتها شروط وتيسير تنمية مال رأس في للتوظيف المشتركة والصناديق تنمية مال رأس ذات االستثمار بشركات المتعلق التشريع بتنقيح المتعلق 2011 أكتوبر 21 في مؤرخ 2011 لسنة 99 عدد المرسوم   .توسيع مجال تدخلهاللتوظيف ذات رأس مال تنمية و تنمية و بالصناديق المشتركة   قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية      .اإلسالمية

 .استرجعتها من أصحابها بطلب منهمعن طريق إعادة شراء نفس الشركة ألسهم طريق اصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه على أن رأس المال يمكن الترفيع فيه عن 
ركة شروط تكوين الصناديق المشت .2 مجلة مؤسسات التوظيف (للتوظيف    ):الجماعي
  األوراق المالية ملكية مشتركة ألوراق مالية،يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في  -
ذلك األحكام الخاصة باألمالك المشاعة و كتطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية  في األوراق المالية الشخصية المعنوية  و ال ال تكون للصندوق المشترك للتوظيف  -  المتعلقة بشركات المحاصة،
 .األوراق المالية عند التكوين بمائة ألف ديناريجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في يضبط المبلغ األدنى الذي يجب أن  -
  :السوق المالية يتضمن الوثائق التاليةيتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة   :ةالوثائق المطلوب   .من المتصرف و المودع لديهللتوظيف في األوراق المالية بمبادرة مشتركة يتم تأسيس الصندوق المشترك  -
  وكذلك بطرق االستغالل؛ وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف المالية وباألشخاص المتدّخلين في نشاطها بمؤسسة التوظيف الجماعي في األوراق بطاقة ترخيص تحتوي على التعريف  .1
  الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف ؛االستثمار ذات رأس المال المتغير أو النظام سيسي لشركة مشروع العقد التأ .2
  القسم؛الالزمة في مختلف المراحل داخل ذلك المعالجة اإلعالمية مع بيان عمليات المراقبة مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات مهمة المتصرف واإلجراءات المتعلقة بمسار والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس ويض السلط المراكز وبيان نظام تفولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المساهمين في رأس ماله وهيكله التنظيمي تقديم : التوظيف الجماعي في األوراق الماليةإرشادات حول المتصرف في مؤسسة  .3
  مهامه ومخطط الرقابة؛باإلضافة إلى مكتوب حول قبول المودع لديه الالزمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم إلعالمية مع بيان عمليات المراقبة ا المعالجة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات مهمة المودع لديه واإلجراءات المتعّلقة والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط التنظيمي لمختلف أجهزتها الوظيفية والعملية هيكلها التنظيمي والهيكل : األوراق المالية الجماعي في موجودات مؤسسة التوظيفإرشادات حول المؤسسة المودع لديها  .4



  1515صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 
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  إلى بيان طرق التوزيع؛ داخل القسم المكّلف بمهمة التوزيع إضافة ويض السلط والمسؤوليات وبيان نظام تفأجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز هيكله التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف : إرشادات حول الموزع أو الموزعين .5
  إضافة إلى هيكلة رأس المال؛ ضاء تقديم المجمع الذي ينتمون إليه القتالمعنويين وصف عام ألنشطتهم وعند ابأشخاص طبيعيين وبالنسبة لألشخاص ومضمون من السجّل العدلي إذا تعلق األمر على وجه الخصوص سيرتهم الذاتية بطاقة إرشادات حول المؤسسين تبين  .6
  في األوراق المالية؛وموزعي سندات مؤسسات التوظيف الجماعي والمسيرين والمتصرفين والمودع لديهم وصف عام لنظام تأجير األعوان  .7
  نهم دفعها؛ ماألوائل مع ذكر المبالغ التي يتعين على كل قائمة المساهمين أو حاملي الحصص  .8
  .اإلنطالق على المساعدة بصناديق المتعلق 2005 جويلية 18 في المؤرخ 2005  لسنة58عدد  القانون ).المجلة من مكرر الثاني الباب. (تدخالتها شروط وتيسير تنمية مال رأس في للتوظيف المشتركة والصناديق تنمية مال رأس ذات االستثمار بشركات المتعلق التشريع بتنقيح المتعلق 2011 أكتوبر 21 في مؤرخ 2011 لسنة 99 عدد المرسوم  . تنمية مال فيرأس للتوظيف مشتركةالصناديق ال بإحداث المتعلق 2005 ديسمبر 19 في مؤرخ 2005 لسنة 105 عدد القانون بمقتضى تنقيحها تم كما 2001 جويلية 24 في المؤرخ 2001 لسنة 83 عدد بالقانون الصادرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة .األوراق المالية إضافة إلى طريقة مكافأتهمالمتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في المكلفين بتنفيذ أوامر البورصة الصادرة عن التعريف بالوسيط أو بوسطاء البورصة  .9

    .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع شهر من تاريخ إيداع أ )3 (أجل أقصاه ثالثة

 منح الترخيص .3 .دراسة الملف .2  .المالية لدى هيئة السوق تقديم الملف .1  :اإلجراءات المعتمدة

  .ضرورية لملف الترخيصأية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف  .6  .بهذه المهمةتصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام  .5  .الوثائق التجارية، عند اإلقتضاء .4  .العمليةاالتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف  .3  األطراف المعنية مشروع نظام داخلي موقع من قبل  .2  نسخة من بطاقة الترخيص  .1  :الوثائق المطلوبة

   .تنميةال للتوظيف في رأس مالوالصناديق المشتركة  اإلنطالق المساعدة علىن صناديق تكوي .45

  .اإلنطالق على المساعدة بصناديق المتعلق 2005 جويلية 18 في المؤرخ 2005 نة لس58عدد  القانون ).خامسا 22 الفصل (تدخالتها شروط وتيسير تنمية مال رأس في للتوظيف المشتركة والصناديق تنمية مال رأس ذات االستثمار بشركات المتعلق التشريع بتنقيح المتعلق 2011 أكتوبر 21 في مؤرخ 2011 لسنة 99 عدد المرسوم  . تنمية مال رأس في للتوظيف المشتركة ناديقالص بإحداث المتعلق 2005 ديسمبر 19 في مؤرخ 2005 لسنة 105 عدد القانون بمقتضى تنقيحها تم كما 2001 جويلية 24 في المؤرخ 2001 لسنة 83 عدد بالقانون الصادرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة

 .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع يوما من تاريخ إيداع  )45(في أجل أقصاه 

  منح الترخيص .3 .دراسة الملف .2  .المالية لدى هيئة السوق تقديم الملف .1  :اإلجراءات المعتمدة
 .ضرورية لملف الترخيصأية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف  .6  .بهذه المهمةتصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام  .5  .الوثائق التجارية، عند اإلقتضاء .4  .العمليةاالتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف  .3  األطراف المعنية مشروع نظام داخلي موقع من قبل  .2  طاقة الترخيص نسخة من ب .1  :الوثائق المطلوبة

تكوين صناديق  .46    .المنتفعة بإجراء مخففللتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة لمساعدة على االنطالق ا
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 لسنة 83 عدد بالقانون الصادرة الجماعي التوظيف مؤسسات مجلة  قائمة التراخيص  بةلو والوثائق المطالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 جويلية 24 في المؤرخ 2001
بـالقانون  تنقيحها تم كما 2001     .تدخالتها شروط سيروتي تنمية مال رأس في للتوظيف المشتركة والصناديق تنمية مال رأس ذات االستثمار بشركات المتعلق التشريع بتنقيح المتعلق 2011 أكتوبر 21 في مؤرخ 2011 لسنة 99 عدد المرسوم   .تدخلهارأس مال تنمية و توسيع مجال بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات ستثمار ذات رأس مال تنمية و االبتنقيح التشريع الخاص بشركات  المتعلق 2008 لسنة 78عدد 

) 3(أجل أقصاه ثالثة    .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع شهر من تاريخ إيداع أ
 

 :اإلجراءات المعتمدة
  .المالية لدى هيئة السوق يودع الملف .1
 .دراسة الملف .2
     المالية هيئة السوق منح الترخيص من قبل .3
 
 

  :الوثائق المطلوبة
  . ترخيص شركة التصرف .1
  .بطرق سير الصندوقالمعنيين و بخصائص التصرف وكذلك المتدخلين في نشاطه والمستثمرين التعريف بالصندوق وباألشخاص يص وتحتوي على بطاقة ترخ .2
 .موجودات الصندوقوحصصه المصدرة وكذلك تركيبة معلومات حول الصندوق المشترك للديون ة التوضيحية وتتضمن المذكر. خاصكانت حصص الصندوق موضوع توظيف العموم أو مشروع مذكرة توضيحية إذا حصص الصندوق موضوع توظيف لدى مشروع نشرة إصدار إذا كانت  .3
  .المشترك للديونمشروع النظام الداخلي للصندوق  .4
 .الصندوقالطريقة المعتمدة إلصدار حصص  .5
 .أطراف العمليةوصف العالقات التعاقدية بين مختلف  .6
 .نالمشترك للديوطرق تسويق حصص الصندوق  .7
 .معلومات بخصوص شركة التصرف .8
 .لديهامعلومات بخصوص المؤسسة المودع  .9

 .الصندوقوصف وسائل التصرف في خزينة  .10
 .شركة التصرف من طرف المودع لديهوصف لطرق مراقبة شرعية قرارات  .11
 .الموافقة لإلكتتاباتالسوق المالية شهادة في إيداع األموال إلى هيئة يجب على المودع لديه أن يوجه  .ومقرهما االجتماعيوكذلك تسمية شركة التصرف والموزع محفظة وأموال الصندوق المشترك للديون االجتماعي للمؤسسة التي  ستودع لديها فتح االكتتاب  للعموم والتسمية والمقر للجمهورية التونسية تاريخ الترخيص وتاريخ عامة أن تنشر بالرائد الرسمي المساهمة الالمشترك للديون، في صورة اللجوء إلى يتعين على شركة التصرف في الصندوق  .وثيقة التقييم .12

  .المشترك للديونتكوين الصندوق  .47

 لسنة 1332حكومي عدد الاألمر   .يتعلق بالصكوك اإلسالمية 2013 جويلية 30مؤرخ في  2013 لسنــة 30قانـــون عدد 
 ديسمبر 6 المؤرخ في 2017
  .المسبقةالمشترك للصكوك وتصفيته  في تكوين الصندوق الترخيص المتعلق بضبط شروط 2017

 .اإلضافية المطلوبةالمعلومات أو الوثائق حصول الهيئة على يعلق األجل إلى يوم   .الوثائق المطلوبةالملف مستوفيا لجميع أشهر من تاريخ إيداع ) 3(أجل أقصاه ثالثة 

ل شركة للصكوك بمبادرة مشتركة من قب المشترك يتم تأسيس الصندوق   .التصرف والمودع لديه
 

  .الى ترخيص  تمنحه هيئة السوق الماليةيخضع تكوين الصندوق المشترك للصكوك 
مشترك للصكوك ال تكون للصندوق ال .1   المحاصة،المشاعة و كذلك األحكام المتعلقة بشركات مجلة الحقوق العينية الخاصة باألمالك  و ال تنطبق عليه أحكام الشخصية المعنوية
 المؤرخ في 2016 لسنة 48القانون عدد الصندوق المشترك للصكوك بنكا على معنى ب أن يكون المودع لديه موجدات يج .2

  والمؤسسات المالية، المتعلق بالبنوك 2016 جويلية 11

 . اإلسالمية المشترك للصكوكتكوين الصندوق  .48
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قنية الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التالصندوق المشترك للصكوك الضمانات يجب أن يتوفر في المودع لديه موجدات  .3  المؤرخ في 2009 لسنة 64عدد المقيمين الصادرة بمقتضى القانون مالية لغير مجلة إسداء الخدمات ال .كل من الطرفين و مسؤوليتهو تحدد هذه االتفاقية صالحيات . التصرفبمقتضى اتفاقية تبرم بينه و بين شركة لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك تضبط شروط ممارسة وظائف المودع  .6  المشترك للصكوك، في الصندوق و هيكلتها عن شركة التصرفالصندوق المشترك للصكوك مستقال عضويا يجب أن يكون المودع لديه موجودات  .5  لفائدته وظيفة اإليداع،الصندوق المشترك للصكوك الذي تؤمن في نفس الوقت، مسيرين لشركة التصرف في ال يمكن أن يكون مسيرو المودع لديه،  .4  والمالية و بشرف و خبرة مسيريه،

  .اإلسالميةالمتعلق بصناديق االستثمار  2013 ديسمبر 9المؤرخ في  2013 لسنة 48القانون عدد   .2009 اوت 12

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من )  يوما30(شهر 
  .ماليةالمؤشر عليها من قبل هيئة السوق االكتتابات إال بعد إعداد نشرة إصدار ال يمكن لصندوق الخبرة تلّقي   لنظامه الداخلي بعد اإلطالع عليه،المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبوال يعد االكتتاب في حصص الصندوق   إعداد النظام الداخلي للصندوق،يتولى كل من المودع لديه و المتصرف   :اإلجراءات المعتمدة

  :، بمبادرة مشتركة بين)استثمار مخففةرأس المال المتغير خاضعة إلى قواعد استثمار مخففة و شركات االستثمار ذات للتوظيف خاضعة لقواعد صناديق مشتركة (المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق صناديق الخبرة التي تحدث في شكل   السوق المالية،الجاري به العمل، إلى ترخيص تمنحه هيئة اندماجه أو انقسامه أو تصفيته وفقا للتشريع يخضع تكوين صندوق الخبرة أو تحويره او 
  .اليةقبل هيئة السوق المإال بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من ال يمكن لصندوق خبرة تلقي اإلكتتابات  .5  بأمر،وحيد له صفة بنك مقيم وفق شروط تضبط موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه كما يمكن إيداع . منتصب بالبالد التونسيةلدى مودع لديه وحيد له صفة بنك غير مقيم  الخبرة يجب إيداع موجودات صناديق .4  مودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة،ال يمكن الجمع بين صفتي متصرف و  .3  الخبرة،التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق يتم تعيين مودع لديه وحيد صلب العقد  .2  .استثمارهم كذلك بالنظر إلى وضعهم أو خبرتهم أو حجم المقيمين ذوي الكفاءة و الذين يعتبرون  مخصصة ألصناف معينة من المستثمرين غيرصناديق الخبرة هي آليات استثمار  .1 التصرف فيها،وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى   .المودع لديه -

  تكوين صناديق الخبرة .49
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 سبتمبر 30 المؤرخ في 71عدد  من قانون اإلستثمار 35الفصل   قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  :الملوثة أو الخطرة أنشطة الصناعاتقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة  .4
2016.  

 عدد بالقانون الصادرة الشغل مجلة  وأجزاؤها وقطع الغيار منهائر والمفرقعات والذخاصناعة األسلحة  .50      
الفصل  (الالحقة بالنصوص وإتمامها تنقيحها تم كما 1966 أفريل 30 في المؤرخ 1966 لسنة 27

 في المؤرخ والتكنولوجيا الصناعة وزير بقرار تنقيحه تم كما المزعجة أو بالصحة المخلة أو الخطرة المؤسسات قائمة بضبط والمتعلق 2005 نوفمبر 15 في المؤرخ والمتوسطة الصغرى والمؤسسات والطاقة الصناعة وزير من قرار    .الشروط لكراسات الخاضعة الوحدات وأصناف المحيط على المؤثرات لدراسة الخاضعة الوحدات أصناف وبضبط المحيط على تالمؤثرا بدراسة والمتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد أمر  .واستغاللها المزعجة أو بالصحة المخلة أو الخطرة المؤسسات فتح بإجراءات المتعلق 2006 أكتوبر 9 في المؤرخ 2006 لسنة 2687 عدد األمر .سيرها وطرق ومشموالتها المزعجة أو بالصحة المخلة أو الخطرة بالمؤسسات الخاصة الوطنية اللجنة بضبط المتعلق 2004 أفريل 13 في المؤرخ 2004 لسنة 956 عدد األمر   ).296
 نوفمبر 15 في المؤرخ بالقرار الملحقة القائمة (2010 فيفري 23

).1705 الرقم تحت 2005  جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار    
  )6 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح فطر من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003

) 13(ثالثة عشر    .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف  من تاريخ أسبوعا

  :اإلجراءات المعتمدة
  .يئة الترابيةواالسكان والتهإيداع الملف بوزارة التجهيز  .1
  .إجراء بحث إداري .2
  .إعداد قرار الترخيص .3

 :الشروط 
  .مصحوب بجميع الوثائق القانونيةتقديم مطلب في الحصول على الخدمة   .1
  .وعن محالت السكنى خاصةيجب أن تكون الوحدة بعيدة عن المدن  .2
ة مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحمايالقيام بدراسة المؤثرات على المحيط  .3   .المحيط
  .ووسائلهاواالنفجارات والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة وتحدد إجراءات الوقاية من األخطار كالحرائق القيام بدراسة تتعرض لألخطار المحتملة  .4
  :الوثائق المطلوبة .إعداد مخطط طوارئ داخلي .5
 .صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادهاالمواد المزمع استعمالها والمنتوجات المزمع محدد بكل دقة، طبيعة األنشطة وحجمها مع بيان ومهنته وعنوانه، الموقع الذي ستقام به الوحدة يته يتضمن اسم الطالب ولقبه وجنس جبائيا محررا على ورق يحمل طابعا تقديم مطلب .1
  )ه.د.ج.ب. أ(في كل الحاالت ونسية التفتح مؤسسة مترتبة لفائدة الخزينة العامة للبالد المستوجب بعنوان وصل في دفع معلوم قار  .2
  )د.ب.أ(بطاقة إرشادات فنية في الحاالت  .3
  ).د.أ(الحالتين موقع تركيز وحدة تكسير وغربلة الحجارة في يبين بها  100.000/1 أو 50000/1 بسلمجزء من خريطة البالد التونسية  .4
. أ(موجها ومحددا من كل الجهات في الحاالت ويكون م 500 الموجودة داخل دائرة شعاعها  ات وغيرهاللمساكن والطرقالمؤسسة بالنسبة  يبين موقع 1000/1 بمقياس  موقعيمثال .5   )ه.د.ج.ب
لوحدة  200/1بمقياس إجمالي مثال  .6 في يوضح أهم أجزاءها ة لتكسير الحجارة والغرب  )ب.أ(الحالتين التاليتين 
 ).ه.د.ج.ب. أ(الطلب في الحاالت شهادة ملكية أو عقد تسويغ للمكان موضوع  .7
الوثيقتين  تضاف بالنسبة للذوات المعنوية    :التاليتين
  ).ه.أ(الحالتين نسخة من النظام األساسي للمؤسسة في  .1
:  د–تمديد :  ج–توسيع :  ب–تركيز: أ٭(  ).ه.أ(الحالتين التونسية يتضمن إعالن تكوين المؤسسة في نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية  .2   .)لتغيير مشغ:  ه–تحويل 

  .وحدة تكسير وغربلةترخيص لفتح واستغالل  .51
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  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
وخزنها وتصديرها وتوريدها ونقلها المتفجرة المخصصة ألعراض مدنية المتعلق بضبط شروط صنع المواد  1996 جويلية 15المؤرخ في  1996 لسنة 63القانون عدد    واستعمالها واالتجار فيها
 .مدنيةبالمواد المتفجرة المخصصة ألغراض الخاص بضبط المعاليم المتعلقة  2000 أفريل 24المؤرخ في  2000 لسنة 859األمر عدد  
 لسنة 1443األمر عدد  

 جوان 27 المؤرخ في 2000
 .واستعمالها واالتجار فيهاوتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها المتفجرة المخصصة ألغراض مدنية بالبعض من عمليات صنع المواد معنويين أو طبيعيين للقيام بالكّل أو وإجراءات إسناد ترخيص ألشخاص  يتعلق بضبط شروط 2000

 .راقبة تلك الموادومعمليات خزن ونقل واستعمال المخصصة ألغراض مدنية وبتنظيم الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة واإلجراءات الخاصة بتزويد وزارة  يتعلق بضبط التراتيب 2000فيفري  04والدفاع الوطني مؤرخ في قرار من وزيري الداخلية  
 .بتصنيف المواد المتفجرة يتعلق 2000 مارس 18في قرار من وزير الداخلية مؤرخ  
قرار من وزير الداخلية المؤرخ    .ائقتوفرها في هذه الوثبالمواد المتفجرة والبيانات الواجب مستغل مخزن أو مستودع تزويد الوثائق الواجب مسكها من قبل  يتعلق بضبط 2000 جويلية 14في 
قرار من وزير الداخلية مؤرخ    .ومستلزمات السالمةومواصفات وسائل نقله وقواعد المتفجرة المخصصة ألغراض مدنية كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد  يتعلق بضبط 2000 أكتوبر 16في 
قرار من وزير الداخلية مؤرخ    .والمقاييس المتعلقة بهابالمواد المتفجرة واإلجراءات  للسالمة من األخطار الخاصة الفنيةشروط الصيغ المرجعية للدراسة  يتعلق بضبط 2000 أكتوبر 16في 
قرار من وزير الداخلية مؤرخ    .استيعابهاوتصنيفها ونمط بنائها وطاقة المتفجرة المخصصة ألغراض مدنية شروط موقع انتصاب مخازن المواد  يتعلق بضبط 2000 أكتوبر 16في 

  ائق المطلوبةالوثمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 6(سّتة 
  :المعتمدة اإلجراءات

  .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1
  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2
  .المتفجرات مراقبة في ةالمختص الجهوية الوحدة مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز •
  .الرأي إلبداء الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى يرجع ثم •
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) قليمإ أو (المنطقة •
  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار إسناد  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن بذلك المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي التراتيب إدارة على الطلب تحيل الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة •

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط . 1
  : المبدئية للموافقة بالنسبة  المطلوبة الوثائق  .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو نالمعنويي لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال   .2
  : بـ مرفوقا ليةالداخ وزير باسم مطلب -

  .المصنع انتصاب مكان بالنظر لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمضي لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو ياطبيع شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .النقل ولوسائل للمحالت ملكية شهادة أو بالبيع أو بالكراء وعد .5
  .الداخلية وزير لقب من عليها مصادق األخطار من للسالمة فنية دراسة .6
  :التالية الوثائق إضافة  :النهائية للموافقة بالنسبة  .)الترابية والتهيئة البيئة وزارة قبل من عليها مصادق (المحيط على المؤثرات دراسة .7
  .معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .1
  .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل .2
  .الملف إيداع عند أشهر 03 من أكثر تسليمها على يمض لم الحرائق من والوقاية المحل صالحية في شهادة .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األساسي القانون نشر من نسخة .4
  .شهر تسليمها على يمض لم المحل ملكية شهادة أو المعنية المالية القباضة لدى جلمس المحل كراء عقد .5

  .ألغراض مدنيةالمواد المتفجرة المخصصة الترخيص في صنع  .52
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  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
ؤرخ قرار من وزير الداخلية م   .متفجرةمسكها أثناء كل عملية نقل مواد أنموذج بطاقة الطريق الواجب  يتعلق بضبط 2000 أكتوبر 16في 
لداخلية مؤرخ اقرار من وزير     .المواد المتفجرةالشروط الفنية لمختلف مراحل صنع  يتعلق بضبط 2000 أكتوبر 16في 
  فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون 
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
 لسنة 1443 عدد األمر 

 جوان 27 في المؤرخ 2000
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000

  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 6(سّتة 
  :المعتمدةاإلجراءات 

  .االستغاللالوطني الراجع لها بالنظر مكان يقدم الطلب إلى منطقة الحرس  .1
  :كل منتتولى المنطقة إحالة الطلب إلى  .2

  .المتفجراتية المختصة في مراقبة الجهو الرأي بالتنسيق مع الوحدة وإبداءبالمعاينات الميدانية والتحريات األمنية المركز مرجع النظر للقيام  
  .إلبداء الرأياالقتضاء ليحال فيما بعد على الوالية الرأي وإحالته على اإلقليم عند إلى المنطقة إلبداء ثم يرجع  
  .للحرس الوطني إلبداء الرأيالطلب إلى إدارة الوحدات الترابية تتولى إحالة ) أو اإلقليم(المنطقة  
  .طريق الوحدة األمنية وحفظ الملفر بحث عن إعالم المعني ضمن محض  :عدم الموافقة  الترابية للحرس الوطني للمتابعةإسناد قرار وإعالم إدارة الوحدات   :الموافقة النهائية  .القانونيةومطالبته باستكمال بقية الوثائق إعالم المعني بذلك ضمن محضر بحث   :الموافقة المبدئية  .الناحية األمنية والفنيةب التي تتولى دراسته من التراتيالوطني تحيل الطلب على إدارة إدارة الوحدات الترابية للحرس  

 :الشروط 
  .مراحل العملياتومستلزمات السالمة التي تستوجبها جميع أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي   .1
 .اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسيةالمتفجرة المخصصة ألغراض مدنية إال في نطاق للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد ة الراغبين في الحصول على ترخيص التونسيالمعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية ال يمكن الترخيص بالنسبة لألشخاص  .2
 .لنفس شروط وإجراءات إحكام خزن هذه المواديخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار  .3
  :ويحتوي ملف التجديد على الوثائق التالية  .يخ انتهاء صلوحيتهاتار أشهر من 4تقديم مطلب تجديد الرخصة قبل يتعين على المتحصلين على إحدى الرخص   :الوثائق المطلوبة .التقنية المعتمدة بالبالد التونسيةالمتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المواد المتفجرة اإلدالء لمصالح وزارة الداخلية يد يتوجب على التاجر المرخص له في تور .4
  مطلب باسم وزير الداخلية  .1
  .المصنعالوحدة األمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من  .2
  .شخصا معنوياشخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان لطالب الرخصة إن كان . و.ت.نسخة من ب .3
  . أشهر عند إيداع الملف3تسليمها أكثر من القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب  .4
  .من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصةشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة  .5
صة موضوع نسخة مطابقة لألصل من الرخ .6   .طلب التجديد
  .الحرائقشهادة في صلوحية المحل والوقاية من  .7
حسب طبيعة (عليها من قبل وزير الداخلية دراسة فنية للسالمة من األخطار مصادق  .8   ).العملية موضوع الترخيص

/ نقل/ توريد/ تصدير/بصنعتجديد الرخص المتعلقة  .53   .ألغراض مدنية المواد المتفجرة المخصصةاالتجار في / استعمال/ خزن
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  :اإلجراءات المعتمدة      قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .المركزي بالوزارة المكلفة بالصناعةلدى مكتب الضبط إيداع الملف  .1
 .والخزف والبلورمصالح المركز التقني لمواد البناء العامة للصناعات المعملية بالتعاون مع والبت فيها من قبل مصالح اإلدارة دراسة الملف وتقييم محتواها  .2
  .المحددةالوثائق المكملة للملف خالل اآلجال صورة عدم قيام صاحبه بتقديم يمكن سحب الترخيص المبدئي في  .إجراءات إحداث شركة المشروعللشروط وذلك قصد استكمال مبدئيا للمستثمر الذي يستجيب ملفه الوزير المكلف بالصناعة ترخيصا لرأي الفني يمنح بناءا على ا .3
    .واستغاللهترخيصا نهائيا إلنجاز مصنع لإلسمنت إجراءات إحداث شركة المشروع تولى استكمال يللمستثمر الذي منح الوزير المكلف بالصناعة  .4

 :الشروط 
   صى تقدير،مليون طن من الكلنكر على أق 1يمكن أن تفوق طاقة اإلنتاج السنوية للمصنع يكون نشاطها خاضعا لنظام التصدير الكلي وال أولوية إسناد الترخيص للشركات التي 
  انتصاب مصنع اإلسمنت فيهااإلسمنت وخاصة الكلس والطين بالمنطقة المزمع توفر مقاطع المواد اإلنشائية الالزمة لصناعة. 
  ل المستثمر جميع مصاريف البنيةوالغاز الطبيعي،وتزويد وحدة إنتاج اإلسمنت بالماء والكهرباء التحتية األساسية الخارجية المتعلقة بالربط تحم 
  الطاقة الحرارية الجملية للوحدة على أقصى تقدير من % 20اإلسمنت نسبة يتجاوز استهالك الغاز الطبيعي بوحدة إنتاج وال يمكن أن . الطبيعي على غرار فحم البترولتوفير مصادر للطاقة الحرارية غير الغاز. 
  الوثائق المطلوبة    . مليون دينار150المصنعة لألسمنت عن أن ال يقل رأس مال شركة المشروع: 
 .تفصيليةمنجزة من قبل مكتب دراسات تتضمن رزنامة دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع  .1
 :خاللمعطيات تبين كفاءة المستثمر وشركائه من  .2

 مماثلة،الخبرة الفنية في إنجاز مشاريع صناعية  
 .اإلمكانيات المالية لتوفير األموال الذاتية 

 :كي تتعلق بـمعطيات حول التمويل البن .3
 ،)بنوك تونسية أو أجنبية(مصادر التمويل  
موافقات مبدئية (ضمانات التمويل البنكي    ،)على التمويل

 :والمقاطع الالزمة للمشروع من حيثتوضيحات حول الحوزة العقارية لألراضي  .4
 ملكية العقارات، 
 صيغ استغاللها، 
 .لطبيعي والماءوالكهرباء والغاز اقربها من الشبكات الخارجية للطرقات  

مصادق عليها من قبل الديوان (لمنطقة اإلنجاز لصناعة اإلسمنت مصحوبة بخريطة جيولوجية خاصة من حيث توفر المواد اإلنشائية الصالحة الدراسة الجيولوجية لمنطقة إنجاز المشروع مصادقة الديوان الوطني للمناجم على  .5  ).الوطني للمناجم
 االستشارة الوجوبية المسبقة،على دراسة التدقيق في الطاقة موضوع كم في الطاقة مصادقة الوكالة الوطنية للتح .6
  :يةالتالاإلدارة العامة للصناعات المعملية بالوثائق من تاريخ الحصول على ترخيص مبدئي موافاة  أشهر 8ويجب على المستثمر في أجل أقصاه  .المجتمعية لشركة المشروعمخطط استثمارات بعنوان المسؤولية  .7
 المشروع،نسخة من القانون األساسي لشركة  .1

  اإلسمنت الرمادي أو األبيضترخيص إلنجاز مصانع  .54
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  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 ،) أشهر3ال يتجاوز تاريخ إصداره (المشروع مضمون حديث من السجل التجاري لشركة  .2
 نسخة من شهادة التصريح باإلستثمار، .3
 الشركة، من رأس مال % 5للتصرف في حدود تثبت إيداع مبلغ مالي في حساب غير قابل وثيقة مسلمة من إحدى البنوك التونسية  .4
 اإلسمنت،األراضي ومقاطع المواد اإلنشائية الالزمة لصناعة الوثائق المثبتة للملكية أو لعقود كراء  .5
 بالمشروع،دراسة المؤثرات على المحيط المتعلقة مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على  .6
ب مصانع عالمية مختصة في مجال إنجاز وتركينسخة من عقد شراكة مع مؤسسة وطنية أو  .7   صناعة الجير .55  المكلفة بالصناعةتقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة         .اإلسمنت

السائل  صناعة الحديد  .56  المكلفة بالصناعةتقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة         في المؤرخ 2001 لسنة 14 عدد بالقانون تنقيحه تم كما وإزالتها فيها التصرف وبمراقبة بالنفايات المتعلق 1996 جوان 10 في المؤرخ 1996 لسنة 41 عدد القانون  وحديد البناء
 ، 31 الفصول (بالنظر لها الراجعة المجاالت في الترابية والتهيئة البيئة وزارة طرف من المسلمة بالتراخيص الخاصة اإلدارية اإلجراءات بتبسيط المتعلق 2001 جانفي 30
 ،35 ،34 ،33 ،32 مكرر، 31
  ).2-1 عدد الملحق( إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات والمتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ الترابية والتنمية البيئة وزير قرار  ).4 الفصل( البحر في أخرى مواد أو نفايات إلقاء وتراخيص خطرة نفايات في التصرف أنشطة لممارسة التراخيص إسناد شروط بضبط المتعلق 2009 أفريل 13 في المؤرخ 2009 لسنة 1064 عدد األمر ).رابعا- ب الصنف-األول الملحق (شروط لكراس الخاضعة الوحدات وأصناف اسةلدر الخاضعة الوحدات أصناف وبضبط المحيط على المؤثرات بدراسة والمتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد األمر .الخطرة النفايات قائمة بضبط المتعلق 2000 أكتوبر 10 في المؤرخ 2000 لسنة 2339 عدد األمر   ).38و 37 ،36

ن ـحالة نسخ ميتم إتاريخ إيداع الملف من ) 7(أسبوع  : موزعة كاآلتيالوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف يوما من ) 21(واحد و عشرون  ثبت لتاعد ـب، لملفا ى ـــلاه، إتوــحـي مـــف عقد ل) 7(أسبوع  .خطرة نفايات في التصرف أنشطة لممارسة التراخيص إلسناد االستشارية الفنية اللجنة أعضاء وزير المن طرف  على قرار الترخيصللمصادقة والتأشير ) 3(ثالثة أيام   وجودة الحياةاإلدارة العامة للبيئة المذكورة صلب الكتابة القارة للجنة الترخيص من طرف إلعداد مشروع قرار ) 4( أيام أربعة  .اجتماع في الغرضالرأي وتحرير محضر المذكورة إلبداء  اللجنةع تماـجا   .بيئةالمكلف بال

  :اإلجراءات المعتمدة
  .الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا لجميع  .1
  .في نفايات خطرةالتراخيص لممارسة أنشطة التصرف اللجنة الفنية االستشارية إلسناد إحالة نسخ من الملف إلى أعضاء  .2
  .عقد إجتماع اللجنة المذكورة .3
  .إعداد مشروع قرار الترخيص .4
  .المكلف بالبيئةإمضاء الترخيص من قبل  الوزير  .5

 :الوثائق المطلوبة .المؤثرات على المحيطلة الوطنية لحماية المحيط على دراسة للوكا المصادقة المسبقة متحصلة على مؤسسة   :الشروط 
 .التجميع والفرز والخزن واإلزالةالواجب اتخاذها لضمان شروط السالمة ومواقع والخزن والمعالجة والتثمين واإلزالة، االحتياطات المقتضيات التقنية وطرق التجميع والنقل والفرز ع وكميات النفايات، أنوا: معلومات حولالشؤون المحلية والبيئة وتضم هذه المطبوعات وذلك بتعمير المطبوعات ويتم سحبها من وزارة والبيئة لممارسة نشاط تصرف في نفايات خطرة سم وزير الشؤون المحلية إمطلب ترخيص بـ 1
  .المحيط لحماية على البيئة من قبل الوكالة الوطنيةنسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات ـ 2

  .الخطرةالتصرف في النفايات ترخيص لممارسة نشاط  .57
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 الفصل (االستثمار بقانون علقيت 2016 سبتمبر 30 في مؤرخ 2016 لسنة 71 عدد القانـون  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  :بقطاع الصحةقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية  .5
 ).2 الفقرة 34 والفصل 6
 .المقيمين غير لفائدة خدماتها كامل تسدي التي الصحية بالمؤسسات المتعلق 2001 أوت 7 في المؤرخ 2001 لسنة 94 عدد القانون 

 .) يوما60( االتفاقيةالمصادقة على شهران من تاريخ 
  اإلجراءات المعتمدة

  دراسة الملف، .1
ة على جدوى المصادق .2   المشروع،
  اتفاقية مع وزير الصحة،استدعاء المستثمر إلمضاء  .3
  ، المجلس األعلى لالستثمار  انظار علىعرض الملف  .4
  .الرسمي للجمهورية التونسيةبمقتضى أمر يتم نشره بالرائد المصادقة على االتفاقية  .5

  :الوثائق المطلوبة  .االستجابة لشروط االستثمار في القطاع
   وزير الصحة،مطلب باسم .1
  وصف تفصيلي للمشروع، .2
  بيان الكلفة الجملية للمشروع، .3
  بيان هيكلة رأس المال، .4
  دراسة جدوى المشروع، .5
  نسخة من العقد التأسيسي للمؤسسة، .6
  .وبتكاليف اإلقامة في المؤسسات الصحية الخاصةيخص التجهيزات من المعدات الثقيلة وبالتعريفات بالخارطة الصحية وبمقاييس ومعايير الحاجيات فيما التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة ام  ال تنطبق على هذه المؤسسات األحك:مالحظة  .قصد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحةنسخ من األمثلة الهندسية للمشروع ) 04(أربع  .7

  .المقيمينكامل خدماتها لفائدة غير مؤسسة صحية تسدي حداث إل ترخيص .58

 في المؤرخ 1976 لسنة 62 عدد بالقانون وتنقيحه إتمامه تم كما الصيدلية المهن بتنظيم المتعلق 1973  أوت 3 في المؤرخ 1973 لسنة 55 عدد ونالقان
 عدد والقانون 1976 جويلية 9

 في المؤرخ 1989 لسنة 101
 في المؤرخ 2008 لسنة 32 عدد والقانون 1989 ديسمبر 12
 عدد والقانون 2008 ماي 13
 لسنة 1206 عدد األمر    ).3 الفصل (2010 جوان 7 في المؤرخ 2010 لسنة 30

 جوان 22 في المؤرخ 1992
 عدد باألمر وتنقيحه إتمامه تم كما بالتفصيل البيع صيدليات استغالل بتنظيم المتعلق 1992
 في المؤرخ 1993 لسنة 1448

 عدد واألمر 1993 جويلية 3
 في المؤرخ 2004 لسنة 1058

 عدد واألمر  2007 أفريل 16 في المؤرخ 2007 لسنة 945 عدد واألمر 2004 ماي 3
 في المؤرخ 2007 لسنة 4139

 أفريل 23 في المؤرخ والقرار 2000 جوان 24 في المؤرخ بالقرار وإتمامه تنقيحه تم كما بالتفصيل البيع صيدليات إلحداث االنتظار قائمات إعداد شروط بضبط المتعلق 1993 أوت 26 في المؤرخ الصحة وزير قرار    .2007 ديسمبر 18
  .)2 ـ 2 عدد الملحق( إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2004 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار    .2004

  . ائق المطلوبةالوثمستوفيا لجميع تاريخ قبول الملف أشهر من ) 3(ثالثة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .صلوحية المحل ثم تسليم الرخصةإجراء زيارة تفقد ومراقبة . 2   هيئة الــــصيادلة للدرس وإبداء الرأيدراسة الـــملف وإحـــالته علـى  .1
  :يجب على الطالب أن يكون :الشروط 

  تونسي الجنسية، .1
  خاليا من كل الموانع القانونية، .2
  لممارسة،مستوفيا لشروط ا .3
  مرسما بهيئة الصيادلة، .4
  :بالنسبة إلحداث صيدلية بيع بالتفصيل  :الوثائق المطلوبة    . فرديةالشروط الواجبة على الصيدلي المستغل لصيدلية بصفة ويجب أن تتوفر في الصيادلة الشركاء نفس . صيادلةشركة ويتولى الوكالة عن الصيدلية صيدلي واحد أو عدة لمجموعة صيادلة استغالل صيدلية واحدة في إطار يمكن  .أعاله ويعتمد في ذلك ختم البريدمع اإلعالم بالبلوغ قبل نهاية األجل األول المشار إليه باألمر موجه إلى وزارة الصحة برسالة مضمونة الوصول قدرها ثالثون يوما وذلك بطلب معلل من قبل المعني نهارية أو ليلية ويقع تمديد هذا األجل لمدة إضافية إلدارة إلحداث صيدلية تسلم االستدعاء الموجه إليه من ابيع بالتفصيل والمتمثلة في أجل ثالثين يوما من تاريخ اآلجال القانونية إلتمام الملف الخاص بإحداث صيدلية البلدية التي صرح له فيها باألولوية مع وجوب احترام مرسما بقائمة االنتظار الخاصة بالمعتمدية أو  .5
. تسحب من الموقع واب الخاص بوزارة الصحةبالتفصيل تسلم من قبل وحدة الصيدلة والدواء أو  مطبوعة طلب رخصة استغالل صيدلية بيع تعمير .1 )www.santetunisie.rns.tn.(  
  .األجنبية في الصيدلة مصحوبة بشهادة معادلةنسخة من الشهادة التونسية في الصيدلة أو الشهادة  .2
بالنسبة لطالبي  ف الوطنيةنسخة من بطاقة التعري .3  اإلحداث الفوري للصيدليات
  شهادة الترسيم بعمادة الصيادلة .4
  استخراجه أكثر من سنةمضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على  .5
  العسكريةشهادة في تسوية وضعية الطالب إزاء الخدمة  .6
  لالتشريع الجاري به العمالبيانات الهندسية مع تقسيم مفصل للمساحة وفق  .7

" ب"أو " أ"من الصنف صيدلية بيع بالتفصيل ترخيص إلحداث  .59   .أو نقلها أو إحالتها
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها وأقرب صيدلية لها شهادة من خبير في قيس األراضي تبين المسافة  .8
  عقد أو وعد كراء أو شراء المحل .9

ت أن تثب" ب"لصيدليات البيع بالتفصيل من صنف أو من البلدية بالنسبة " أ"البيع بالتفصيل من صنف شهادة مسلمة من المعتمدية بالنسبة لصيدليات  .10 في " أ"حالة إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف وتسلم هذه الشهادة من البلدية في . المحل يتبعها ترابيا يل يشترط أيضا بالنسبة إلحالة صيدلية بيع بالتفص المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل 9 و6 و5و 4 و3 و2و 1عالوة على الوثائق الواردة أعاله بالنقاط   :بالنسبة إلحالة صيدلية بيع بالتفصيل  . المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل10و9و 8 و7 و5 و1ثائق الواردة أعاله بالنقاط تشترط الو  : بالنسبة لنقل صيدلية بيع بالتفصيل  .وسيدي حسينوساقية الدائر وزاوية سوسة والقصيبة والثريات والزهور تونس وأريانة وسوسة وصفاقس : البلديات التالية أو بصفة وقتية وعد (اإلدالء بعقد بيع األصل التجاري   لسنة 404 عدد باألمر تنقيحه تم كما الدم تصفية مراكز واستغالل إحداث شروط بضبط المتعلق 1998 أفريل 4 في المؤرخ 1998 لسنة 795 عدد األمر  .البريد مضمون الوصول يجب تقديم الملف في ثالث نظائر بواسطة :مالحظة  ).بيع األصل التجاري
 فيفري 3 في المؤرخ 2006
 لسنة 740 عدد باألمر تنقيحه تم كما الخاصة الصحية للمؤسسات الوطنية اللجنة تسيير وطرق وتركيبة مشموالت بضبط المتعلق 1992 جوان 22 في المؤرخ 1992 لسنة 1208 عدد األمر .2009 جوان 15 في المؤرخ 2009 لسنة 1926 عدد باألمر وإتمامه نقيحهت تم كما الخاصة الصحية بالمؤسسات المتعلق 1998 أفريل 4 في المؤرخ 1998 لسنة 793 عدد األمر .2009 جوان 15 في المؤرخ 2009 لسنة 1927 عدد  واألمر 2006
 مارس 30 في المؤرخ 1998
 لسنة 1080 عدد مرواأل 1998
 ماي 14 في المؤرخ 2001
 تم كما الدم، تصفية مركز إحالة أو نقل أو توسيع أو الستغالل والترخيص المبدئية الموافقة ىعل الحصول قصد النهائي والملف األولي الملف تكوين عند المشترطة الوثائق قائمة بضبط المتعلق 1998 أفريل 27 في المؤرخ الصحة وزير قرار  .2001

  .) يوما60( الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف من شهران بداية  : النهائيةالموافقة  .المحددة سابقاالخارطة الصحية بحسب معايير واالستجابة تكون الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع إيداع الملف بداية من تاريخ  ) يوما60 (شهران  :الموافقة المبدئية

  :الموافقة المبدئية .  :اإلجراءات المعتمدة  
  .االنتظارتسجيل المطلب على قائمة  .1
  :الموافقة النهائية .  .القصور الكلوي المزمنقبل اللجنة الفنية لطب الكلى وعالج مسبق على أساس تقرير يعد من  إلى تحديد تصفية الدم الجديدةيخضع إحداث مراكز : مالحظة  .الخاصةالوطنية للمؤسسات الصحية عرضه على أنظار اللجنة  .2
  .من قبل إدارة البناءاتالمصادقة على األمثلة الهندسية  .1
 .لشروط الممارسةالمعني باألمر إلثبات المطابقة طلب إجراء زيارة تفقد من قبل  .2
بالترخيص إعداد قرار يقضي  .3   النهائي ممضى

  :الموافقة المبدئية  :الشروط 
  .أمراض الكلى أو طبيب مقتدر في تصفية الدم إال إلى طبيب مختص في لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله مركز  و استغاللإلحداثال يمكن إسناد الترخيص  .1
  .الدم تصفية مراكز واستغالل إحداث شروط بضبط المتعلق 1998 أفريل 4 في المؤرخ 1998 لسنة 795 بالملحقين المصاحبين لألمر عددباألعوان و المحالت و التجهيزات طبقا لما هو مبين  المقاييس المتعلقة  تحصله على الترخيص أن يمتثل إلى قبل مركز لتصفية الدميجب على كل مستغل   .2
 .صحية خاصة أخرىله عيادة أخرى و دون أن يكون له نشاط في مؤسسة يتعين عليه أن يعمل بالمركز كامل الوقت دون أن تكون و . ت خارجية داخل المركزلتصفية الدم القيام بعياداال يمكن إال للطبيب المرخص له في استغالل مركز  .3
  :الموافقة النهائية    .للحصول على رخصة إستغالل مركز تصفية الدمتتوفر في الشخص المحال إليه الشروط المطلوبة ز تصفية الدم يجب أن في صورة إحالة مرك: مالحظة  .الدمأو عن طريق الغير أية مصلحة في مركز آخر لتصفية ال يمكن للمتحصل على الرخصة أن تكون له بنفسه  .4
  :الموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة .حصول المعني باألمر على الموافقة المبدئية .1
بالنسبة للموافقة المبدئية إلحداث مركز لتصفية  .1   :الدم

  لب باسم وزير الصحة،مط 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
  معنوي،نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق األمر بشخص  

  .الدم أو توسيعه أو نقله مركز لتصفية استغالل و إلحداثترخيص  .60
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 سبتمير 26 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار    .الدم تصفية مركز إحداث ترخيص على الحصول لصاحبها تخول التي الطبية االختصاصات قائمة بضبط المتعلق 1998 أفريل 27 في المؤرخ الصحة وزير قرار ).والثاني األول الفصلين (2007 فيفري 28 في المؤرخ بالقرار تنقيحه  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).1-1 الملحق (إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات علقيت 2006

  .الشهادة العلمية أجنبيةبشخص مادي أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت نسخة من شهادة الدكتوراه في الطب إذا تعلق األمر  
  .المستغل شخصا معنوياأمراض الكلى أو مقتدرا في تصفية الدم إذا كان  يجب تعيين طبيب مدير فني يكون مختصا في :مالحظة  .العلمية أجنبيةالدم أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة تعلق األمر بشخص مادي أو شهادة االقتدار في تصفية  إذا نسخة من شهادة االختصاص في أمراض الكلى 

لتوسيع أو نقل مركز بالنسبة للموافقة المبدئية  .2   :لتصفية الدم
  .مطلب باسم وزير الصحة 
 :الموافقة النهائية . .إحداثه أو ثالث نسخ من تصاميم المحل الجديدنسخ من تصاميم التوسيع المزمع ) 03(ثالث  

الوثائق الخاصة باستغالل مركز لتصفية الدم أو  .1 نسخ من األمثلة الهندسية لمركز تصفية ) 4( أربع -  :نقله   : نسخة من وثائق التأمين تحتوي على-  .ة نقل صحي مرخص لهامن عقد مناولة يبرم مع مصلح ملف يتعلق بوسيلة النقل الصحي وإن تعذر ذلك نسخة -  .مصالح الحماية المدنية شهادة في احترام مقاييس السالمة مسلمة من قبل -  .شخصا معنوياشخصا ماديا أو للطبيب المدير الفني إذا كان المستغل  السيرة الذاتية للطبيب المدير إذا كان المستغل -  .الدم
  وتجهيزاتها،والزائرين ضد األخطار الناجمة عن محالت المؤسسة عقد لتأمين المرضى واألشخاص المرافقين لهم 
  فائية الجافة  ملف يتعلق بآلة ترميد النفايات االستش-  .المهنية ألعوانهاعقد لتأمين مسؤولية المؤسسة الناتجة عن األخطاء   .والرطبة
  :الوثائق المشتركة .2

  مطلب باسم وزير الصحة، 
 لسنة 32 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص وجميع الصيدلية المهن ظيمبتن المتعلق1973 أوت 3 في المؤرخ 1973 لسنة 55 عدد القانون  .الشهادة العلمية أجنبية، نسخة من الشهادة المعادلةوإذا كانت . في تصفية الدم بالنسبة لألعوان شبه الطبيينخ من الشهادات العلمية وشهادات التربص لألطباء ونسالكلى أو شهادات االقتدار في تصفية الدم بالنسبة الدكتوراه في الطب وشهادات االختصاص في أمراض المدعوين للعمل بالمركز وكذلك نسخ من شهادات القائمة االسمية وعقود االنتداب ممضاة لكل األعوان  

 ماي 13 في المؤرخ 2008
 )).مكرر (26 والفصل 6 إلى 3 من الفصول (2008

  . المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع  ) يوما60 (شهران
  :اإلجراءات المعتمدة

  الصنع،الصيدلية قبل الشروع في مرحلة المسبقة من قبل مصالح التفقدية ذات االستعمال البشري إلى المراقبة تخضع مؤسسات صنع األدوية  .1
  األدوية المعدة للطب البشري،رخصة استثمار مؤسسات صنع الرأي من قبل لجنة الترخيص لمنح دراسة تقرير التفقدية وإبداء  .2

  :واالستغالليجب أن تتوفر في الطالب الشروط القانونية للممارسة   :الشروط 
   سنوات على األقل5تونسي الجنسية منذ  .1
  .رأي لجنة للتثبت من الشهاداتالشهادة بوزارة الصحة العمومية و تسجل بها بعد أخذ تؤشر هذه . بعد أخذ رأي لجنة معادلة الشهاداتسلمتها كلية أجنبية و صادقت عليها الدولة التونسية ي الصيدلة سلمتها الدولة أو محرزا على شهادة ف .2

  .المصنوعة بهاعلى األشكال الصيدلية نقلها أو ادخال تغييرات أو توسيع نشاطها أو  البشري ذات االستعمالمؤسسة لصنع األدوية ترخيص إلستغالل  .61
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 لسنة 73 عدد بالقانون نقيحهت تم اكم البشري للطب المعدة األدوية وتسجيل صناعة بتنظيم المتعلق 1985 نوفمبر 22 في المؤرخ 1985 لسنة 91 عدد القانون  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 جويلية 26 في المؤرخ 1999
 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما البشري للطب المعدة األدوية صنع مؤسسات استثمار رخصة لمنح الترخيص لجنة عمل وسير تركيب بضبط المتعلق 1987 فيفري 17 في المؤرخ الصحة وزير قرار    .إشهارها وكذلك وتسميتها وعنونتها وتكييفها جودتها ومراقبة البشري للطب المعدة األدوية لصنع المحكم التطبيق قواعد بضبط المتعلق 1990 سبتمبر 3 في المؤرخ 1990 لسنة 1400 عدد األمر  ).1 الفصل (1999

 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار    .البشري االستعمال ذات األدوية صنع مؤسسة استثمار رخصة منح شروط بضبط المتعلق 1990 ديسمبر 15 في المؤرخ الصحة وزير قرار .2009 نوفمبر 11
  )3 ـ 2 عدد الملحق (إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2004

  لإلمضاء،وتوجيهه إلى السيد وزير الصحة وحدة الصيدلة والدواء الرخصة، عداد مشروع قرار من قبل إ .3
  .الصيدلة والدواءتسليم الرخصة من قبل وحدة  .4

  .العسكريةفي وضع مطابق  للقانون من حيث الخدمة  .3
  :الوثائق المطلوبة .صيادلة بهيئة المرسم .4
  مطلب باسم وزير الصحة، .1
  معنوية،نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق األمر بذات  .2
  البيانات الضرورية حول رأس مال المؤسسة، .3
  مثال للمحالت مع التخصيصات المقدرة، .4
  المسؤول عن الصنع،اسم ومؤهالت الصيدلي المسؤول الفني أو الصيدلي  .5
  نافهم ومؤهالتهم،قائمة األعوان حسب أص .6
  ت المزمع تخصيصها لهذه العملية،التجهيزات واآلالصنعها مع ضبط طرق الصنع والمراقبة وكذلك قائمة قائمة فــي مختلف األشكال الصيدلية التـــي سيتم  .7
      .للرخصةنسخة من عقد التحويل المحتمل للتكنولوجيا أو  .8

 في المؤرخ 2000 لسنة 40 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما البيطرية الصيدلية بتنظيم المتعلق 1978 مارس 8 في المؤرخ 1978 لسنة 23 عدد القانون
 سبتمبر 8 في المؤرخ لصحةا ووزير المالية وزير من قرار .للبيع األدوية تلك عرض في الترخيص تأشيرة ومنح البيطرية األدوية إعداد معاهد استغالل رخص منح لجنة تركيب بضبط المتعلق 1980 جانفي 15 في المؤرخ والصحة الفالحة وزيري قرار      ).10 إلى 8 من الفصول (2000 أفريل 5

  )5 ـ 2 عدد الملحق( إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2004 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار  .خالصه وكيفية البــيطرية األدوية بيع في الترخيص شيرةتأ طلب معلوم مقدار بضبط يتعلق 2011

  . المطلوبة الوثائق لجميعالملف مستوفيا من تاريخ قبول  ) يوما60(شهران
  :اإلجراءات المعتمدة

  .دراسة الملف .1
  .بشأنهاتفقد المؤسسة وتقديم تقرير  .2
    .الرخصةإبداء الرأي بالموافقة وتسليم  .3

 :الشروط 
  القانونية ومستوفيا لشروط االستغاللعلى الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع   .1
 :االستعمال البيطري إال إذا وفر المصّنعذات ال يمكن منح رخصة استغالل مؤسسة صنع األدوية  .2
  .الفني الكفءالمالئمة لحجم العمليات المزمع القيام بها وكذلك اإلطار المحالت واألجهزة الصناعية واآلالت العلمية  -
  :مطلب باسم وزير الصحة يحتوي على البيانات التالية  :الوثائق المطلوبة .د حسن صنع األدويةدفعات الصنع مع قواعاإلنتاج في جميع مراحل صنعه والضامنة كذلك لتطابق أساليب الصنع وطرق المراقبة الضامنة لجودة  -

  وعنوانه،اسم طالب الرخصة ولقبه أو تسميته التجارية  
  الصنع،بيان المكان أو األمكنة التي تجرى فيها عمليات  
  العلمية المعتمدة للصنع،تشخيص المحالت واألجهزة الصناعية واآلالت  
ة األدوية أو المستحضرات البيطرية المزمع قائم    .صنعها

  .نقلهاأو توسيع نشاطها أو ذات االستعمال البيطري مؤسسة لصنع األدوية ترخيص إلستغالل  .62
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  وتسييرها وبتنظيمها خاصة تربوية مؤسسات إحداث في يصالترخ شروط بضبط المتعلق 2008 فيفري 22 في المؤرخ 2008 لسنة 486 عدد األمر   .2008 فيفري 11في  المؤرخ 2008 لسنة 9عدد وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون بالتربية والتعليم المدرسي، كما  المتعلق 2002جويلية  23 المؤرخ في 2002لسنة  80القانون التوجيهي عدد   قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  :بقطاع التعليمقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية  .6

  .المستوجبةللوثائق والشروط الملف المستوفي  من تاريخ إيداع )يوما 60 (أقصاه شهرانالترخيص في أجل لرد على طلب ا 

  :اإلجراءات المعتمدة
 .مرجع النظر  للتربية جهويةالمندوبية التقديم ملف إلى  .1
 .التربوية الخاصةهوية للمؤسسات اللجنة الج على  الملفعرض .2
 .قبل وزير التربيةاسناد الترخيص من  .3

   

  .يمكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا  :في الشروط المتعلقة بالباعث .
  :إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون .1
  المكلف بالتربية،تونسي الجنسية إال في حالة الحصول على ترخيص من الوزير  -
   في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،لم يصدر -
  .جميعها أو بعضهالم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية  -
  .يعين ممثال قانونيا للشركةللقانون وأن يخول قانونه األساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق  .2
  . الالزمةله أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط ة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص طبيعي يمكن في صور -
  :يشترط في المؤسسة التربوية الخاصة أن  في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية األساسية .  .عليها أعالهتوفرت فيه الشروط الالزمة المنصوص للممثل القانوني للشركة أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي يمكن  -
  والتعليم ومخصصة حصريا لألنشطة التعليمية، تكون في بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية  .1
  وصحتهم،والعاملين بها أن تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسالمة التالميذ  .2
 الجاري بها العمل،يتم احترام كل شروط السالمة والصحة والنظافة حسب التراتيب  .3
  مصالح الحماية المدنية،يتم توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل  .4
  على األقل، متر مكعب من الهواء لكل تلميذ بالقسم 4.5يتم احترام مقدار  .5
من مساحة % 15لفتح تمثل يتم احترام مساحة بلورية قابلة ل .6   الجدران لضمان التنوير والتهوية،
  :على األقل جدرانها مغلفة بالخزف مجموعات صحية 3تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على  .7
  مجموعة صحية لإلداريين والمدرسين، -
   تلميذ،40مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل  -
   تلميذة،20مجموعة صحية بها مرحاض لكل  -
   تلميذ،20ء صالح للشراب لكل حنفية ما -
  :ويحتوي علىتوفر فضاء لقسم المبيت يكون مستقال عن فضاءات الدراسة وفي صورة وجود نظام اإلقامة أو نصف اإلقامة، على المؤسسة أن  . متر مربع لكل تلميذ على األقل2.5لرفع العلم مع تخصيص أن تكون بالمؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبلطة بها فضاء  -
  :وبكل مرقد يجب توفير. مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات سريرا مزدوجا، ويوفر 40تتعدى طاقة استيعاب المرقد الواحد  متر مربع لكل مقيم على أال 1.7تخصص مساحة : المراقد -
 ،فضاء للمؤطر  
 ،حجرة مالبس  
 ،فضاء للمراجعة  
 مجموعة صحية بها:  
  مقيمين على األقل،5حوض غسيل لكل   
  مقيمين على األقل،10لكل مرحاض   
  مقيمين على األقل10رشاش ماء لكل .  
 توفير الماء الساخن باألدواش.  

  .تربوية خاصةإحداث مؤسسة ترخيص في  .63
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .األقل تالميذ على 10تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل وحنفية لكل  متر مربع على األقل لكل 1.6يجب توفير مساحة : المطعم -
ما يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، ك: المطبخ -   :يجب أن يكون مبلطا بمربعات جليز ضد االنزالق وبه
  ع،15بيت تبريد ال تتعدى سعتهامتر مرب  
 ،بيت تخزين المؤن  
 ،بيت تخزين الخضر والغالل  
 ،حجرة مالبس لألعوان  
 مواقد إلعداد األكالت.  
الخدمات الصحية واإلسعافات خاصة مجهز بالمعدات الصحية لتقديم يجب توفير محل تمريض بكل مؤسسة تربوية : محل التمريض -   .األولية
يمّكن كل تلميذ من طاولة منفردة مع . مقاساته ألعمار التالميذيكون األثاث المدرسي مالئما من حيث : األثاث المدرسي -   :االبتدائية الخاصة ورياض األطفال وذلك بعدالقيام بهذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس  يمكن . سنوات6-5التحضيرية باألطفال المنتمين إلى الفئة العمرية  يختص نشاط السنة .ولىالجماعية وإعداده للتعلمات المدرسية األالطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحياة األساسي وهي ملحقة بهيكلته وتدوم سنة واحدة يتم خاللها مساعدة قبل المدرسية وتسبق السنة التحضيرية السنة األولى من التعليم رية بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية  تجرى السنة التحضي-  في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية -أ في الشروط والمواصفات الخصوصية .  .كرسي
 2008  فيفري22المؤرخ في  2008 لسنة 486 عدد استيفاء المواصفات طبقا ألحكام األمر،  
 مرجع النظر، إيداع ملف لدى المندوبية الجهوية للتربية  
 ،الحصول على وصل إيداع  
 كانت المؤسسة المختصة قائمة الذاتتابعا لمدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا بانطالق النشاط فعليا إذا كان  إعالم المندوبية الجهوية للتربية.  
 ويجب أن تتوفر فيها المرافق التالية  .الحاالت استعمال الشقق المعدة للسكن للقيام بهذا النشاطويمنع في كل . يتعين فصل السنة التحضيرية لحفظ سالمة األطفالاألطفال وفي صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه  مكان غير مخّل بالصحة ويضمن سالمة يكون اختيار المحل في:  
 لشراب والنور الكهربائي،الماء الصالح ل  
 ،فضاء استقبال  
  ع لكل طفل،1.5واإلنارة بحساب قاعة لألنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهوئةمتر مرب   
  ع للطفل الواحد مع إمكانية استغاللها بالتناوب 3بحساب ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظللةبين األفواج متر مرب.  
  ى رأس  إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضيرية يكون عل-  .إطفاء الحرائق وتوفير مستلزمات اإلسعافلمواصفات حفظ الصحة والسالمة وكذلك تجهيز المحالت بقوارير يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص على أن تكون مستجيبة ويتعين توفير التجهيزات والمعينات التربوية والتنشيطية التي   :المؤسسة مدير
  المكلف بالتربية،تونسي الجنسية إال في حالة الحصول على ترخيص من الوزير  
 ،متمتع بحقوقه المدنية  
  سنة،20ال تقل سنه عن   
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 ،مؤهل للقيام بنشاط تربوي  
  يتولى تنشيط السنة التحضيرية  .ه من أطفال وأفواججزئيا أو كليا بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنمتفرغ تفرغا كامال لتسيير المؤسسة مع إمكانية توليه التنشيط:  
 ،خريجو المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة  
  وعلم االجتماع،حاملو الشهادات العليا في علم النفس وعلم النفس التربوي  
  لمكلفة بالطفولة،القائمون بهذا النشاط بترخيص من مصالح الوزارة امنشطو رياض األطفال المحرزون على شهادة منشط أو  
 ،المنتمون إلى سلك التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص  
  بهتحدد اإلدارة مدته وبرنامجه وتنظمه اإلدارة أو هيكل مختص معترف حاملو شهادة البكالوريا على األقل بعد القيام بتربص تأهيل.  
  .الحصة الواحدة طفال ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي 25 األطفال بكل منهاتتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج ال يتجاوز عدد  -
  .ومناهج ووسائل وهم المؤهلون وحدهم لتنشيط األطفاليقوم المربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف وبرامج  -
بته الحياتية وإعداده لمزاولة ويقع االكتفاء في هذه السن بتطوير تجرويحجر تلقين الطفل برنامج السنة األولى من التعليم األساسي  -   .دراسته بنجاح
مختلف األنشطة على عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع ويتعين الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة . إلى يوم األحدعلى كامل أيام األسبوع مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة  ساعة موزعة 20يجب أال يقل توقيت النشاط األسبوعي عن  -   .الحصة
  .عند االقتضاءالصحية للمؤسسة وتحديد اإلجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها على صحة األطفال واألعوان ومراقبة التغذية ومختلف الجوانب يستحسن أن يكون مختصا في طب األطفال وتتمثل مهنته في السهر تتعاقد المؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة األطباء  -
  .ويقوم بزيارة المؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلكويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الطب المدرسي  -
  :في المدارس االبتدائية-ب  .يقضي بإبعاد الطفلالمدرسي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار مرض معد في عائلة الطفل يجب إعالم الطبيب المتعاقد والطبيب وال يقبل األطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظهور  -
  .بالتربية قبل المدرسية باستثناء الشروط المتعلقة بالمدير وبمهامهالشروط المذكورة أعاله المتعلقة بـالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالنسبة لألقسام التحضيرية بالمدارس االبتدائية تخضع لنفس  -
أة اعتمادا على تخصيص تكون قاعات الدراسة العادية مهي - متر مربع لكل تلميذ على األقل على أن تكون مساحة 1.5مساحة    . متر مربع على األقل42القاعة 
  :يوفر فضاء ثقافي به  . حواسيب منها موزع8باألنترنات وبكل قاعة  يتعين توفير قاعة على األقل لتدريس اإلعالمية مشبكة ومرتبطة  -
مخصص للمكتبي وطاوالت مكتبة بها رفوف للكتب ومكان  -   للمطالعة وفضاء لألنترنات،
  .منصةقاعة متعددة االختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها  -
يتعين الحرص على أال يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد  -

  . تلميذا25
  .الوحيد لسلطة اإلشراف وللغيرالتفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته الفعلية ويكون المخاطب مسؤول على حسن سير العمل بها مع إداريا وبيداغوجيا وهو اليعين بالمدرسة االبتدائية الخاصة مدير يتولى تسييرها فعليا،  -
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  المكلف بالتربية،تونسي الجنسية إال في صورة الحصول على ترخيص من الوزير  -
ب مدرسي المرحلة األولى من التعليم أن يكون منتميا إلحدى رت -   األساسي،
 سنوات، أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت لمدة خمس  -
 لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية، -
 المدنية جميعها أو بعضها،لم يصدر في شأنه حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه  -
 من الدرجة الثانية،أال يتضمن ملفه اإلداري عقوبات  -
 . سنة70 سنة وأال يتجاوز 25 أال يقل سنه على  -
  :في المدارس اإلعدادية والمعاهد  . ج .وينمهن التربية والتكويكونون على األقل من حاملي شهادة البكالوريا أو من خريجي معهد اإلقامة يتولى تأطير التالميذ مؤطرون يتم انتدابهم كامل الوقت إذا وجد بالمدرسة االبتدائية الخاصة نظام اإلقامة أو نصف  -
 لكل تلميذ على األقل على أن تكون مساحة القاعة 2م1,5مساحة تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص  -

  . متر مربع على األقل48
ئية والتربية التقنية تكون مساحة علوم الحياة واألرض والعلوم الفيزياتوفر بالمدارس اإلعدادية وبالمعاهد قاعات اختصاص لتدريس  -  : متر مربع على األقل وبها54كل قاعة 
 ،قاعة تجميع المواد تفتح على قاعة الدرس  
 16،طاولة أشغال متحركة   
  الحوامض،مناضد مبنية على جانبي قاعة التدريس بها أحواض ضد  
 ،تجهيز القاعة بحنفيات الماء الجاري وأخرى للغاز  
 قاعات لتدريس وتوفر المدارس اإلعدادية والمعاهد الخاصة   .لآللية ومخبر للكهرباءوبالنسبة إلى المعاهد التي بها شعبة العلوم التقنية يتعين توفير مخبر   .تقره الوزارة المكلفة بالتربيةالعلمية والتعليمية والمواد الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما ية والمعاهد الخاصة بتوفير التجهيزات تطالب المدارس اإلعداد   :يوفر فضاء ثقافي به  .األقل منها موزع حواسيب على 8اإلعالمية مشبكة ومرتبطة باألنترنات وبكل قاعة 
  للمطالعة وفضاء لألنترنات،مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاوالت  -
  األقل،قاعة مراجعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على  -
صاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها قاعة متعددة االخت -   .منصة
يتعين الحرص على أال يتجاوز عدد التالميذ بالقسم الواحد  -

 . تلميذا25
بعهدته ويكون المخاطب الوحيد مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها يعين بالمدرسة اإلعدادية أو بالمعهد مدير يتولى تسييرها  -   :يشترط في المدير أن يكون  .لسلطة اإلشراف وللغير
  المكلف بالتربية،تونسي الجنسية إال في صورة الحصول على ترخيص من الوزير  -
  األستاذية أو ما يعادلها على األقل،أن يكون على األقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وحامال لشهادة  -
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  العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على األقل،نة التدريس كامل الوقت في قطاع التعليم أن يكون قد باشر مه -
  لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية، -
  المدنية جميعها أو بعضها،لم يصدر في شأنه حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه  -
  ية،أال يتضمن ملفه اإلداري عقوبات تأديبية من الدرجة الثان -
  يعادلها على األقليعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي شهادة األستاذية أو ما   .الداخلي إن وجد مبيتتربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم  مرشد التصرف في شؤون التالميذ بالمدارس اإلعدادية والمعاهديتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في اإلشراف على   .حاملي شهادة باكالوريا على األقل في اختصاص علمي أو تقنيويكون العون من بين . الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهممدرسين في إعداد المواد والمستلزمات مؤهل على مساعدة الينتدب عون مخبر على األقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد   .الباكالورياانتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على األقل من حاملي شهادة  يتولى تأطير التالميذ بالمدارس اإلعدادية والمعاهد مؤطرون يتم   . سنة70 سنة وأال يتجاوز 30أال يقل سنه عن  -
المختصة ترابيا   تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربيةمؤسسةتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث ي  .المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربيةيعادلها وفي اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين والتكوين أو من بين حاملي شهادة األستاذية على األقل أو ما بين خريجي معاهد مهن التربية كلما توفرت جداول أوقات كاملة من ـ ينتدب مدرسو المدارس اإلعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت .   :الوثائق المطلوبة  .سبتمبر الموالي ماي إذا تعلق األمر بفتح المؤسسة في 31في أجل ال يتجاوز 

  مطلب إلحداث مؤسسة تربوية خاصة، .1
 . لم يمض عليها األجل القانوني3ـ بطاقة عدد  ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ـ التزام الباعث، :ب ـ إذا كان شخصا طبيعيا .القانوني الخاصة بالممثل القانوني لم يمض عليها األجل 3ـ بطاقة عدد  ـ نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني، ام الممثل القانوني،ـ التز ـ العقد التأسيسي للشركة، :ـ إذا كان شخصا معنوياأ  :الملف الخاص بالباعث  .2
 :بالمدير ويتكون منالملف الخاص  .3
 التزام المدير -
 شهادة طبية تفيد قدرته على مباشرة اإلدارة وانتفاء أي مانع، -
 . لم يمض عليها األجل القانوني3بطاقة عدد  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -
 نسخة من الشهادة العلمية، -
 .المشروطةقائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل المدة  -
 :فني للمؤسسة ويتكون منالملف ال .4
 .مثال موقعي -
 .مثال في المحالت المزمع استغاللها -
  .شهادة ملكية أو عقد تسوغ -
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 ديسمبر 22بالقرار المؤرخ في الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه والمتعلق بإعادة تنظيم  1980 سبتمبر 6في قرار الوزير األول المؤرخ  

  ).الفصل األول (1990

  :اإلجراءات المعتمدة  
 . تقديم الملف .1
2. دراسة الملف. 
  .الشروطالكّتاب عند استيفاء كّل الموافقة على استغالل إلى السيد الوالي يتضمن إعداد مكتوب يوجه  .3

 :الشروط 
  . من قبل وزارة الشؤون الدينية المرّخص لهمالجنسية التونسيةالتعليم بالكتاتيب القرآنية يقتصر على المؤدبون من ذوي  .1
  :الوثائق المطلوبة .يمنح ترخيص فتح الكتاتيب القرآنية من قبل الوالي .2
 مكتوب إلى السيد والي الجهة لطلب ترخيص في استغالل كّتاب  .1
 .مثال هندسي يثبت صلوحية المحّل ألن يكون كّتابا .2
 .لألمثلة الهندسية المرّخص فيها من قبل وزارة الشؤون الدينيةواإلسكان والتهيئة الترابية تنص على انتهاء أشغال بناء الكّتاب طبقا يز شهادة في انتهاء األشغال صادرة عن اإلدارة الجهوية للتجه .3
 .شهادة تثبت وجه التصرف فيه .4
 .شهادة وقاية مسّلمة من قبل اإلدارة الجهوية للحماية المدنية .5
ل اإلدارة الجهوية شهادة في صلوحية المحل مسّلمة من قب .6  .للصحة العمومية
  :الدينية عن طريق الوالية مصحوبة بالوثائق التاليةبالنسبة لمطالب الترشح إلدارة كّتاب فهي توجه لوزارة الشؤون  .7

 .نسخة من شهادة حفظ القرآن 
 .مضمون والدة المترشح 
 .شهادة في حسن السيرة واألخالق 
  .3بطاقة عدد  

  .مسجد أو جامع عن كّتاب مستّقلاستغالل  .64

 جويلية 25 في المؤرخ 2000 لسنة 73 عدد القانون
 لسنة 59 عدد بالقانون خاصة تنقيحه تم كما الخاص، العالي بالتعليم والمتعلق 2000
 أوت 4 في المؤرخ 2008
 لسنة 2125 عدد األمر  ).4 الفصل (2008
 سبتمبر 28 في المؤرخ العالي التعليم وزير قرار  . العالي للتعليم خاصة مؤسسة إلحداث رخصة منح وتراتيب شروط بتحديد والمتعلق 2000 سبتمبر 25 في المؤرخ 2000
  .عملها وسير العالي للتعليم الخاصة المؤسسات بتنظيم المتعلق الشروط كراس على بالمصادقة المتعلق 2000

  .إيداع المطلبر من يوم أشه) 3(في أجل ال يتجاوز ثالثة المطلب بمآل الترخيص تعلم الوزارة صاحب  

الترخيص ستة  مطلب يقدم       .المؤسسةأشهر قبل فتح ) 6(
تثبت قدرة المعني باألمر على ممارسة الوظائف شهادة طبية  - . لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة3بطاقة عدد  - .صورة من بطاقة التعريف الوطنية - .وشهادات في الخدمات المنجزةالسيرة الذاتية مصحوبة بصورة شمسية والشهادات العلمية  - :ملف خاص بالمدير يتضمن .2 .واحد منهمة المساهمين في رأس المال وقيمة ونسبة المساهمة لكل قائم - .الباعثة للمؤسسة الخاصة للتعليم العالياألنظمة األساسية والوثائق القانونية األخرى المتعلقة بالشركة  - :ملف خاص بالباعث يحتوي على .1 :يحتوي مطلب الترخيص على الملفات التالية  :الوثائق المطلوبة  %.65 ال تقل عنص طبيعيين وذوات معنوية من ذوي الجنسية التونسية بنسبة أشخايكون رأس مال هذه الشركة ممسوكا من قبل أشخاص طبيعيين أو كان من بين حاملي أسهم الشركة الباعثة ذوات معنوية فيجب أن أن تكون المؤسسة الخاصة وجوبا على شكل شركة خفية االسم إذا  :الشروط   .رسم موقع المؤسسة - :ملف فني ومالي يتعلق بالمؤسسة يضم .3 .تصريح على الشرف بصحة البيانات الواردة بالمطلب - .اإلدارية

 .تصميم للمحالت المزمع استغاللها مع ذكر المساحة -
  .حجة ملكية أو عقد كراء أو وعد كراء لتلك المحالت -
 . االستثمار وميزانية تقديرية لتسيير المؤسسةخطة تمويل -
 :ملف بيداغوجي يتعلق بالتكوين المزمع القيام به ويحتوي على .4
 .نظام تفصيلي للدراسات واالمتحانات -
 .محتوى البرامج بالتفصيل -
 .واختصاصاتهم ورتبهمعدد المدرسين القارين وغير القارين المزمع انتدابهم  -
 .والنشريات الموجودة او التي سيقع اقتناؤهاعلمية والبيداغوجية والمؤلفات قائمة التجهيزات والمعدات ال -
 .قود التربصاتع -
  .الخاصة للتعليم العالي مباني أو مرافق للخدمات الجامعيةوالممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث إذا كان للمؤسسة المؤثثة المعدة إليواء الطلبة ممضى عليه من طرف مدير المؤسسة نسخة من كراس الشروط الخاص بتسويغ العقارات المؤثثة وغير  .ترام مقتضيات هذا الكراسباحالتزام مدير المؤسسة والممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث للتعليم العالي وسير عملها ممضى عليه باألحرف األولى ويتضمن نسخة من كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة  .5

  .خاصة للتعليم العاليإحداث مؤسسة  ترخيص في .65
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مجلة اإلتصاالت الصادرة بالقانون عدد   قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  :بقطاع االتصاالتقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية  .7
 مؤرخ في 2001 لسنة 1

 وبالقانون عدد 2008 جانفي 8في  مؤرخ 2008 لسنة 1بالقانون عدد اإلتصاالت كما تم تنقيحها وإتمامها صدار مجلة  يتعلق بإ2001جانفي15
 أفريل 12 مؤرخ في 2013 لسنة 10

غل شبكة افتراضية لممارسة نشاط مشبضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص  يتعلق 2014 جانفي 16مؤرخ في  2014 لسنة 412أمر عدد    ).28المطة -2الفصل  (2013  www.mincom.tn-espace( على البوابة اإللكترونية للوزارة معتمد من الوزارة ومنشور لالتصاالت افتراضيةنشاط مشّغل شبكة دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة الشروط واإلجراءات مضمنة ضمن   .لالتصاالت
investisseurs(  

ق مستوفيا لجميع الوثائشهر من إيداع الملف    ).  يوما30 (المطلوبة
مشغل و الوزارة(المرحلة األولى     :وباعتبار األطراف المتدخلةثالث مراحل حسب الترتيب الزمني  لالتصاالت افتراضيةمشغل شبكة يتضمن مسار الحصول على ترخيص        ).التونسيةإيداع المعلوم بالخزينة العامة للبالد تقديم نسخة من وصل  (المستوجبالشرط المتعلق بتسديد المعلوم  استيفاءخاللها تسليم الترخيص بعد  يجري ):الوزارة( المرحلة الثالثة    . النشاطاالختبارات الفنية قبل الشروع في  واستكمال إجراء والتجهيزاتتوفير الموارد البشرية حول الهيئة الوطنية لالتصاالت واالثباتات مع قرار المصادقة عليها من قبل  المتعاقد معه االتصاالتمشغل شبكة  مع واالتفاقية لالتصاالت افتراضيةالتنصيص على نشاط مشغل شبكة ا بغرض الشخص المعنوي أو تحيينه بالوثائق المثبتة لتكوين االستظهار وتتضمن ) :أخرى ومشغلو شبكات عموميةإدارات ( المرحلة الثانية    .للمشروع المعروضمعه وتسند اإلدارة إثرها رسالة دعم العمومية لالتصاالت المزمع التعاقد مسلمة من قبل مشغل الشبكة عمال التجارية وموافقة مبدئية األالمعرفة بصاحب المشروع ونموذج للمطلب وتتضمن توفير الوثائق مرحلة القبول األولي : )شبكة

  :شروط مرتبطة بالشخص .1
  .مساهميهمباشرة في رأس ماله أو في رأس مال أحد لالتصاالت في تونس مساهمة مباشرة أو غير في تونس وليس ألي مشغل شبكة عمومية ومية لالتصاالت ليست له صفة مشغل شبكة عمشخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي  
النظم األساسية ( شروط ممارسة مهنة تجاريةنقي السوابق العدلية وفي حالة ال تتعارض مع  أو الملتيميديا، االتصاالتمجاالت اإلعالمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شخصا طبيعيا من ذوي الجنسية التونسية من أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي     .) والخاصة للوظيفة العموميةةالعام

  :شروط مالية .2
) 150(يقل عن مائة وخمسين  رأس مال ال    .معنويينتونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او  وبأغلبية اسميار تونسي يملكه ألف دينا
  .واحدة عند الحصول على الترخيصبحساب الخزينة العامة للبالد التونسية يسدد دفعة )  د50.000(إيداع مبلغ خمسين ألف دينار  
إحتسابه سنة محاسبية طيلة مدة الترخيص يتم تسديد معلوم سنوي يدفع عند ختم كل   رقم المعامالت دون إحتساب ((: كما يلي   ) x %1 ) مليون دينار1-األداءات

  : الشبكةباستغاللشروط مرتبطة  .3
ا من  الطرفين مصادق عليهالتزاماتوحقوق والجاري به العمل تضبط الجوانب المالية والفنية  متحصل على إجازة طبقا للتشريع لالتصاالت مع مشغل شبكة عمومية اتفاقيةإبرام    .لالتصاالتقبل الهيئة الوطنية 
 .وتكون موطنة في تونستلك األجهزة والموارد مطابقة للمعايير المعتمدة  المتعاقد معه على أن تكون لالتصاالتالعمومية  من مشغل الشبكة استئجارهاوقواعد بيانات أو توفير الموارد الالزمة من حواسيب وأنظمة  
 : بالموارد التالية واالنتفاعالمذكورة بالنسبة لتوفير الخدمات  فاقيةاالت على ما تنص عليه االقتصار 
 تقسيم الحلقة المحلية 
 الربط البيني 
  لالتصاالتالربط بالشبكة الدولية   

  لالتصاالت مشغل شبكة افتراضية ممارسة نشاط   .66

مجلة اإلتصاالت الصادرة بالقانون عدد 
 مؤرخ في 2001 لسنة 1

 وبالقانون عدد 2008 جانفي 8في  مؤرخ 2008 لسنة 1بالقانون عدد اإلتصاالت كما تم تنقيحها وإتمامها ار مجلة  يتعلق بإصد2001جانفي15
 أفريل 12 مؤرخ في 2013 لسنة 10

 2008 سبتمبر 15المؤرخ في  2008 لسنة 3026األمر عدد   ).31 و30المطة -2الفصل  (2013

   لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا  من ) يوما30(شهر
اإلسناد المباشر (مرحلة واحدة ترخيص مزود خدمات األنترنات يمكن أن يتضمن مسار الحصول على  أو مرحلتين رئيسيتين ) للترخيص ) الموافقة المبدئية ثم الترخيص(   .الموافقة المبدئية قبل إسناد الترخيصيمر هذا المطلب وجوبا بمرحلة إسناد   :شخص طبيعيبالنسبة للمطلب المقدم من قبل   :الوثائق المطلوبة  .المطلببحسب وضعية 

  :سواء بالنسبة للموافقة المبدئية أو الترخيص  ومستوجبة شروط مرتبطة بالشخص .1
  .شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي  - 
  :للشخص المعنويأن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني  -
  أو الملتيميديااالتصاالتأو منظرة بالمستوى المذكور في مجاالت اإلعالمية ن عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكويتونسي الجنسية من حاملي شهادة تعليم . 

  .النفاذ إلى األنترناتونشاط مزود خدمة خدمات األنترنات نشاط مزود ممارسة  .67
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 لسنة 3026بإتمام األمر عدد  يتعلق 2017 أوت 14مؤرخ في  2017 لسنة 912أمر حكومي عدد   ،2014 جانفي 10في  المؤرخ 2014 لسنة 53باألمر عدد وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه لعمومية لالتصاالت الستغالل الشبكات االمتعلق بضبط الشروط العامة   قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008
العمومية لالتصاالت ت الستغالل الشبكا المتعلق بضبط الشروط العامة 2008   .ذوشبكات النفا

  
 

  :مرحلتين فرعيتينوتشتمل مرحلة إسناد الترخيص على   .المكتمل الوثائق والمعطياتاد الترخيص بالنسبة للملف إلى إسنخدمات أنترنات يتم المرور مباشرة لمطلب تجديد ترخيص مزود  في صورة تقديم شخص معنوي -  .الترخيصمنقوصة مستوجبة ترتيبيا قبل إسناد للمعني الستيفاء إجراءات وشروط اإلستشارية، إسناد موافقة مبدئية تقييم الملف وأخذ رأي اللجنة المطلب أو بتقدير من اإلدارة بعد احب مرة، يمكن سواء بطلب من صلمطلب الحصول على ترخيص ألول  في صورة تقديم شخص معنوي -  : معنوي شخصبالنسبة للمطلب المقدم من قبل 
  .الترخيصالقانوني المستوجب للحصول على  بوصل إيداع المعلوم االستظهاروإعالم المستفيد به مع دعوته إلى  القرار بإسناد الترخيص اتخاذ .1
     . اإلجراء المذكورءاستيفاتسليم مقرر الترخيص بعد  .2

 األساسية الخاصة للوظيفة العموميةالنظام األساسي العام والنظم (الجاري به العمل شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع تتعارض مع  نقي السوابق العدلية في حالة ال( 
في مرحلة : ر يتعين أن تتوف:شروط مالية .2   إسناد الترخيص 
رأس مال : عند اتخاذ قرار إسناد الترخيص -   أشخاصا طبيعيين أو معنويين يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا مليون دينار تونسي ) 1(ال يقل عن واحد 
) د150.000(وخمسون ألف دينار تونسي إيداع مبلغ مائة : عند تسليم مقرر الترخيص -   ، الرقميواالقتصاد االتصالوزير تكنولوجيات  السيد باسم مطلب محرر على ورق عادي -  : بالنسبة للشخص الطبيعيمكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية  .دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص العامة للبالد التونسية يسدد بحساب الخزينة

  ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
  ،صلوحية في حالة 3دنظير أصلي لبطاقة عد 
  ،أو الملتيميديا   االتصاالتمجاالت اإلعالمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو  
  :دراسة للمشروع تتضمن الجوانب 
 التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها،  
  للخدمات المعنية ولشروط توفيرهاها متضمنة وجوبا لعرض مفصل المزمع توفيرالمتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات،  
 وتمركزه ) االقتضاءوالشراكات المبرمجة عند  لالستثمارالقيمة الجملية والتفصيلية ( المنوال االقتصادي للمشروع :المالية   قب توفيرها،المرت بالنسبة للخدمات اعتمادهاللتعريفات المزمع  على النطاق الوطني مع مقترح وامتداداته
 المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع،  
  بالنسبة للشخص المعنويمكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية   .على الموافقة المبدئيةمعنوي في ظرف ثالث أشهر من تاريخ الحصول تصريح على الشرف بالتحول إلى شخص :  

  .المعنويممضى من قبل الممثل القانوني للشخص االتصال واالقتصاد الرقمي وزير تكنولوجيات مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد  
  .الوثائق القانونية للشخص المعنوي 
  .نسخة من القانون األساسي 
  .صلوحيةنظير أصلي من السجل التجاري في حالة  
  .سخة من بطاقة التعريف الجبائيةن 
  :المعنويالوثائق القانونية للممثل القانوني للشخص  
 ن بطاقة التعريف الوطنيةنسخة م  
 في حالة صلوحية3نظير أصلي لبطاقة عدد   
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  أو الملتيميديااالتصاالتمجاالت اإلعالمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو   

  ).نسخة من جواز السفر لألجانب بالنسبة(في رأس مال الشخص المعنوي الوثائق القانونية وهويات جميع المساهمين  
  المعنويشهادة في عدم اإلفالس بالنسبة للشخص  
  :دراسة للمشروع تتضمن الجوانب 
 التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها  
  للخدمات المعنية ولشروط توفيرهاالمزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات  
 وتمركزه ) االقتضاءوالشراكات المبرمجة عند  لالستثمارالقيمة الجملية والتفصيلية ( ال االقتصادي للمشروعالمنو: المالية   المرتقب توفيرها، بالنسبة للخدمات اعتمادهاللتعريفات المزمع  على النطاق الوطني مع مقترح وامتداداته
 و عند التجديد منالترخيص سواء ألول مرة أيتكون ملف الحصول على  للشخص المعنويلملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة إضافة إلى جميع الوثائق المذكورة والمكونة   :إسناد الترخيص :1المرحلة الفرعية   :نطاق التجديد تتضمن مرحلتين فرعيتينللشخص المعنوي سواء في ألول مرة أو في بالنسبة مكونات ملف إسناد الترخيص   المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع:  

معطيات إضافية بالنسبة لدراسة المشروع     .اعتمادهاالتي سيتم  وطريقة الربط وتعريفات الخدمات لالتصاالتوإيواء المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية المعتمدة لتوفير الخدمات مع تحديد موقع تركيز الخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات تتضمن ) للحصول على الموافقة المبدئيةمقارنة بما تم توفيره ضمن الدراسة المقدمة (
  .لالتصاالتالحرفاء والموافق عليه من قبل الهيئة الوطنية نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع  
نسخة من جواز السفر ومن -التعريف الوطنية جرد كامل في أسماء وألقاب وأرقام بطاقات ( المشتركين والتعريف بالخدمات المؤمنة لفائدتهموالفنية الالزمة لتوفير خدمة اإلحاطة وإعالم الجاري بها العمل بما فيها اإلمكانيات البشرية بقا للمعايير الوطنية والدولية إلى األنترنات طوالمادية والتقنية الضرورية لتوفير خدمات النفاذ الوثائق المثبتة لتوفير اإلمكانيات البشرية    ).البالدووكاالت الشخص المعنوي في جميع جهات واإلدارية وتمركزها بالمقر الرئيسي وبفروع وتوزيعها حسب االختصاصات التقنية والتجارية الموكولة إلى جميع الموارد البشرية المنتدبة  والمهام - بالنسبة للمنتدب األجنبيبطاقة اإلقامة
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .والتراتيب الجاري بها العملرنات وموارد العنونة طبقا للتشاريع بروتكول األنتالوثائق المثبتة للحصول على موارد ترقيم  
 ،المرافق العمومية طبقا ألحكام مجلة االتصاالت المتوفرة على شبكة االتصاالتمن موارد الربط لالتصاالت الدولية وتأجير فائض السعة بالشبكة الدولية لألنترنات وخدمات كراء وصالت  وخدمات كراء سعة الربط لالتصاالتالوطنية الربط البيني المصادق عليها من قبل الهيئة طار عروض  في إلالتصاالتالشبكات العمومية وكراء وصالت الربط البيني التي يوفرها مشغلو المادي واالستعمال المشترك للبنية التحتية نشاط مزود الخدمة وخدمات التموقع المشترك قبل الهيئة الوطنية لالتصاالت والمرتبطة بطبيعة لالتصاالت في إطار العروض المصادق عليها من كات العمومية بالجملة التي يوفرها مشغلو الشب ولتوفير خدمات االتصاالت لالنتفاعالمبرمة نقطة تبادل حركة األنترنات بما فيها العقود  أو مزودي لالتصاالتمشغلي الشبكات العمومية نسخ العقود الفنية والتجارية المبرمة مع  
، التراخيص واإلجازات االقتضاءوعند   ف دينار وصل إيداع مبلغ مائة وخمسون أل الملف المذكور بنسخة من استكمالدعوته إلى بعد إسناد الترخيص وإعالم المستفيد بذلك تتم   :تسليم الترخيص :2المرحلة الفرعية   .الترخيصللغرض في صورة مطلب مقدم لتجديد إسناد الموافقة المبدئية أو بواسطة مكتوب  بهذه الوثائق سواء عند ستظهاراالضرورة يمكن لإلدارة أن تنبه صاحب المطلب إلى ٭٭٭  .دراسة مشروع مكتملة في صورة تجديد الترخيص يتعين تقديم ٭٭  .وثائقه القانونية لدى الهياكل اإلدارية المعنيةبواسطة مكتوب بما يسهل له إجراءات تحيين الحصول على ترخيص يمكن لإلدارة دعمه بة للشخص المعنوي الذي سبق له وبالنس  ،ممارسة نشاط مزود خدمات أنترناتللتنصيص صلبها على ) وبطاقة التعريف الجبائيةالقانون األساسي والسجل التجاري ( المعنويمع ضرورة تحيين الوثائق القانونية للشخص ٭ .األنشطة ذات العالقة المعلومات أو تعاطي الستغاللالمستوجبة  بحساب الخزينة العامة للبالد )  أد150.000(  www.mincom.tn-espace( الوزارة ومنشور على البوابة اإللكترونية للوزارةترخيص ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات معتمد من الشروط واإلجراءات مضمنة ضمن دليل إلجراءات إسناد  .الترخيص هذا اإلجراء يجري تسليم وباستيفاءالتونسية 

investisseurs.(  جوان 25في   مؤرخ2007لسنة  40عدد بالقانون إتمامه تم كما البريد بمجلة يتعلق1998 جوان 2 في  مؤرخ1998 لسنة 38 عدد قانون 
  ).4الفصل  (2007

من )  يوما60 (شهران   .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق إيداع الملف من تاريخ 
  . المكلف بالبريدترخيص مسبق من قبل الوزير تخضع ممارسة الخدمات البريدية إلى 

الخدمات  توفير .68     .البريدية



  1537صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

 جانفي 28 في المؤرخ 664 عدد األمر  . التوزيع بتجارة المتعلق 2009 أوت 12 في مؤرخال 69 عدد لقانونا من 11و 10 الفصلين( 2003 نوفمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78 عدد بالقانون وإتمامها تنقيحها تم كما 1994 نوفمبر 28 المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد بالقانون الصادرة والتعمير الترابية التهيئة مكرر من مجلة 11و مكرر 5 الفصلين   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  :والخدمات التجارية األنشطة  بعضقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة .8
ه ا تم تنقيح التجارية كموالمراكز الكبرى التجارية المساحات تركيز في الترخيص وإجراءات شروط بضبط المتعلق 2013  لسنـة 1253حكومي عدد المر األب واتمامه
 فيفري 11 في المؤرخ 1025 عدد باألمر والمتمم المنقح 2010 جويلية 19 في المؤرخ 2010 لسنة 1765 عدد األمر  .2017 نوفمبر 17 مؤرخ في 2017
  .الشروط لكراسات الخاضعة الوحدات وأصناف المحيط على المؤثرات لدراسة الخاضعة الوحدات نافأص وبضبط المحيط على المؤثرات بدراسة والمتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد األمر .التجارية للتجهيز الوطنية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2013

الرأي في أجل أقصاه مرحلة أولى إلبداء  
 إستيفاء الوثائق، يوما من تاريخ 30

الرأي في أجل أقصاه مرحلة ثانية إلبداء  
   .إستيفاء الوثائق يوما من تاريخ 30

  : اإلجراءات المعتمدة  :على مرحلتينمساحة تجارية كبرى و مركز تجاري تركيز تتم دراسة مطلب الترخيص في 
  . واالقتصادية إلبداء الرأيلدراسة الملف من النواحي الفنية أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري تعرض مطالب الترخيص على  .1
للترخيص ترخيص إما بالرفض المعلل يتم إعالم طالب الحصول على  .2  .عند االقتضاءثانية مع إدخال التعديالت المقترحة واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة فقة المبدئية على المشروع او بالموا
 : التالية تباعابالبلوغ و يتعين استكمال اإلجراءات بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم  بذلك الترخيصيتم إعالم طالب في صورة الموافقة على المشروع  .3
 حكومي لتغيير الصبغة الفالحية القتضاء أمر استصدار عند ا 
  للحط من المسافة،استصدار عند االقتضاء، أمر حكومي    المحيط الطبيعي،المحيط على دراسة المؤثرات على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية 
خرى اإلعالم بالبلوغ أو أي وسيلة أإمضائه بمكتوب مضمون الوصول مع أجل خمسة عشر يوما من تاريخ لطالب الحصول على الترخيص في التهيئة الترابية والتعمير ويتم تبليغه  مكرر من مجلة 11ألحكام الفصل قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا اإلجراءات يمنح الترخيص في شكل يفاء هذه بعد است .العالمة التجارية التجاري بنسخة من عقد استغالل مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز     .تترك أثرا كتابيا

التي تفوق (الكبرى و المراكز التجارية يخضع ترخيص تركيز المساحات التجارية  إلى )  مترا مربعا3000أو بعد توسعتها مربعا أو تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها  مترا 1500مساحة قاعدتها المعدة للبيع    :الشروط التالية
مساحة قطعة األرض ) 0,7(بـسبعة أعشارـ تضبط النسبة القصوى إلشغال األرض  المتعلقة باالرتفاقات الجوية،ـ يجب احترام التراتيب الجاري بها العمل  وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه إن ـ يجب تركيز البنايات على التصفيف  اورة،تفصلها عن األمالك المجالمنشآت العمومية، وعن الحدود التي المستوجب بالنسبة للطرقات وحوزات  أمتار من التصفيف 10تقل عن ـ يجب تركيز البنايات بترك مسافة ارتداد ال   مترا،12عرضها عن مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها ال يقل  20العمومي للطرقات ال يقل عرضها عن دولة العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الالمشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك ـ يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى  البناية أو البنايات التي ستحدث بها،التجارية ذات شكل هندسي يسمح بتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز ـ يجب أن تكون قطع األرض المعدة لتركيز   :عمرانيةخارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة  .1  سيارات لكل 3ـ تخصيص مساحة إليواء   مترا،25بـ ـ يحدد االرتفاع األقصى للبنايات   العمومية السريعة،للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات لألطفال وقاعات عرض وفضاءات فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب تخصص إلنجاز ) 10(% بالمائة 10منها 

 الطبيعي،المباني إلدماج المشروع في محيطه ـ تخصيص شريط أخضر متقطع حول  والتنزه واإلستراحة،ـ تخصيص مساحة خضراء مجهزة للترفيه  قطعة األرض من ثالث جهات على األقل،ـ تخصيص شريط أخضر دائري على حدود  األرض،مومي الجماعي داخل حوزة قطعة العـ تخصيص فضاء لوقوف حافالت النقل   العلوية، وفقا للتشريع الجاري به العمل،تحت األرض وعند االقتضاء بالطوابق المآوي ويمكن توفير وتهيئة مآوي سيارات المخصصة للتخزين والتجهيز وتهيئة دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية ستغلة  من المساحة المغطاة الم2 م100

  .مركز تجارية تجارية كبرى أو مساحترخيص إحداث  .69
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  .والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروعويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة   .ومساحات خضراءالجملية للمأوى بما فيها من أشرطة من المساحة %) 10( بالمائة 10عن أوى السيارات ال تقل مساحتها الجملية بمـ تخصيص أشرطة ومساحات مشجرة   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
مرانية الملحقة بأمثلة التهيئة ـ التراتيب الع :عمرانية يتعينّ إحترامداخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة  .2  :العمرانية وذلك وفقا للشروط التاليةالكبرى والمراكز التجارية بأمثلة التهيئة المخصصة لتركيز المساحات التجارية ـ القواعد العمرانية إلدماج المشاريع  .العمرانية
  ن محاطة بطرقات ال يقل عرضها  وتكو2م 2000المخصصة لتركيز المشروع على ال تقل مساحة قطعة األرض الدنيا  فيها،ببقية المناطق العمرانية الممكن الترخيص احترام االرتدادات المستوجبة مع األجوار  مترا داخل المناطق السكنية، مع 12عن 
   مترا،12عرضها عن مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها ال يقل  20لعمومي للطرقات ال يقل عرضها عن االعمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى  
  المستوجب يتم برمجتها مآوي سيارات، أمتار من التصفيف 5ارتداد ال تقل عن وحوزات المنشآت العمومية بترك مسافة يجب تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات  
  وجدت، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه، إن يات على التصفيف يجب تركيز البنا 
  ونصف عرض الطريق على أن ال يتجاوز يحتسب االرتفاع األقصى للبنايات مرة

  مترا،40
 والسياحية بالمدينة،دعم البرامج الترفيهية واألنشطة الثقافية العمومية السريعة، في إطار المساهمة في للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات لألطفال وقاعات عرض وفضاءات ة وثقافية وألعاب فضاءات ترفيهية وتنشيطيمن نسبة إشغال األرض إلنجاز ) 15(% بالمائة 15تخصص نسبة ال تقل عن  
  سيارات لكل5إليواء بتخصيص مساحة الضرورية داخل حوزة قطعة األرض يجب برمجة كامل أماكن وقوف السيارات  

 .ءعند االقتضافي ذلك مآوي السيارات بالطوابق العلوية، المآوي وفقا للتشريع الجاري به العمل بما المخصصة للتخزين، والتجهيز وتهيئة دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية  من المساحة المغطاة المستغلة 2م 100
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  بالمنطقة المحيطة والمحاذية للمشروعالمساهمة في التنشيط السياحي والترفيهي بطرقات مخصصة للمترجلين، لمزيد لنظر في إمكانية إحاطة المشروع ا. 
  .بصفة مباشرةسيولة حركة المرور في محيط المشروع وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة واإلطفاء صفات المعمول بها أنظمة السالمة وللمواومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك يراعى في تركيز المساحات التجارية  .3
 .تضبط كلفة األشغال ورزنامة تنفيذهااتفاقية في الغرض مع المصالح المعنية والسالمة المرورية، وعند االقتضاء، إبرام سيولة حركة المرور المحاذية لضمان والطرقات الالزمة للربط مع الطرقات وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية يجب على طالب الترخيص أن يهيأ  .4
 .على توفير التأمين الذاتيبمداخل ومخارج هذه الفضاءات والحرص لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة توفر الجانب األمني بتخصيص فضاء  .5
 العمرانية،كبرى او مركز تجاري خارج مثال التهيئة الطبيعية الناجمة عن تركيز مساحة تجارية التركيز و األراضي المجاورة من المخاطر الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التربة إلى مخاطر سيالن المياه و كذلك والهدرولوجية للموقع و مستوى تعرض اعى الخصائص الجيولوجية ير .6
طهير تطهير، يتعين أن يكون العقار قابال للتو االتصاالت و التطهير و في غياب شبكة بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز قابال للربط بالشبكات العمومية للتزود العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع كبرى او المركز التجاري خارج مثال التهيئة صورة تركيز المساحة التجارية في  .7  .من طرف المصالح المختصة
إيداع ملف في أربعة : في مرحلة أولى-  : الوثائق المطلوبة    :يتضمن الوثائق التالية) 14(عشر نظيرا 
ريخ القانوني ورأس المال وهيكلته وتاواللقب واالسم االجتماعي للشركة وشكلها الحصول على ترخيص وخاصة االسم مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب  .1   .إحداثها ومقرها االجتماعي
  أشهر3تاريخ استخراجها شهادة في عدم اإلفالس ال يتجاوز  .2
 .للذوات المعنويةنسخة من العقد التأسيسي بالنسبة  .3
 . ألحد شركائهالشركات التابعة له أوترخيص أو ألحد المساهمين في رأس مال الكبرى التابعة لطالب الحصول على قائمة في المراكز والمساحات التجارية  .4
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .شركائهفي رأس مال الشركات التابعة له أو ألحد الحصول على ترخيص أو ألحد المساهمين قائمة في الشركات التابعة لطالب  .5
 . يضبط حدود العقارالتجاريلتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز مثال موقعي لقطعة األرض المعدة  .6
  .عقاريّ إن وجدمسجل بالقباضة المالية و مثال رسم   أو وعد البيعسند ملكية قطعة األرض .7
 .شهادة في صبغة قطعة األرض .8
 .بها العملو اإلسكان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز لحجم المشروع يعده خبير في المساحة مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب  .9

 .الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلفالمعدة للبيع داخل المساحة التجارية الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات  تصميم أولي تفصيلي للمشروع .10
 .من طرف المستلزمين العموميينشهادة الربط بالشبكات العمومية تسلم  .11
حة القابلة بيانات تتعلق خاصة بالمسابطاقة تقديم للمشروع تتضمن  .12  .لالستغالل ومكونات المشروع 
 .يعدها مكتبوالمسالك و فرضيات التهيئة المقترحة والمترجلين و طاقة إستيعاب الطرقات  العربات دراسة أولية لحركة مرور .13
 .يعدها مكتب دراسات مختص أو خبيرأولية لسيالن مياه األمطار دراسة  .14
 .العمرانيةلألراضي الفالحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته المحيط على الدراسة األولية لحماية الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية  .15
ادي المركز التجاري على المحيط االقتصلمشروع المساحة التجارية الكبرى أو دراسة السوق واالنعكاسات المحتملة  .16   :ثانية، يتعين تقديم الوثائق التاليةالستكمال دراسة المطلب في مرحلة - .واالجتماعي يعدها مكتب دراسات

  المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبةللتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم االقتضاء استنادا لمالحظات اللجنة الوطنية التصميم المعدل للمشروع عند  .1
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  بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية،رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته  الوطنية للتجهيز التجاري،االقتضاء استنادا إلى مالحظات اللجنة الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند يع المساحات مكونات المشروع وتوز .2
  .المكلفة بالمياهأو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص  .الوزارة المكلفة بالتجهيزمكتب دراسات مصادق عليها من مصالح ضيات التهيئة المقترحة يعدها والمسالك وفروالمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات راسة مرورية لحركة مرور العربات د .3
 في المؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون  .وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيصسند ملكية األرض في صورة تقديم  .4

 أوت 12 في المؤرخ 69 عدد القانون  ).6 الفصل (واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة المتعلق 2015 سبتمبر 15
 جوان 21 في المؤرخ 1501 عدد األمر  ).األصلية التسمية تحت استغالل عقود حول 17 إلى 14 من الفصول (التوزيع بتجارة المتعلق 2009
 لسنة 1204 عدد الحكومي االمرـ   .واألسعار المنافسة قانون من 6 الفصل معنى على آليا ترخيصا األصلية التسمية تحت االستغالل عقود بمنح المتعلق 2010 جويلية 28 في المؤرخ التقليدية والصناعات التجارة وزير قرار .للعقد المصاحبة بالوثيقة المضمنة الدنيا والمعطيات األصلية التسمية تحت االستغالل عقد في توفرها الواجب الدنيا الشروط بضبط المتعلق 2010
  .ومدته االعفاء مطالب تقديم اجراءات بضبط والمتعلق 2016 أكتوبر 18 في المؤرخ 2016

 المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من اشهر ) 3(ثالثة 

  : المعتمدةاتاإلجراء
 . لوزارة التجارةالمركزي مكتب الضبط إيداع الملف لدى .1
  .الوثائقالتثبت من استكمال الملف لجميع  .2
  .إلبداء الرأيإحالة الملف إلى مجلس المنافسة  .3
  ).طبقا لرأي مجلس المنافسة(االستغالل تحت التسمية األصلية التعديالت المطلوبة على عقد مراسلة المستثمر إلجراء  .4
  .قانوني في الغرضقبل مكتب محاماة يجب إيداع توكيل في صورة تقديم الملف من  :مالحظة  .قرار الترخيصمنح المطلوبة يتم د االستجابة للتعديالت بع .5

 :الشروط 
  .التسمية األصلية كتابيايكون عقد االستغالل تحت يجب أن  .1
  :لى مالك التسمية األصلية ع:مالحظة  .على األقل عشرين يوما قبل توقيع العقدحول مالك التسمية األصلية وقطاع نشاطه، عقد االستغالل ووثيقة تتضمن معطيات ية بمشروع المستغل تحت التسمية األصل ديتعين على مالك التسمية األصلية م .2
  أو التسمية التجارية،أن يكون صاحب حقوق ملكية العالمة 
  العقدالمعلومات الصادقة حول الشبكة خالل مدة ارية والتقنية وكل األصلية المساندة التجأن يوفر للمستغل تحت التسمية. 
 خالل الساعات االعتيادية للفتح أو للعمليرخص له أو لمفوضيه الدخول للمحالت المتعلقة ببيوعاته ووضعه المالي، وأن موافاة مالك التسمية األصلية بالمعطيات لمستغل تحت التسمية األصلية على ا. 
  :ويتضمنبمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة يودع ملف الترخيص في ثالث نظائر   :لوبةالوثائق المط 
  .مطلب باسم الوزير المكلف بالتجارة .1
  .التسمية األصليةعقد أو مشروع عقد استغالل تحت  .2
: وثائق ما قبل إبرام العقد .3

Documents précontractuels  لسنة 1501المنصوص عليها باألمر عدد 
2010.  

 Businessط االستثمار مخط .4
plan.  

 Etude deدراسة السوق  .5
marché.  

  بطاقة تقديم للعالمة التجارية .6

  األجنبية األصلية االستغالل تحت التسمية مشروع ضمن آلية عقود ترخيص إحداث  .70
جميع  : العالمات الوطنية  :التاليةباستثناء القطاعات   في  : العالمات األجنبية  .القطاعات تجميل ـ العطورات، مواد ال  : قطاعات التوزيع  : القطاعات التالية   : قطاع التكوين  .ـ استغالل النزل  ـ فضاءات الترفيه،  ـ كراء السيارات،  : القطاع السياحي  .لمختلف القطاعاتـ المعدات والتجهيزات   ـ أدوات مكتبية ومدرسية،  وإعالمية،جهيزات إلكترونية ـ ت  صحية،ـ مواد حديدية وأفصال   والورود،ـ نباتات التزويق الداخلي   ـ األثاث،  ـ التجهيزات الكهرومنزلية،  ـ النظارات،  ـ الهدايا،  ـ الساعات،  ـ منتوجات الحمية،  الرياضية،ـ األحذية والمنتوجات   ـ المنتوجات الجلدية،  ـ األحذية،  ـ المالبس الجاهزة،  والصحة الجسدية،
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السجل التجاري، تصريح بالوجود نسخة من (الملف القانوني للشركة  .7

Patente تكوين الشركةعدمالتعريف الوطنية لمستغل العالمة في صورة أو بطاقة ) األساسي للشركة وتحييناته، هيكلة رأس المال، القانون .  
  .أية وثيقة ذات عالقة بالملف .8

 في المؤرخ 1998 لسنة 14 عدد القانون   .البحرـ خدمات العالج بمياه   ـ خدمات العالج بالنزل،  على اإلقالع عن التدخين،ـ خدمات الرعاية للمساعدة   ،...)اإللكترونياتوالسيارات ـ( خدمات اإلصالح والصيانة   والعناية الجسدية،قة والتجميل ـ قاعات الحال  للعطب،ـ خدمات اإلصالح السريع   : قطاعات اقتصادية أخرى  .ـ التكوين المهني
 لسنة 76 عدد بالقانون تنقيحه تم كما للحمل المعدة الكحولية المشروبات ةتجار بتعاطي والمتعلق 1998 فيفري 18

 جوان 18 في المؤرخ القرار بتنقيح والمتعلق 2006 ديسمبر 14 في مؤرخ التقليدية والصناعات التجارة وزير من قرار    .للحمل المعدة الكحولية روباتالمش تجارة تعاطي رخصة وسحب إسناد شروط بضبط والمتعلق 2006 ديسمبر 14 في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية ووزير التقليدية والصناعات التجارة وزير قرار ).األول الفصل( 2004 أوت 2 في المؤرخ 2004
  ).4-1 الملحق (إسنادها وشروط بالنظر ليهاإ الراجعة والمؤسسات التقليدية والمنشآت والصناعات التجارة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية خدمات بضبط يتعلق 2005

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من أشهر ) 3(ثالثة 
 : المعتمدةاإلجراءات

 .إلبداء الرأيالوثائق إلى مصالح وزارة الداخلية تتم إحالة الملف المستوفى  .1
ة الداخلية يتعين على طالب الرخصفي صورة موافقة مصالح وزارة  .2  :دفع

من قانون المالية التكميلي لسنة  36طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل الصنف من النشاط وقدره ألفي دينارا، المعلوم الموظف على هذا  
 الصادر بالرائد الرسمي عدد 2014

ه ألفي روالقاضي بتوظيف معلوم قد 2014 أوت 22 بتاريخ 68 بات الكحولية محالت بيع المشروعلى قرارات فتح ) د2000(دينار   .المعدة للحمل
 .لتجارة التوزيع بالجملة دينارا بالنسبة 750بالتفصيل ودينارا بالنسبة لتجارة التوزيع  500الموظف على الرخصة وقدره معلوم االستغالل السنوي  
 .المكلفة بالتجارةالترخيص من طرف مصالح الوزارة وإثر ذلك يتم إعداد وإسناد قرار  

  .اإلعالم بالبلوغ بقرار الرفض معلالبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع فقة يتم في صورة عدم الموا .3

 :الشروط 
ية والنظافة والتهيئة الترابية والتعمير وحماالعمل في مجاالت السالمة وحفظ الصحة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة أن يستجيب المحل المخصص   .1  .المحيط 
ة منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهواالجتماعية والرياضية والصحية، بداية من والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية  عن المعالم الدينية امائة متر ةثالثأن تفصل هذا المحل مسافة ال تقل عن تتالءم مع هذا الصنف من التجارة، ويجب أن يكون المحل موجودا بمنطقة  .2  .األجنحة المتعددةينسحب هذا الشرط على المغازات ذات وال . المحالت أو المؤسسات المعنية
 . إلى المغازات ذات األجنحة المتعددةوأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط  .3
 .السوابق العدلية أو مستردا لحقوقهعاطي هذا الصنف من التجارة نقي تالقانوني للشخص المعنوي الراغب في أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل  .4
رة الوزلإيداع ملف بمكتب الضبط المركزي  :الوثائق المطلوبة   :التجارة يتكون من الوثائق التاليةب المكلفة
 .شبكة األنترناتوزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من بطاقة إرشادات طبقا ألنموذج تضعه  .1
 .لطالب الرخصةن بطاقة التعريف الوطنية نسخة م .2
 .المحلنسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية  .3
 .شهادة الوقاية من الحرائق للمحل .4
 لممارسة النشاطمثال موقعي للمحل المخصص  .5
 .الملف أشهر من تاريخ إيداع 3تسليمها أكثر من لمعنويين لم يمض على لألشخاص اشخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة اإلفالس تخصان طالب الرخصة إذا كان  وشهادة في عدم 3بطاقة عدد  .6

  .المعدة للحملالمشروبات الكحولية ترخيص تجارة  .71
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 .المعنويللشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص نسخة من مشروع العقد التأسيسي  .7
 لسنة 84 عدد بالقانون تنقيحه تم كما التجاري النشاط من أنواع بعض مباشرة شروط ببيان المتعلق 1961 أوت 30 في مؤرخال 1961 لسنة 14 عدد المرسوم  .مال الشركةقائمة مفصلة في المساهمين في رأس  .8

بالقرار  والمنقح الموردة أو محليا المصنعة الطرقات عبر البري النقل معدات تسويقب الخاص الشروط كراس على بالمصادقة المتعلق 1995 أوت 10 في المؤرخ والنقل والصناعة التجارة وزراء من قرار      ).ثانيا-8 الفصل( 1985 أوت 11 في المؤرخ 1985   ).1-1 الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات التقليدية والصناعات التجارة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية خدمات بضبط يتعلق 2005 جوان 18 في خمؤر التقليدية والصناعات التجارة وزير من قرار  ).1-1 عدد الملحق ، 1-1 األول الفصل (إسنادها وشروط الوطني اإلقتصاد لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات والمتعلق 1994 أفريل 7 في المؤرخ الوطني اإلقتصاد وزير قرار . 1998 ديسمبر 22 في المؤرخ التجارة يروز قراركما تم تنقيحه ب التجاري النشاط من أصناف بعض لتعاطي الترخيص بشروط و تاجر ببطاقة المتعلق 1961 سبتمبر 14 في المؤرخ قرارال .1999 فيفري 5 في المؤرخ والقرار 1996 أوت 26 في المؤرخ

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من )  يوما60(شهران 
  :عتمدةاإلجراءات الم

 ديسمبر 22التجارة المؤرخ في اللجنة االستشارية طبقا لقرار وزير بين الوزارات والتي تحيل رأيها إلى على أنظار اللجنة المشترك للمتابعة يتم عرض الملف الفني والتجاري  .1
 والمنقح بالقرار المؤرخ في 1988

  ، 2016 جوان 14
ة بمقتضى االستشارية المحدثعرض الملف على أنظار اللجنة  .2   .يرأسها وزير التجارة أو من ينويه والتي 1961 أوت 30المؤرخ في  1961 لسنة 14المرسوم عدد 
  .بالتجارة للمصادقةالمذكورة على أنظار الوزير المكلف إحالة محضر جلسة اللجنة االستشارية إسناد الموافقة المبدئية بعد  .3
مصالح (إجراء معاينة ميدانية  .4   .الترخيص النهائيعلى اللجنة االستشارية للحصول على رخصة الوكيل التجاري وإعادة عرضه بخدمات ما بعد البيع قبل إسناد من المحالت والتجهيزات المتعلقة قصد التثبت ) ارةوزارة الصناعة والتج

 :الشروط 
  .الجنسية التونسية  .1
 .بالمجلة التجاريةالخضوع للشروط المنصوص عليها  .2
  :الوثائق المطلوبة 
  .محليا أو الموردةمعدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة ء كراس الشروط الخاص بتسويق إمضا .1
اللجنة المشتركة للمتابعة (التونسي للتجارة إيداع ملف فني وتجاري لدى الديوان  .2   :يحتوي على الوثائق التالية) بين الوزارات
 PV de(محضر قبول  -

réception ( مسلم من الوكالة الفنية   .البريللنقل 
توضح ) Prospectus(وثائق فنية  -   .الخاصية الفنية للنماذج
  .النماذج المزمع تسويقها محليا -
) إدارة التجارة الداخلية(المكلفة بالتجارة تجاري في المعدات السيارة لدى الوزارة ايداع ملف للحصول على رخصة وكيل  .3   :يحتوي على الوثائق التالية
  .الداخليةالمعدات السيارة تسحب من إدارة التجارة  مطبوعة طلب رخصة وكيل تجاري في -
  .3األصل من البطاقة عدد  -
  .أو تصريح على الشرف معرف باإلمضاءاألصل من الشهادة في عدم اإلفالس  -
  .باإلمضاء من عقد الوكالةنسخة مطابقة لألصل بعد التعريف  -
  .المنتج للشركة الممثلةشهادة من الدفتر التجاري تثبت صفة  -
  .التعليم والتربص لكل عون فنيمطابقة لألصل من شهادات شهادة  -
  .وثائق فنية -
  .محليا أو الموردةمعدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة وصل كراس الشروط الخاص بتسويق  -

  .السيارةتجاري في المعدات رخصة وكيل  .72

  .بتنظيم تجارة المخابز يتعلق 1956 جانفي 20ار مؤرخ في قر   وبيعهزصنع الخبيتعلق بتجارة المخابز و 1956 جانفي 19أمر علي مؤرخ في 
  :اإلجراءات المعتمدة  

 المختصة إلبداء الرأي،إحالة الملف على المصالح  .1
ة عرض الملف على أنظار اللجن .2  .الجهوية إلسناد تراخيص المخابز
 اإلجراءات،الجهوية لديوان الحبوب إلتمام بقية الصلة مع المصالح لفتح مخبزة لربط المعني باألمر من الموافقة المبدئية في صورة الموافقة يتم تمكين  .3

 :الشروط 
 والمنشآت العمومية،الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ال يكون منتميا لسلك أعوان ن أ  .1
 أخرى،جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز  بحي سكني أن يكون مقر المخبزة .2
  : بالنسبة للموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة .تقديم ملف كامل .3
 ترخيص فتح مخبزة مع تحديد العنوان،مطلب باسم الوالي للحصول على  .1

  .لخبازإسناد بطاقة مهنية  .73
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  .المرخص فيهاالتجارة يتم على إثرها تحديد الحصة حصائيات تقوم بها وزارة بمقتضى ااقة وفق حاجيات كل منطقة هذه البطو منظم من طرف الدولة، و تسند  قطاع المخابز مرتبط بمنظومة الدعم  :مالحظة .التزود بمادة الفرينة المدعمةتحمل رقما ترابيا تخول للمعني باألمر لتمكينه من بطاقة مهنية لخباز الخاصة بفتح مخبزة يتم دعوة المعني وفي صورة إتمام اإلجراءات  .4

 الوطنية،نسخة مصورة من بطاقة التعريف  .2
  :لنهائيةبالنسبة للموافقة ا . .نسخة من التصريح السنوي بالدخل .3
 .الفنية والتجهيزات الالزمة لصنع الخبزالجهوية لديوان الحبوب تثبت توفر الشروط شهادة معاينة مسلمة من المصالح  .1
 للشراب،رخصة في تزويد المحل بالماء الصالح  .2
 األساسي للشركة،نسخة من بطاقة التعريف أو القانون  .3
 نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، .4
  صور شمسية،2 .5
 ة الوقاية من الحرائق،شهاد .6
 مؤرخ في 1995 لسنة 2396األمر عدد    .للضمان االجتماعيانخراط العملة بالصندوق الوطني  .7

و  المتعلق بتنقيح 2005 جويلية 18في  المؤرخ 2005 لسنة 2038ر عدد األم  .و تحويل المالبس المستعملة المتعلق بطرق توريد 1995 ديسمبر 2     .المستعملةبطرق توريد و تحويل المالبس  المتعلق 1995 ديسمبر 2المؤرخ في  1995 لسنة 2396إتمام األمر عدد 

  :اإلجراءات المعتمدة  
  مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة،إيداع المطلب بمركز الوالية  .1
  باألمر،إجراء بحث اجتماعي للمعني  .2
  .مالبس المستعملةالجهوية لتوزيع العرض الملف على أنظار اللجنة  .3
  .المالبس المستعملةالمعني من بطاقة منتفع بحصة من في صورة الموافقة يتم تمكين  .4

 :الشروط 
د كراء محل شهادة ملكية أو عق .5   صور شمسية،2 .4  نسخة من التصريح السنوي بالدخل، .3  الوطنية،نسخة مصورة من بطاقة التعريف  .2  بالتفصيل، بطاقة منتفع بحصة لبيع المالبس المستعملة مطلب باسم الوالي للحصول على  .1  :الوثائق المطلوبة .تقديم ملف كامل .3  الفالحية،مضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الوتفوق ثالثة أضعاف األجر األدنى أال تكون له موارد أخرى تعتبر كافية  .2  والمنشآت العمومية،أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة   .1   .مسجل بالقباضة المالية

  .يلصالمستعملة بالتفبحصة لبيع المالبس إسناد بطاقة منتفع  .74

 مؤرخ في 1995 لسنة 2396األمر عدد 
رخ  المؤ2005 لسنة 2038األمر عدد   .و تحويل المالبس المستعملة المتعلق بطرق توريد 1995 ديسمبر 2     .بطرق توريد وتحويل المالبس المستعملة المتعلق 1995 ديسمبر 2المؤرخ في  1995 لسنة 2396م األمر عدد إتما المتعلق بتنقيح و 2005 جويلية 18 ىف

  :اإلجراءات المعتمدة  
  مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة،إيداع المطلب بمركز الوالية  .1
  للتجارة إلجراء معاينة،إحالة الملف لإلدارة الجهوية  .2
 ة لتوزيع المالبس المستعملة الجهويعرض الملف على أنظار اللجنة  .3
   .سداسيةالممنوحة له يتم تجديدها كل المستعملة في حدود الحصة المعني من شهادة شراء للمالبس في صورة الموافقة يتم تمكين  .4

 :الشروط 
  والمنشآت العمومية،أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة   .1
دية والضرورية توفر الوسائل الما .2   ،)رأس المال، المخازن، العملة(
  توفر وسائل النقل الضرورية، .3
  توفر الخبرة المهنية، .4
  :بالنسبة للموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة .تقديم ملف كامل .5
  ترخيص لبيع المالبس المستعملة بالجملة، مطلب باسم الوالي للحصول على  .1
  الوطنية،نسخة مصورة من بطاقة التعريف  .2
  شهادة الوقاية للمحل المراد استغالله، .1  :بالنسبة للموافقة النهائية .  المراد استغالله،عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل  .4  والخبرة المهنية، تقديم ما يثبت توفر الوسائل المادية  .3
  .أخرىالتفصيل وبعدم تعاطي النشاط بوالية تصريح على الشرف بتزويد تجار  .2

تعملة المالبس المسترخيص لبيع  .75   بالجملة
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 جويلية 18 في المؤرخ 39 عدد منشور  .1974 ديسمبر 11 في المؤرخ 1974 لسنة 97 عدد بالقانون عليه المصادقة تمت كما المالهي بألعاب والمتعلق 1974 أكتوبر 24 في المؤرخ 1974 لسنة 21 عدد المرسوم  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
1969.  

  :اإلجراءات المعتمدة  
  .طني التونسي للسياحةالديوان الوورود نسخة من الملف من  .1
  .اإلدارات العامة المعنيةدراسة الملف بالتنسيق مع  .2
  .بمنح الموافقة المبدئية من عدمهاإبداء الرأي حول الملف وذلك  .3
  .في الشأنللسياحة إلعالمه برأي وزارة الداخلية مراسلة الديوان الوطني التونسي  .4
  .الموافقة على بعث المشروعصورة الموافقة أو إعالمه بعدم بقية الوثائق المستوجبة قانونيا في ب الطلب بإتمام إثرها يتم إعالم صاحمعاينة المحل من قبل اللجنة على  .5
  .مشتركإمضائه من قبل الوزير باعتباره قرار يوجه إلى وزارة الداخلية قصد سياحة ثم وعرضه على إمضاء وزير الترخيص في استغالل ألعاب المالهي يتم إعداد قرار :معاينة ميدانية للمحلبقية الوثائق من قبل الباعث وإجراء في صورة الموافقة وبعد إتمام  .6
  ميدانية للمحلالكازينو للطالب بعد إجراء معاينة يسند قرار الترخيص في استغالل  .7

 :بالمنتفع باإلجراءيتعلق شرط 
الفضاء المخصص يتعلق بشرط  .مقيم وأجنبي غير الترخيصيجب أن يكون طالب    :سة النشاطلممار
 :الشرط المتعلق بعملة التداول .السياحيةبالمالهي التابعة لمركبات النزل أو المركبات يجب أن يمارس نشاط العاب المالهي   
 :لحسابهم الخاصبالنسبة لألشخاص العاملين  . :الوثائق المطلوبة .خالل ممارسة ألعاب المالهييجب أن يتم التداول بالعملة األجنبية   

 .للطالب وتجربتهالتي تمكن من تقدير اإلمكانيات المالية نكية وغيرها من الشهادات مراجعة ب .1
 :وأعضاء لجنة اإلدارة والتي تحتوي علىالملفات الشخصية للمدير المسؤول  .2
 سيرة ذاتية بخط اليد، -
  صور شمسية حديثة العهد،3 -
 تاريخ تسليمه السنة،مضمون من السجل العدلي ال يتجاوز  -
  السنوات األولى،3خالل والتنشيط التي تعتزم المؤسسة تطويرها  ألنشطة الترويج تقرير تقديري .3
أو الجهوية األعمال ذات المصلحة المحلية الترويج والتنشيط السياحي وغيرها من كراس شروط يضبط برنامجا ألنشطة  .4  .التي سينجزها الملهى
  :على يحتوي الديوان الوطني التونسي للسياحةملف فني موافق عليه من طرف  .5
مثال مفصل للمؤسسة على قيام  -
 داخل المؤسسة،وكّل اإليضاحات األخرى الخاصة بالمرور أبواب دخول وخروج الحرفاء واألعوان  يبرز بكل دقة قاعات األلعاب وكذلك 1/50
 .نموذج إعدادي أو منظر عام للمشروعمثال ترتيب وتزويق المحالت وكذلك  -
والت بيان لنوع األلعاب ولعدد الطا .6  التي سيقع استعمالها،
سواء كان (عندما يكون المستغل لأللعاب وعد التسويغ ومشروع عقد التسويغ  .7  الملهى،السياحي أو التنشيط السياحي الذي يأوي غير مالك للمركب ) شخصا أو ذاتا معنوية

  .ألجانب ل "كازينو"   استغالل ألعاب المالهيترخيص في  .76
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 : ترفق مطالب الترخيص بالوثائق التاليةعالوة على الوثائق المذكورة آنفا، يتعين أن   :للشركةبالنسبة لألشخاص الممثلين  .  .ة على المشاريع السياحيةالفرعية للموافقحسب ما وقع تسليمه من قبل اللجنة قرار من المصادقة المتعلق بالملهى  .8
  .تأسيس الشركةالقانون األساسي للشركة إذا وقع بعد مشروع القانون األساسي أو نسخة من  .1
قائمة في الشركاء أو أهم المساهمين  .2   .و مبلغ مساهمتهم أو قيمة حصصهمأ
  .المساهمين وتجربتهمتمكن من تقدير اإلمكانيات المالية ألهم مراجع بنكية وغيرها من الشهادات التي  .3
  :بخصوص المطالب التي تهدف إلى .4
  تجديد الترخيص، .5
  أو الترخيص في إقامة ألعاب جديدة، .6
  أو توسيع المحالت، .7
 المؤرخ في 6منشور وزير الداخلية عدد      .والحماية البدنية لألشخاصوالحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة األنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة الموظفة على تسليم رخصة لممارسة غ واإلجراءات والمعاليم بضبط الصي المتعلق 2003 ماي 13المؤرخ في  2003 لسنة 1090األمر عدد    .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية بالمراقبة والحراسة  الخصوصية المتعلقة المتعلق بممارسة األنشطة 2008فيفري  14 المؤرخ في 2008 لسنة 14عدد  المنقح والمتمم بالقانون 2002 أوت 3 المؤرخ في 2002 لسنة 81القانون عدد   .طيلة ثالث سنوات العمل السابقةالوثائق المتعلقة بالتصرف في المؤسسة  ذلك لىوعلى هذا األخير أن يقدم زيادة عاإلدالء بها من طرف الطالب للترخيص، ة األلعاب الوثائق التي يجب تضبط لجن  أو التمديد في موسم األلعاب، .8

  .حراسة المؤسسات ونقل العملة المتعلق بمراقبة شركات 2014فيفري  1 بتاريخ 3منشور وزير الداخلية عدد   .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية لحراسة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة وا حول ممارسة األنشطة 2004 جانفي 16

: الموافقة المبدئية إيداع تاريخ شهران من    .التكميليةاإلدالء بالوثائق شهران من تاريخ  :والموافقة النهائية  .الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع الملف

 :اإلجراءات المعتمدة
 وصل في الغرض،لطالب الرخصة مقابل الحصول على الحرس الوطني مرجع النظر الترابي إيداع الملف لدى مركز األمن أو  .1
ول التراتيب مرفقا برأي الوالي حتتولى بدورها إحالته إلى إدارة إحالة الملف إلى الوالية التي  .2  الملف،
 اإلدارية واألمنية،لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط دراسة الملف من حيث استيفائه  .3
 الجهة المعنية إلتمامه،الوثائق أو في اإلجراءات تتم مكاتبة وفي صورة وجود نقص في  .4
 للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها،ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن الداخلية لجنة التراتيب اإلدارية بوزارة اإلجراءات يتم عرض الملفات على بعد درس الملف وحال إتمام  .5
 :الداخلية يتم ما يليوعلى ضوء قرار السيد وزير  .6
 .كان انتصاب الشركةلمأو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي يتم إعالم أصحابها عن طريق اإلقليم  :بالنسبة للملفات المرفوضة -
 : بالنسبة للملفات المقبولة -
  بقية الوثائق المستوجبة،قصد إعالم المعني ودعوته إلى إتمام مرجع النظر مكان انتصاب الشركة تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة 

أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس   .1 :الشروط   . تاجرةبصفالشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في ال يكون موضوع تحجير بمقتضى ن أ .6 .بالتفليسال يكون قد صدر ضده حكم بات ن أ .5 .يأن يكون مسجال بالسجل التجار .4 .أن يكون حسن السيرة والسلوك .3 .2السوابق العدلية عدد بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  .2 .سنوات على األقل) 5(
 :الوثائق المطلوبة   .نوعهأال يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان  .7
 :الموافقة المبدئية-1
 مقر طالب الرخصة،األمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر ن مركز بطاقة إرشادات يقع سحبها م .1
 أشهر عند إيداع الملف، ةيمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالث لم ا أو معنوي كانا طبيعي شخصاالرخصةشهادة في عدم اإلفالس لطالب  .2
  نشاط ما بصفة تاجر،ممارسةبالتصرف في الشركات أو إدارتها أو شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق  .3
 المعنوية المكونة قانونيا،العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .4

  .بالمراقبة والحراسةاألنشطة المتعلقة ترخيص في تعاطي  .77
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  رسة النشاطبالموجبات القانونية لممامحضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة إعالم المعني بأن طلبه حظي بالموافقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد ثم تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة وزير الداخلية لإلطالع عليه وإمضائه د تعاطي النشاط يقع عرضه على السييتم إعداد مشروع قرار ترخيص في بعد ورود كافة الوثائق التكميلية.  

 الشركاء في رأس المال،اإلدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة والمديرين العامين المساعدين ولرئيس الئها العامين ومديريها العامين أو وكللذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين القائمة االسمية لألعضاء المؤسسين  .5
 .ومستواه التعليمي وعنوانهالته العائلية والصحية تعريفه الوطنية وحكل عون وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب القائمة االسمية في األعوان المزمع  .6
 :الموافقة النهائية-2
 إحداهما صادرة باللغة العربية،للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين اإلشهار القانوني بالرائد الرسمي الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .7
وظف على وصل خالص المعلوم الم .8  الرخصة،
 النشاط،سند ملكية المحل المخصص لتعاطي نسخة من عقد كراء مسجل أو من  .9

  نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، .10
 التجاري،مضمون من حالة الترسيم بالسجل  .11
 لية،الداخمن مركز تكوين مختص تابع لوزارة في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون  .12
 المؤرخ في 2002 لسنة 81القانون عدد   .للحماية المدنيةالوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني شهادة في المطابقة من حيث شروط  .13

  .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة متعلق بممارسة األنشطة  ال2008فيفري  14 المؤرخ في 2008 لسنة 14عدد  المنقح والمتمم بالقانون 2002 أوت 3
 .والحماية البدنية لألشخاصوالحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة قة بالمراقبة األنشطة الخصوصية المتعلالموظفة على تسليم رخصة لممارسة بضبط الصيغ واإلجراءات والمعاليم  المتعلق 2003 ماي 13المؤرخ في  2003 لسنة 1090األمر عدد  
 المؤرخ في 6منشور وزير الداخلية عدد     
 المتعلق بمراقبة شركات 2014فيفري  1 بتاريخ 3خلية عدد منشور وزير الدا  .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة  حول ممارسة األنشطة 2004 جانفي 16

  .)يوما 60 (بالوثائق التكميليةشهران من اإلدالء  :والموافقة النهائية    .) يوما60( شهران من إيداع الملف :الموافقة المبدئية

 :اإلجراءات المعتمدة
 .وصل في الغرضلطالب الرخصة مقابل الحصول على الوطني مرجع النظر الترابي الحرس إيداع الملف لدى مركز األمن أو  .1
 .الملفالتراتيب مرفقا برأي الوالي حول تتولى بدورها إحالته إلى إدارة إحالة الملف إلى الوالية التي  .2
 .اإلدارية واألمنيةلجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط دراسة الملف من حيث استيفائه  .3
 .الجهة المعنية إلتمامهالوثائق أو في اإلجراءات تتم مكاتبة ة وجود نقص في وفي صور .4
 .قرار في شأنهاللبت فيها أو أخذ الثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن لجنة التراتيب اإلدارية بوزارة الداخلية اإلجراءات يتم عرض الملفات على بعد درس الملف وحال إتمام  .5

 :الشروط 
أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس   .1  .سنوات على األقل) 5(
 .2السوابق العدلية عدد بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم ية  أن يكون متمتعا بحقوقه المدن .2
 . أن يكون حسن السيرة والسلوك .3
 . أن يكون مسجال بالسجل التجاري .4
ال يكون قد صدر ضده حكم بات ن  أ .5  .بالتفليس
 . تاجرةبصفالشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما رف في حكم بات فيما يتعلق بالتصال يكون موضوع تحجير بمقتضى ن  أ .6
 :الموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة   .أيا كان نوعهال يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر ن  أ .7
 .مقر طالب الرخصةاألمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز  .1

  .العملة والمعادن الثمينةاألنشطة المتعلقة بنقل في تعاطي ترخيص  .78
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 :بالنسبة للملفات المقبولة  .لمكان انتصاب الشركةالمنطقة حسب مرجع النظر الترابي إعالم أصحابها عن طريق اإلقليم أو يتم  :بالنسبة للملفات المرفوضة  :الداخلية يتم ما يليوعلى ضوء قرار السيد وزير  .6  .حراسة المؤسسات ونقل العملة  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  بقية الوثائق المستوجبةقصد إعالم المعني ودعوته إلى إتمام لشركة مرجع النظر مكان انتصاب اتتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة. 
  بالموجبات القانونية لممارسة النشاطمحضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة إعالم المعني بأن طلبه حظي بالموافقة د مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصثم تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة وزير الداخلية لالطالع عليه وإمضائه تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في بعد ورود كافة الوثائق التكميلية  

 .عند إيداع الملفعلى تاريخ تسليمها أكثر من ثالث أشهر الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض شهادة في عدم اإلفالس لطالب  .2
 .ممارسة نشاط ما بصفة تاجربالتصرف في الشركات أو إدارتها أو شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق  .3
 .المعنوية المكونة قانونياقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات العالذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .4
ن لتوزيع حصص اإلدارة الجماعية مع بياوأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة والمديرين العامين المساعدين ولرئيس العامين ومديريها العامين أو وكالئها للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين القائمة االسمية لألعضاء المؤسسين  .5  .الشركاء في رأس المال
 :الموافقة النهائية . .ومستواه التعليمي وعنوانهتعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية كل عون وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب القائمة االسمية في األعوان المزمع  .6
 .إحداهما صادرة باللغة العربيةللجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين اإلشهار القانوني بالرائد الرسمي الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من ة إلى نسخة من العقد التأسيسي بالنسب .1
 .الرخصةوصل خالص المعلوم الموظف على  .2
 .النشاطسند ملكية المحل المخصص لتعاطي  نسخة من عقد كراء مسجل أو من  .3
 .التعريف الجبائي نسخة من بطاقة  .4
 .التجاريمضمون من حالة الترسيم بالسجل  .5
 .الداخليةمن مركز تكوين مختص تابع لوزارة في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة  شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون  .6
 المؤرخ في 2002 لسنة 81القانون عدد   .للحماية المدنيةالوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني شهادة في المطابقة من حيث شروط  .7

ة والحماية ونقل العملة والمعادن الثمينالخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة  المتعلق بممارسة األنشطة 2008فيفري  14 المؤرخ في 2008 لسنة 14عدد  المنقح والمتمم بالقانون 2002 أوت 3 واإلجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم  المتعلق بضبط الصيغ 2003 ماي 13في  المؤرخ 2003 لسنة 1090األمر عدد    .البدنية لألشخاص

من ) يوما60(شهران  :فقة المبدئيةالموا   .التكميليةتاريخ اإلدالء بالوثائق  من ) يوما60(شهران :والموافقة النهائية    . المطلوبةلجميع الوثائق  مستوفيا إيداع الملف

  :اإلجراءات المعتمدة
ل على لطالب الرخصة مقابل الحصوالحرس الوطني مرجع النظر الترابي إيداع الملف لدى مركز األمن أو  .1   .وصل في الغرض
  .الملفالتراتيب مرفقا برأي الوالي حول تتولى بدورها إحالته إلى إدارة إحالة الملف إلى الوالية التي  .2

 :الشروط 
أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس   .1   .سنوات على األقل) 5(
  .2السوابق العدلية عدد  جناية أو جنحة وفقا لبطاقة بات من أجلوالسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  .2
  .أن يكون حسن السيرة والسلوك .3
  .أن يكون مسجال بالسجل التجاري .4
  .بالتفليسال يكون قد صدر ضده حكم بات ن أ .5

  .لألشخاصبالحماية البدنية األنشطة المتعلقة ترخيص في تعاطي  .79
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البدنية  والمعادن الثمينة والحمايةالمتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة رخصة لممارسة األنشطة الخصوصية   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  المؤرخ في 6وزير الداخلية عدد منشور      .لألشخاص
  .حراسة المؤسسات ونقل العملة المتعلق بمراقبة شركات 2014فيفري  1 بتاريخ 3منشور وزير الداخلية عدد   .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة  حول ممارسة األنشطة 2004 جانفي 16

  .اإلدارية واألمنيةلجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط دراسة الملف من حيث استيفائه  .3
  .لجهة المعنية إلتمامهاالوثائق أو في اإلجراءات تتم مكاتبة وفي صورة وجود نقص في  .4
  .للبت فيها أو أخذ القرار في شأنهاثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن لجنة التراتيب اإلدارية بوزارة الداخلية اإلجراءات يتم عرض الملفات على بعد درس الملف وحال إتمام  .5
  : بالنسبة للملفات المقبولة   .لمكان انتصاب الشركةالمنطقة حسب مرجع النظر الترابي إعالم أصحابها عن طريق اإلقليم أو يتم :بالنسبة للملفات المرفوضة   :تم ما يليالداخلية يوعلى ضوء قرار السيد وزير  .6
  ئق المستوجبةبقية الوثاقصد إعالم المعني ودعوته إلى إتمام مرجع النظر مكان انتصاب الشركة تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة.  
  بالموجبات القانونية لممارسة النشاطمحضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن ار المتعلقة بممارسة وتسليمه القرإعالم المعني بأن طلبه حظي بالموافقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد ثم تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة وزير الداخلية لالطالع عليه وإمضائه تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في بعد ورود كافة الوثائق التكميلية.  

  .بصف تاجرالشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في ال يكون موضوع تحجير بمقتضى ن أ .6
  : الموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة .أيا كان نوعهال يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر ن أ .7
  .مقر طالب الرخصةاألمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز  .1
ثر من ثالث أشهر على تاريخ تسليمها أكالرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض شهادة في عدم اإلفالس لطالب  .2   .عند إيداع الملف
  .ممارسة نشاط ما بصفة تاجربالتصرف في الشركات أو إدارتها أو شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق  .3
  .ونياالمعنوية المكونة قانالعقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .4
  .الشركاء في رأس المالاإلدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة والمديرين العامين المساعدين ولرئيس العامين ومديريها العامين أو وكالئها للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين القائمة االسمية لألعضاء المؤسسين  .5
  :الموافقة النهائية .  .ومستواه التعليمي وعنوانهتعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية كل عون وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب عوان المزمع القائمة االسمية في األ .6
  .إحداهما صادرة باللغة العربيةللجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين بالرائد الرسمي اإلشهار القانوني الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .1
  .الرخصةوصل خالص المعلوم الموظف على  .2
  .النشاطسند ملكية المحل المخصص لتعاطي نسخة من عقد كراء مسجل أو من  .3
  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائي .4
  .التجاريمضمون من حالة الترسيم بالسجل  .5
  .الداخليةمن مركز تكوين مختص تابع لوزارة في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة دة كفاءة مهنية خاصة بكل عون شها .6
  .للحماية المدنيةالوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني شهادة في المطابقة من حيث شروط  .7
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 المؤرخ في 2002 لسنة 81ن عدد القانو  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
البدنية  والمعادن الثمينة والحمايةالمتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة رخصة لممارسة األنشطة الخصوصية واإلجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم  المتعلق بضبط الصيغ 2003 ماي 13 في المؤرخ 2003 لسنة 1090األمر عدد    .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة  المتعلق بممارسة األنشطة 2008فيفري  14 المؤرخ في 2008 لسنة 14عدد  المنقح والمتمم بالقانون 2002 أوت 3  المؤرخ في 6منشور وزير الداخلية عدد      .لألشخاص

  .حراسة المؤسسات ونقل العملة المتعلق بمراقبة شركات 2014فيفري  1 بتاريخ 3منشور وزير الداخلية عدد   .البدنية لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة  حول ممارسة األنشطة 2004 جانفي 16

  .التكميليةاإلدالء بالوثائق شهران من تاريخ  :الموافقة النهائية  .المطلوبةالوثائق الملف مستوفيا لجميع شهران من تاريخ إيداع  :الموافقة المبدئية

  :اإلجراءات المعتمدة
 .وصل في الغرضلطالب الرخصة مقابل الحصول على الحرس الوطني مرجع النظر الترابي إيداع الملف لدى مركز األمن أو  .1
 .الملفالتراتيب مرفقا برأي الوالي حول  تتولى بدورها إحالته إلى إدارةإحالة الملف إلى الوالية التي  .2
 .اإلدارية واألمنيةلجميع الوثائق المطلوبة وآراء السلط دراسة الملف من حيث استيفائه  .3
  .الجهة المعنية إلتمامهالوثائق أو في اإلجراءات تتم مكاتبة وفي صورة وجود نقص في  .4
 .للبت فيها أو أخذ القرار في شأنهاثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن جنة التراتيب اإلدارية بوزارة الداخلية لاإلجراءات يتم عرض الملفات على بعد درس الملف وحال إتمام  .5
  :الداخلية يتم ما يليوعلى ضوء قرار السيد وزير  .6
 لمكان انتصاب الشركةطقة حسب مرجع النظر الترابي أو المنيتم إعالم أصحابها عن طريق اإلقليم : بالنسبة للملفات المرفوضة. 
 بالموجبات القانونية لممارسة النشاطيره محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكالنشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة إعالم المعني بأن طلبه حظي بالموافقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد ثم تتم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة وزير الداخلية لإلطالع عليه وإمضائه اطي النشاط يقع عرضه على السيد تعإعداد مشروع قرار ترخيص في بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم   .المستوجبةالمعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق مكان انتصاب الشركة قصد إعالم مكاتبة اإلقليم أو المنطقة مرجع النظر تتم : بالنسبة للملفات المقبولة  

 :الشروط 
أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس   .1  .سنوات على األقل) 5(
 .2السوابق العدلية عدد بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  .2
 .أن يكون حسن السيرة والسلوك .3
 .ن يكون مسجال بالسجل التجاريأ .4
 .بالتفليسأال يكون قد صدر ضده حكم بات  .5
 . تاجرةبصفالشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في أال يكون موضوع تحجير بمقتضى  .6
  :الموافقة المبدئية  الوثائق المطلوبة .كان نوعهأال يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا  .7
 .مقر طالب الرخصةاألمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر طاقة إرشادات يقع سحبها من مركز ب .1
 .عند إيداع الملفعلى تاريخ تسليمها أكثر من ثالث أشهر الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض شهادة في عدم اإلفالس لطالب  .2
 .ممارسة نشاط ما بصفة تاجرو إدارتها أو بالتصرف في الشركات أشهادة في عدم التحجير فيما يتعلق  .3
 .المعنوية المكونة قانونياالعقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .4
 .الشركاء في رأس المالاإلدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة والمديرين العامين المساعدين ولرئيس يريها العامين أو وكالئها العامين ومدللذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين القائمة االسمية لألعضاء المؤسسين  .5
 .ومستواه التعليمي وعنوانهريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية تعكل عون وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب قائمة اسمية في األعوان المزمع  .6
 :الموافقة النهائية .الموافقة المبدئيةاألصلية موضوع طلب التجديد في مرحلة نسخة مطابقة لألصل من الرخصة  .7
 .للجمهورية التونسية الرسمي اإلشهار القانوني بالرائدالذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى  .1
 .الرخصةوصل خالص المعلوم الموظف على  .2

  .البدنية لألشخاصالثمينة أو الحماية نقل العملة و المعادن بالمراقبة و الحراسة و خصوصية متعلقة مؤسسة تتعاطى أنشطة أو توسيع نشاط رخصة إحداث فرع  .80
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 .النشاطسند ملكية المحل المخصص لتعاطي نسخة من عقد كراء مسجل أو من  .3
 .نسخة من بطاقة التعريف الجبائي .4
ارة من مركز تكوين مختص تابع لوزفي مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون  .5  .الداخلية
  .للحماية المدنيةالوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني شهادة في المطابقة من حيث شروط  .6

 نوفمبر 12 في مؤرخال العالي األمر 
 .المبيت بيوت كراء حرفة بتعاطي المتعلق 1919

 .المؤثثة والبيوت النزل لقطاع المنظم 1940 فيفري 17 في المؤرخ األمر 
  1969 جويلية 18 في المؤرخ 39 عدد منشور 

و ) 2( شهران بين    .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من  )3(ثالثة أشهر 
  :اءات المعتمدةاإلجر  
  .وتتولى دراسة الملف. الوطنيطلب الترخيص من مناطق األمن ملف ) الشرطة العدلية(االجتماعية التابعة لإلدارة الفرعية للوقاية تتلقى مصلحة وقاية األخالق  .1
اإلدارة (إما عن إدارة الشرطة العدلية في حالة الموافقة تصدر الرخصة  .2 لحة مص/الفرعية للوقاية االجتماعية    .تراب الجمهوريةاألمن الوطني بالنسبة للنزل داخل أو عن طريق مناطق ) وقاية األخالق

  .مطلب باسم السيد وزير الداخلية .1  :مؤثثة ألول مرةفي صورة إنشاء نزل أو بيوت  .    :الوثائق المطلوبة  .السيرةتلخيص من السجل العدلي وشهادة حسن تحرير إعالم للمصالح األمنية يتضمن 
  . من بطاقة التعريف الوطنيةنسخة .2
  .3بطاقة عدد  .3
  . صور شمسية03 .4
  .الماليةتسويغ أو شراء قانوني مسجل بالقباضة شهادة في ملكية المحل أو عقد  .5
  .مؤثثةصبغة المحل من سكنى إلى نزل أو بيوت موافقة البلدية مرجع النظر على تغيير  .6
  .شهادة وقائية للمحل .7
  .حة للسياترخيص من المندوبية الجهوية  .8
من  شهادة تأمين ضد الحوادث للعملة .11  .التعريف الوطنيةقائمة في العملة مع نسخ من بطاقات  .10  .وصل في فتح باتيندة .9   :تجاريفي صورة شراء أو كراء أصل  .  .جتماعيالاالصندوق الوطني للضمان 
  .مطلب باسم السيد وزير الداخلية .1
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2
  .3بطاقة عدد  .3
  .مسية صور ش03 .4
  .الماليةالتجاري معرف باإلمضاء ومسجل بالقباضة نسخة من عقد بيع أو كراء األصل  .5
  .الصندوق الوطني للضمان االجتماعيشهادة تأمين ضد الحوادث للعملة من  .8 .التعريف الوطنيةقائمة في العملة مع نسخ من بطاقات  .7  .أصل رخصة االستغالل القديمة .6

مؤثثة غير نزل أو بيوت ترخيص في استغالل   .81   .المصنفة سياحيا

 .بها المتعلقة التراخيص ومنح المذكور القانون بعنوان إليها المشار المهام جميع مباشرة في تتمثل الداخلية لوزارة جديدة صالحيات وأسند المتفجرة المواد ونقل وخزن باالتجار المتعلق 1938 أكتوبر 16 في المؤرخ األمر وخاصة نالقانو لهذا المخالفة السابقة النصوص جميع 35 فصله في ألغى والذي فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون   

الوثائق مستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 6(سّتة    المطلوبة
  :اإلجراءات المعتمدة

 .االستغاللالوطني الراجع لها بالنظر مكان يقدم الطلب إلى منطقة الحرس  
 :كل منتتولى المنطقة إحالة الطلب إلى  
  ي مراقبة الجهورية المختصة فوإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة بالمعاينات الميدانية والتحريات األمنية المركز مرجع النظر للقيام  .المتفجرات

  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط  .1 :الشروط 
  .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو المعنويين لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال .2

خصصة المواد المتفجرة المالترخيص في توريد  .82   .ألغراض مدنية



  38د عـــد  2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1552صفحــة 

  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر 
  .المواد تلك مراقبةو واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 .وثائقال هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14

  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس واإلجراءات المتفجرة بالمواد الخاصة األخطار من للسالمة يةالفن للدراسة المرجعية الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب الطريق بطاقة أنموذج بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ يةالداخل وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  إلبداء الرأياالقتضاء ليحال فيما بعد على الوالية الرأي وإحالته على اإلقليم عند ثم يرجع إلى المنطقة إلبداء. 
  للحرس الوطني إلبداء الرأيالطلب إلى إدارة الوحدات الترابية تتولى إحالة ) أو اإلقليم(المنطقة. 
  طريق الوحدة األمنية وحفظ الملفإعالم المعني ضمن محضر بحث عن   :لموافقةعدم ا  .الترابية للحرس الوطني للمتابعةإسناد قرار وإعالم إدارة الوحدات   :الموافقة النهائية  .القانونيةومطالبته باستكمال بقية الوثائق إعالم المعني بذلك ضمن محضر بحث   :الموافقة المبدئية  .الناحية األمنية والفنيةالتراتيب التي تتولى دراسته من تحيل الطلب على إدارة الوطني إدارة الوحدات الترابية للحرس.  

 الوثائق المطلوبة .الخزن مجال في المطلوبة القانونية واإلجراءات بالشروط التقيد ةالرخص طالب على يتعين المتفجرة، للمواد والخزن التوريد أو التصدير بين الجمع حالة في .3
I.  بالنسبة للموافقة المبدئية:  

 :مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ  
 .انتصاب المصنعمن الوحدة األمنية الراجعة لها بالنظر مكان بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها  .1
 .كان شخصا معنوياكان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن  إن ولطالب الرخصة.ت .نسخة من ب .2
 .الملف أشهر عند إيداع 3على تسليمها أكثر من القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب  .3
 .للشخص المعنوينسخة من القانون األساسي بالنسبة  .4

II. إضافة الوثائق التالية  :بالنسبة للموافقة النهائية:  
 .القانوني إن كان شخصا معنوياالرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب  -1
 .العملية موضوع الترخيصوصل خالص المعلوم الموظف على  -2
التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية نسخة من نشر القانون األساسي  -3   .للمواصفات التقنية المعتمدة بالبالدالمتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة اإلدالء لمصالح وزارة الداخلية على التاجر المرخص له في توريد المواد   :مالحظة .بالنسبة للشخص المعنوي
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   فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون 
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد لمتعلقةا المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها اونقله وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر 
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  الوثائق هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14

  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ يةالداخل وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس واإلجراءات المتفجرة بالمواد صةالخا األخطار من للسالمة الفنية للدراسة المرجعية الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب الطريق بطاقة أنموذج بضبط علقيت 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من  أشهر)6(سّتة 
  معتمدةال اإلجراءات

   .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1
  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2
  .المتفجرات مراقبة في المختصة الجهوية الوحدة مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز •
  .الرأي إلبداء الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى عيرج ثم •
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) اإلقليم أو (المنطقة •
  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار سنادإ  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن بذلك المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي لتراتيبا إدارة على الطلب تحيل الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة •

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط  .1
  .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو المعنويين لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال .2
  : المبدئية للموافقة بالنسبة .  المطلوبة الوثائق .الخزن مجال في المطلوبة القانونية راءاتواإلج بالشروط التقيد الرخصة طالب على يتعين المتفجرة، للمواد والخزن التوريد أو التصدير بين الجمع حالة في .3
  : بـ مرفوقا الداخلية وزير باسم مطلب -
  .المصنع انتصاب مكان بالنظر لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  :التالية الوثائق إضافة  :نهائيةال للموافقة بالنسبة .  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .1
 .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل .2
  .المعنوي خصللش بالنسبة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األساسي القانون نشر من نسخة .3

  .مدنيةالمخصصة ألغراض المواد المتفجرة تصدير الترخيص في  .83



  38د عـــد  2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1554صفحــة 

  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
   فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون 
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة جرةالمتف المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر 
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن لياتعم وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 الوثائق هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14

  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس واإلجراءات المتفجرة بالمواد الخاصة األخطار من للسالمة الفنية للدراسة المرجعية الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب الطريق بطاقة أنموذج بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق لملف تاريخ إيداع ا من  أشهر)6(سّتة 
  :المعتمدة اإلجراءات

  .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1
  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2
  .المتفجرات مراقبة في المختصة الجهوية دةالوح مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز •
  .الرأي إلبداء الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى يرجع ثم •
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) اإلقليم أو (المنطقة •
  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة الوطني حرسلل الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار إسناد  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن بذلك المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي التراتيب إدارة على الطلب تحيل الوطني للحرس الترابية داتالوح إدارة •

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط  .1
  : المبدئية للموافقة بالنسبة  المطلوبة الوثائق .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو المعنويين خاصلألش بالنسبة الترخيص يمكن ال .2
  : بـ مرفوقا الداخلية وزير مباس مطلب -
  .المصنع انتصاب مكان بالنظر لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو بيعياط شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .النقل ولوسائل للمحالت ملكية شهادة أو بالبيع أو بالكراء وعد .5
  .الداخلية وزير قبل من عليها مصادق األخطار من للسالمة فنية دراسة .6
    .المتفجرة المواد باستعمال مقطع استغالل في قرار من نسخة إضافة بمقطع متفجرات مستودع واستغالل تركز طلب صورة في  ).الترابية والتهيئة البيئة وزارة قبل من عليها مصادق (المحيط على المؤثرات دراسة .7

  .مدنيةالمخصصة ألغراض المواد المتفجرة الترخيص في خزن  .84
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
   فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد نونالقا 
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
  .فيها تجارواال واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر 
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  الوثائق هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14

  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس جراءاتواإل المتفجرة بالمواد الخاصة األخطار من للسالمة الفنية للدراسة المرجعية الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب طريقال بطاقة أنموذج بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  المعتمدة اإلجراءات  
  .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1
  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2
  .المتفجرات مراقبة في المختصة الجهورية الوحدة مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز •
  .الرأي بداءإل الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى يرجع ثم •
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) اإلقليم أو (المنطقة •
  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار إسناد  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن كبذل المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي التراتيب إدارة على الطلب تحيل الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة •

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط  .1
  المطلوبة الوثائق .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض خصصةالم المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير الطبيعيين أو المعنويين لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال .2
I- المبدئية للموافقة بالنسبة  بمقطع المتفجرات واستعمال لخزن مستودع تركيز :  
  : بـ مرفوقا الداخلية وزير باسم مطلب -
  .المصنع انتصاب مكان نظربال لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .لفالم إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .النقل ولوسائل للمحالت ملكية شهادة أو بالبيع أو بالكراء وعد .5
  .الداخلية وزارة قبل من عليها مصادق األخطار من للسالمة فنية دراسة .6
  الترابية والتهيئة البيئة وزارة قبل من عليها مصادق المحيط على المؤثرات دراسة .7
  :التالية الوثائق إضافة  :النهائية للموافقة بالنسبة  .المتفجرة المواد باستعمال مقطع استغالل في قرار من نسخة إضافة بمقطع متفجرات مستودع واستغالل تركيز طلب ورةص في .8
  .معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .1
  .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم ئقالحرا من والوقاية المحل صالحية في شهادة .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األساسي القانون نشر من نسخة .4
  .شهرا تسليمها على يمض لم المحل ملكية شهادة أو المعنية المالية باضةالق لدى مسجل المحل كراء عقد .5

الترخيص في  .85   .ألغراض مدنيةالمتفجرة المخصصة المواد ستعمال ا
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
II- التالية بالوثائق مرفوقا األشغال طلبيعة توضيح مع الداخلية وزير السيد باسم مطلب  للمتفجرات الفورية واالستعماالت االستثنائية الرخص:  
  .المصنع انتصاب مكان بالنظر هال الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .الملف اعإيد عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .األشغال بموضوع المعنية الوزارة من ترخيص .5
  .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل إضافة الموافقة صورة في  .الفنية الناحية من واإلسكان التجهيز وزير قبل من عليه مصادق تفجير برنامج .6

   فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون 
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر 
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها يةمدن ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر 
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من رارق 
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 

وثائق مستوفيا لجميع التاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 6(سّتة    المطلوبة
  .المتفجرات مراقبة في المختصة يةالجهو الوحدة مع بالتنسيق الرأي وإبداء األمنية والتحريات الميدانية بالمعاينات للقيام النظر مرجع المركز •  :من كل إلى الطلب إحالة المنطقة تتولى .2  .االستغالل مكان بالنظر لها الراجع الوطني الحرس منطقة إلى الطلب يقدم .1  :المعتمدة اإلجراءات

  .الرأي إلبداء الوالية على بعد فيما ليحال االقتضاء عند اإلقليم على وإحالته الرأي إلبداء المنطقة إلى يرجع ثم •
  .الرأي إلبداء الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة إلى الطلب إحالة تتولى) اإلقليم أو (المنطقة •
  .الملف وحفظ األمنية الوحدة طريق عن بحث محضر ضمن المعني إعالم  :الموافقة عدم  .للمتابعة الوطني للحرس الترابية الوحدات إدارة وإعالم قرار إسناد  :النهائية الموافقة  .القانونية الوثائق بقية باستكمال ومطالبته بحث محضر ضمن بذلك المعني إعالم  :المبدئية الموافقة  .والفنية األمنية الناحية من دراسته تتولى التي التراتيب إدارة على الطلب تحيل وطنيال للحرس الترابية الوحدات إدارة •

 :الشروط 
  .العمليات مراحل جميع تستوجبها التي السالمة ومستلزمات الفنية الشروط توفير على قادرا يكون أن معنوي أو طبيعي شخص كل في يشترط  .1
  :المبدئية للموافقة بالنسبة  المطلوبة الوثائق  .التونسية الدولة مع مبرمة اتفاقية نطاق في إال مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة العمليات بإحدى للقيام ترخيص على الحصول في الراغبين التونسية للجنسية الحاملين غير يعيينالطب أو المعنويين لألشخاص بالنسبة الترخيص يمكن ال .2
  :بـ امرفوق الداخلية وزير باسم مطلب  -
  .المصنع انتصاب مكان بالنظر لها الراجعة األمنية الوحدة من سحبها يقع شخصية إرشادات بطاقة .1
  .معنويا شخصا كان إن القانوني للممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب و.ت.ب من نسخة .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم معنويا شخصا كان إن نيالقانو الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة األساسي القانون من نسخة .4
  .النقل ولوسائل للمحالت ملكية شهادة أو بالبيع أو بالكراء وعد .5

  .ألغراض مدنيةالمتفجرة المخصصة المواد في اإلتجار الترخيص في  .86
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 في المؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  لوثائقا هذه في توفرها الواجب والبيانات المتفجرة بالمواد تزويد مستودع أو مخزن مستغل قبل من مسكها الواجب الوثائق بضبط يتعلق 2000 جويلية 14

  .السالمة ومستلزمات وقواعد نقله وسائل ومواصفات مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد وتفريغ ونقل شحن كيفية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .بها المتعلقة والمقاييس واإلجراءات المتفجرة بالمواد الخاصة األخطار من للسالمة يةالفن للدراسة المرجعية الصيغ شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .استيعابها وطاقة بنائها ونمط وتصنيفها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد مخازن انتصاب موقع شروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .متفجرة مواد نقل عملية كل أثناء مسكها الواجب الطريق بطاقة أنموذج بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار 
  .المتفجرة المواد صنع مراحل لمختلف الفنية الشروط بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 16 في مؤرخ لداخليةا وزير من قرار 

  .الداخلية وزارة قبل من عليها مصادق األخطار من للسالمة فنية دراسة .6
  :التالية الوثائق إضافة  :النهائية للموافقة بالنسبة  .البيئة وزارة قبل من عليها مصادق المحيط على راتالمؤث دراسة .7
  .معنويا شخصا كان إن القانوني الممثل أو طبيعيا شخصا كان إن الرخصة لطالب العدلية السوابق بطاقة من نظير .1
  .الترخيص موضوع العملية على الموظف المعلوم خالص وصل .2
  .الملف إيداع عند أشهر 3 من أكثر تسليمها على يمض لم الحرائق من والوقاية المحل صالحية في شهادة .3
  .المعنوي للشخص بالنسبة التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األساسي القانون نشر من نسخة .4
  .شهرا مهاتسلي على يمض لم المحل ملكية شهادة أو المعنية المالية القباضة لدى مسجل المحل كراء عقد .5

  .ومسكها و حملها بضبط توريد االسلحة واإلتجار فيها  المتعلق 1969 جوان 12المؤرخ في  1969 لسنة 33القانون عدد  
  .  و حمل األسلحةاإلتجار و مسك المتعلق بالتوريد و 1970 فيفري 21في  المؤرخ 1970 لسنة 60األمر عدد  
   .االستثمار يتعلق بقانون 2016 سبتمبر 30في  مؤرخ 2016 لسنة 71قانـون عدد  

  :االجراءات المعتمدة  
  المحل المزمع استغالله،الحرس الوطني الراجع له بالنظر إيداع الملف لدى مركز األمن أو  .1
  قصد دراسته، بدورها إحالته إلى إدارة التراتيبإحالة الملف للوالية التي تتولى  .2
  .توفيرها بمحالت تجارة األسلحةشروط األمن والسالمة الواجب المبدئية يتعين على الراغب توفير عند الحصول على الموافقة  .3

    :الوثائق المطلوبة  . غير القصديةعلى تاريخ انقضاء العقوبة باستثناء الجنح عد مضي خمس سنوات من أجل جنحة إال بعليهم من أجل جناية أو المحكوم عليهم والمحجور عليهم واألشخاص المحكوم ال يمكن منح الرخصة للقصر والمفلسين   :الشروط 
  ).استغالله في الغرضومحل سكنى الطالب وعنوان المحل المزمع اسم ولقب وتاريخ ومكان الوالدة وحرفة يتضمن (مطلب باسم وزير الداخلية  .1
  . تخص الراغب3بطاقة عدد  .2
  .ريف الوطنيةنسخة من بطاقة التع .3
  :اإلدالء بـ يتعين على الطالب وفي صورة الموافقة  .شهادة في عدم اإلفالس .4

  للحماية المدنية،مسلمة من قبل مصالح الديوان الوطني شهادة وقاية للمحل المزمع استغالله  
  الموقع والعنوان والمساحة،كشف وصفي للمحل يتضمن خصوصا  
  .للمحل المزمع استغاللهكراء شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد  

  .والذخيرة وإصالحهاتجارة األسلحة ترخيص في تعاطي  .87
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  .النفط يتعلق بمنتوجات 1991أول جويلية  مؤرخ في 1991 لسنة 45قانون عدد   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .اللجنة االستشارية للمحروقاتتمنح الموافقة المسبقة بعد أخذ رأي   : المعتمدةاإلجراءات  

ة المعدة النفط  الخام و المنتوجات المكررفي مرحلة التوريد أو التصدير، توريد يعفى من الموافقة المسبقة سواء : مالحظة  .انتاجها أو ملئهاوكذلك كل تغيير ينجر عنه ترفيع في طاقة والتفويت فيها و تحويلها إلى مكان آخر قوارير غاز البترول المسيل و توسيعها رير النفط أو مراكز ملئ انشاء معامل  تك  : تخضع للموافقة     .كليا للتصدير من جديد 

  وتوزيعهامعامل التكرير وخزنها وتكريرها وتسلمها من النفط وتصديرها نشاط توريد منتوجات ترخيص تعاطي  .88

 المؤرخ في 1999 لسنة 58القانون عدد ـ مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى 
 في المؤرخ والمواصالت النقل وزير قرارـ   .1999 جوان 29

  .الطيران ورشات على بالمصادقة والمتعلق 1975 مارس 7

 .األقل أشهر على 6مرة كل وأن المجلس يجتمع علما . الطيران المدنيلمقتضيات مجلة ، طبقا المدنيالوطني للطيران بعد موافقة المجلس على الموافقة المبدئية يتحصل الباعث   .1
ة واحدة مرللتمديد  قابلة مدتها سنة،  الموافقة المبدئية .2  .خالل تلك الفترةفي إنجاز المشروع المستثمر تقدم ملحوظ أخرى بعد أن يثبت التمديد فيها لفترة  و يمكن .الباعث من طلب معللمب
    .على الترخيصالمستوجبة للحصول استيفاء الشروط قدرة الباعث على الترخيص مرتبط بمدى الحصول على  .3

 :اإلجراءات المعتمدة
لي الذي تقدم دراسة الملف األو .1  به الباعث،
 .الموافقة المبدئيةللطيران المدني قصد الحصول على الشروط للعرض على المجلس الوطني لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2
 الوطني للطيران المدني،عرض الملف على المجلس  .3
 :لمشروعاالموافقة المبدئية على بعث و في صورة . إجابة الباعث .4

 و تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز مشروعه  
:  للشركةالملف التأسيسيتقديم  .5   : و يتضمن)المبدئيةقبل انتهاء صلوحية الموافقة (
 .المؤسسينشهادة عدم تفليس للمؤسس أو  -
 .للشركة مسجلنسخة من القانون األساسي  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -
 .EASA)(عن وكالة السالمة للطيران األوروبية و  (OACI)ي الطيران المدني الدولللمعايير الدولية صادرة عن منظمة في ميدان الطيران المدني، و تخضع الجاري بها العمل في مجال التكوين وهي وثائق منصوص عليها بالتراتيب  .المزمع القيام بهالوثائق الفنية الخاصة بالتكوين  -
 . الباعث بمطلب للتفقد الميدانييتقدمعند االنتهاء من إعداد المشروع  .6
  .الترخيصاالستجابة للشروط للحصول على منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد،أو منح رخصة االستغالل ، و ذلك في  .المصالح المختصة بوزارة النقلإجراء التفقد الميداني من قبل  .7

 :الشروط 
تركيبة رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  مع إمكانية مشاركة المستثمرين األجانب في ( سي الجنسية تونأن يكون الباعث   .1

49 %(. 
المنتظم و الغير (الجوي للمسافرين  مليون دينارا بالنسبة للنقل 15الطلب، و للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند مليون دينارا، بالنسبة للنقل الجوي  10أن ال يقل رأس مال الشركة على  .2  ).المنتظم
 .ميدان الطيرانمشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في الميدان أو اإلستعانة في تصور و إنجاز أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في  .3
  :الموافقة المبدئية يتضمن خاصة للحصول على الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة 
  مطلب كتابي باسم وزير النقل  .1
  وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركةيرة الذاتية للباعث أو الباعثين الس .2
 .الشركاء أو المساهمينتركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين  .3
بطاقة تعريف أو (نسخة من هوية  .4   .لباعث المشروع والمساهمين) جواز سفر
 .مشروع القانون األساسي للمؤسسة .5
وصف مفصل للنشاط : خطة عمل .6  : تقديم فني للمشروع .االنعكاسات المالية و االقتصادية للنشاطاالستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و سنتين على األقل،  و ال سيما في ما طط له الناقل الجوي لمدة التجاري الذي خ
 ،القاعدة األساسية للنشاط    االستغالل،التاريخ المرتقب للشروع في   ائق الفنية الخاصة باستغالل نشاط الوث    .EASA)(وكالة السالمة للطيران األوروبية و عن  (OACI)ي الطيران المدني الدولتخضع لمعايير دولية صادرة عن منظمة بالتراتيب الجاري بها العمل في المجال، و و نوع الطائرات، وهي منصوص عليها هذه الوثائق تختلف حسب نوعية الصيانة  :الصيانة

  .الطائرات صيانةنشاط استغالل ترخيص في  .89
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 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 لسنة 25 عدد نوالقانو 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29

    .2009 ماي 11 في مؤرخ 2009

  .األقل على أشهر 6 كل مرة يجتمع المجلس وأن علما. المدني الطيران مجلة لمقتضيات طبقا المدني، للطيران الوطني المجلس موافقة بعد المبدئية الموافقة على الباعث يتحصل .1
  .الفترة تلك خالل المشروع إنجاز في ملحوظ تقدم المستثمر يثبت أن بعد أخرى لفترة فيها التمديد يمكن و. الباعث من معلل مطلبب واحدة مرة للتمديد قابلة  سنة، مدتها المبدئية الموافقة .2
  .الموافقة المبدئيةمراعاة مدة صلوحية الترخيص، مع  على للحصول المستوجبة الشروط استيفاء على الباعث قدرة بمدى مرتبط الترخيص على الحصول .3

 :ءات المعتمدةاإلجرا
 به الباعث،دراسة الملف األولي الذي تقدم  .1
 .الموافقة المبدئيةللطيران المدني قصد الحصول على الشروط للعرض على المجلس الوطني لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2
 المذكور،عرض الملف على المجلس  .3
و في صورة . إجابة الباعث .4 مبدئية على بعث الموافقة ال  :المشروع

 و تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز مشروعه  
:  للشركةالملف التأسيسيتقديم  .5  : و يتضمن)المبدئيةقبل انتهاء صلوحية الموافقة (
 مسجل،نسخة من القانون اّلأساسي  .6
 مضمون من السجل التجاري، .7
 .الجاري بها العمل في المجال خاص بالنشاط، طبقا لإلجراءاتدليل : تقديم الوثائق العمليتية .8
 

 :الشروط 
تركيبة رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  مع إمكانية مشاركة المستثمرين األجانب في ( تونسي الجنسية أن يكون الباعث   .1

49 %(. 
سنوات  3(أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية  ألف دينارا،  100أن ال يقل رأس مال الشركة على  .2  .الكفاءة في المجالتصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي ي الميدان أو اإلستعانة في ف) على األقل
  :الموافقة المبدئية يتضمن خاصة للحصول على الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة 
  مطلب كتابي باسم وزير النقل  .1
  وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركةالسيرة الذاتية للباعث أو الباعثين  .2
 .الشركاء أو المساهمينكيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين تر .3
 .مشروع القانون األساسي للمؤسسة .4
 للباعث،وصف مفصل لإلمكانيات المالية  .5
 القاعدة األساسية للنشاط، .6
  .األستغاللالتاريخ المرتقب للشروع في  .7

  .بالمطارات التونسيةعلى الخدمات الجوية استغالل نشاط اإلشراف الترخيص في  .90

 إلى الفصل 101جلة الديوانة من الفصل م
 ديسمبر 29قرار وزير المالية بتاريخ  .110

 مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1955
 والقرار المؤرخ في 1988 سبتمبر 30
 بتاريخ 90/225مذكرة توزيع عام عدد  .2001 مارس 22
 اوت  29 قرار وزير المالية المؤرخ في  .وسيط لدى الديوانة المتعلق بممارسة مهنة 1990فيفري  17منشور وزير التخطيط والمالية بتاريخ  .1990 اكتوبر24

  )50ملحق (شروط إسنادها طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و  المتعلق بخدمات إدارية مسداة من 2001

  .التكوينالمهني أو ختم مرحلة تاريخ تنظيم االمتحان من )  يوما60(شهران 
  :المعتمدةاإلجراءات 

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .التكوين المهني أو ختم مرحلة بعد اجتياز االمتحان منح الترخيص .3

  :بالنسبة للذوات المعنويةالشروط  .
  .حاملة للجنسية التونسية .1
دارة هو أن يكون رئيس مجلس اإل .2 أن ال يكون من ذوي و بنفسه المدير العام   .السوابق
  .الماليةاالختصاصات التي تضبط بقرار من وزير شهادة اإلجازة أو ما يعادلها في ى أن يكون متحصال على األقل عل .3
  .تقل عن سنتينأن يثبت خبرة في المادة الديوانية ال  .4
بالنسبة للذوات  الوثائق المطلوبة .الوزير المكلف بالماليةدولية أو تلك المصادق عليها بقرار من المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية  مدارس التكوين في سنتين لدى إحدىأو يجتاز بنجاح فترة تكوين ال تقل عن يتم تنظيمه من قبل اإلدارة العامة للديوانة أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي  .5  :التاليةلإلدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي  :المعنوية
 .لدى مصالح الديوانةأسماء األشخاص  المؤهلين لتمثيل الشركة تحديد مكاتب الديوانة المعنية مع ذكر ورقة بيضاء يتم مطلب يقدم على  .1

  .الديوانةمهنة وسيط لدى ترخيص لممارسة  .91
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .النظام األساسي الشركة .2
  .ما لم يكن معينا بالنظام األساسيتعيين الرئيس والمدير العام و أو الوكيل محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت  .3
  .وجنسيته ومساعديهعلى وكيل الشركة اسمه وتاريخ ميالده والمكان وتواريخ الميالد  مع التنصيص بتركيبة المجلس مع التنصيص على األسماء اإلدارة تصريح من رئيس مجلس  .4
  .اإلدارة أو المدير العام أو الوكيل القانونيبطاقة السوابق العدلية لرئيس مجلس  .5
  .الشركة لتمثيلهاشح من طرف مجلس إدارة تعيين المترمحضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت  .6
  .بطاقة السوابق العدلية للمترشح .7
  .القانونية أو التصرف أو ما يعادلهنسخة من شهادة اإلجازة في العلوم  .8
بالنسبة لألشخاص الشروط  . .سبة لمن خضعوا لمرحلة تكوينبنجاح بالنالمهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين ال تقل عن سنتين بالنسبة لحالة اإلمتحان شهادة في الخبرة في المادة الديوانية  .9  :الطبيعيين
  . للجنسية التونسيةحامال .1
  .الماليةاالختصاصات التي تضبط بقرار من وزير شهادة اإلجازة أو ما يعادلها  في أن يكون متحصال على األقل على  .2
بالنسبة  الوثائق المطلوبة  .المكلف بالماليةتلك المصادق عليها بقرار من الوزير الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو لدى إحدى مدارس التكوين في المجال يجتاز بنجاح فترة تكوين ال تقل عن سنتين تنظيمه من قبل اإلدارة العامة للديوانة أو  الكفاءة المهنية الذي يتم أن يجتاز امتحان  .تقل عن سنتينأن يثبت خبرة في المادة الديوانية ال  .3  :التاليةلإلدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي   :لألشخاص الطبيعيين
  .تحديد مكاتب الديوانة المعنيةمطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم  .1
  .بطاقة السوابق العدلية  .2
  .القانونية أو التصرف أو ما يعادلهانسخة من شهادة اإلجازة في العلوم   .3
  .بنجاح بالنسبة لمن خضعوا لمرحلة تكوينالمهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين ال تقل عن سنتين بالنسبة لحالة اإلمتحان دة في الخبرة في المادة الديوانية شها .4
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    ).38 عدد الملحق (إسنادها وشروط الثقافة لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات يتعلق 2001 سبتمبر 15 في المؤرخ التراث على والمحافظة الثقافة وزير قرار .1994 فيفري 24 في المؤرخ 1994 لسنة 35 عدد انونالق بمقتضى الصادرة التقليدية والفنون والتاريخي األثري التراث حماية مجلة  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق )  يوما30(الملف شهر من تاريخ إيداع 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .ضمن المعهد الوطني للتراثالملف من قبل لجنة تحدث دراسة  .2
للمقر الذي ستودع زيارة معاينة  .3  .فيه المنقوالت
  .منح الترخيص .4

  :الوثائق المطلوبة  .ق المبينة في الجدولالوثائالوطني للتراث مصحوب بملف يتكون من تقديم مطلب بإسم المدير العام للمعهد 
I. الوثائق المتعلقة بالمشروع:  

إذا ما (القانون األساسي للمؤسسة  -1 أو النظام )  كان الباعث شخصية معنوية إذا  ما كان الباعث شخصا (الداخلي    ).طبيعيا
  .المنقوالت التي سيتم اإلتجار فيهااألمثلة الفنية للمقر الذي ستودع فيه  -2
ؤسسة مالية، تثبت إيداع شهادة من م -3   .للمؤسسة دينارا بالكامل كرأس مال 3000مبلغ 
في هذه الحالة اإلستغناء عن الوثائق عدد تسلمه بالنسبة إلى المشاريع الفرديةو يمكن بوصل في التصريح الموحد مصحوبة التصريح باإلستثمار أو نسخة من  -4
  .10 و9 و6 و5
  .نسخة من المعرف الجبائي -5
  ).ملكا أو تسويقها(المؤسسة موضوع تحت تصرف صاحبها  المبنى الذي سيأوي وثيقة تثبت أن -6
  .للبيعللتراث قبل عرض المنقوالت المذكورة الجرد مصادق عليه من قبل المعهد الوطني شرعية إمتالكها، و يجب أن يكون هذا المراد اإلتجار فيها من إثبات مصادرها و جرد تفصيلي كامل لكل المنقوالت  -7
 .لتأمينوصول ا -8

II. الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة:  
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ـ 1
  .إختصاص المؤسسةعلمية يحملها مدير المؤسسة في مجال نسخة مطابقة لألصل من أعلى شهادة  ـ 2
  .المؤسسة طور اإلستغاللتمض سنة على تاريخ تسلمها عند دخول  لمدير المؤسسة لم 3البطاقة عدد  ـ 3

  .غيرهاوالتاريخية المحمية أو المنقوالت األثرية مؤسسة لإلتجار في يص إلحداث ترخ .92

 في المؤرخ 2006 لسنة 888 عدد األمر
  .التعليم مجال في الوساطة بخدمات الخاص الشروط كراس على والمتعلق بالمصادقة 2006 جويلية 22 في المؤرخ العالي التعليم وزير قرار    .العالي التعليم مجال في الوساطة بخدمات والمتعلق 2006 مارس 23

  .اللجنةيوما من تاريخ اجتماع ) 15(خمسة عشر اإلعالم بالبلوغ في أجل مضمونة الوصول مع  بواسطة رسالة باألمرالرفض إلى المعني يوجه قرار الترخيص أو   .ضمنياالمشار إليه أعاله رفضا المطلب في األجل عن البت في هذا يعتبر سكوت اإلدارة  .الشروط بعد إمضائهمرفق بنسخة من كراس من تاريخ إيداع مطلب الترخيص في أجل شهر يتم البت في مطلب 

  :اإلجراءات المعتمدة
    .بالتعليم العالي ةالمكلفبالوزارة  للغرض محدثةلجنة المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي مسبق من الوزير الترخيص يمنح ال 

  :أنأنشطة الوساطة في مجال التعليم العالي قانوني لذات معنوية يرغب في ممارسة خص طبيعي أو ممثل يجب على كل ش  :الشروط 
  .سنة على األقل) 20(من العمر عشرين يكون حامال للجنسية التونسية وبالغا  .1
  .جنحة قصدية أو جنايةوالسياسية وغير محكوم عليه من أجل يكون متمتعا بحقوقه المدنية  .2
  .المرحلة األولى من التعليم العاليلى األقل على شهادة يكون متحصال ع .3
  .الوزير المكلف بالتعليم العاليويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من يوفر ضمانا بنكيا يغطي نشاطه،  .4

ت الوساطة مكتب لخدماترخيص لبعث  .93   . العاليالتعليمفي مجال 
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  :تقديم ملف يحتوي على  :الوثائق المطلوبة  .أو التفويت فيه لفائدة الغير بأي وجه كانويعتبر الترخيص شخصيا وال يمكن كراؤه   .بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العاليللغرض وتضبط تركيبتها وطرق سيرها ي لجنة تحدث بالتعليم العالي بعد أخذ رأترخيص مسبق من الوزير المكلف ـ   :التعليم العالي إلىوتخضع ممارسة خدمات الوساطة في مجال   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .الوزير المكلف بالتعليم عليه من قبل مصادقالعالي وفقا لنموذج مطلب لمصالح الوزارة المكلفة بالتعليم  .1
 :الالزمين لسير نشاطه طبقا لما يليتوفير المحالت والمعدات واألعوان  .2
 .خدمات الوساطة في مجال التعليم العاليوالتعمير ومعد خصيصا لممارسة نشاط حفظ الصحة والسالمة والتهيئة الترابية محل مهيأ وفقا لشروط : المحالت -
 .للتصرف ومتابعة الحرفاءبتجهيزات إعالمية ومنظومة معلوماتية تب أو مكاتب مجهزة مك: المعدات -
ربية كافية كتابة ونطقا باللغات العالمنتفعين بالخدمات المسداة ولهم دراية  لتوجيه الكافيةوالتصرف تكون لهم الخبرة من األعوان المختصين في مجال االستقبال يجب أن يوفر الوسيط فريقا : األعوان -  .والفرنسية واإلنقليزية على األقل
 .أن يستجيب لجميع الشروط -
  :اإلدالء بالوثائق التالية يتعين للحصول على الترخيص المسبق .المسبقأن يكون متحصال على الترخيص  -
  .معد للغرضالوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج بطاقة إرشادات يتم سحبها من مصالح  .1
  .أشهر عند إيداع الملف) 3(من ثالثة الذات المعنوية لم يمض على تسليمها أكثر الطبيعي أو للممثل القانوني بالنسبة إلى النسبة إلى الشخص  ب3بطاقة عدد  .2
، "اطلعت عليه ووافقت"مسبوقا بعبارة  اإلمضاء بآخر صفحة من الكراس ويتم مر ويقعاإلدارة وممضى من قبل المعني باألتكون جميع صفحاته مختومة من قبل بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي نسخة من كراس الشروط الخاص  .3   .مرفقة بتصريح بالنشاط
  .الممثل القانوني للذات المعنويةعليها بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو نسخة من الشهادة العلمية المتحصل  .4
للممثل الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا ونسخة من السيرة الذاتية لطالب  .5   .القانوني إذا كان شخصا معنويا
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .معنويا شخصا كان إذا القانونيبالنسبة إلى الشخص الطبيعي وإلى الممثل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .6
 في المؤرخ 1990 لسنة 21 عدد القانون  .من بطاقات تعريفهم الوطنيةالمزمع تشغيلهم في المكتب مرفقة بنسخ  قائمة في الوكيل أو الوكالء واألعوان  .7

 أكتوبر 30 بتاريخ 511 عدد أمر   .السياحية االستثمارات مجلة بإصدار المتعلق 1990 مارس 19
 في مؤرخ الوطني االقتصاد وزير من قرار     .السياحية المؤسسات لبناء الفنية اللجنة بتسيير يتعلق  1973

  .السياحية المؤسسات بناء أمثلة على للمصادقة المفروضة بالشروط يتعلق 1974 يفريف 16

    .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من )  يوما30(شهر 
  المعتمدة اإلجراءات  
  .الملف تقديم .1
  .الملف دراسة .2
  .الترخيص منح .3

 .بيان المكان المخصص للمشروع -
 .برنامج المشروع -
احترام (ة تمويل المشروع بيان هيكل -  :الوثائق المطلوبة بالحوافز المالية في صورة اإلنتفاع )اإلستثمار المباشر من كلفة % 30نسبة دنيا ال تقل عن 
  .الوطني التونسي للسياحةمطلب بإسم المدير العام للديوان  ـ 1
 دراسة جدوى المشروع ـ 2
انموذج متوفر (استمارة موافقة مسبقة  ـ 3  )الوطني التونسي للسياحةالنهوض باإلستثمارات بالديوان بإدارة 
  .إحداث شركة وقائمة المساهمينمشروع العقد التأسيسي في صورة  ـ 4

  .التنشيط السياحيالسياحي ومشاريع على مشاريع اإليواء الموافقة المسبقة  .94

 في المؤرخ 1990 لسنة 21 عدد القانون
 في مؤرخ الوطني االقتصاد وزير من قرار   .السياحية المؤسسات لبناء الفنية اللجنة بتسيير يتعلق  1973 أكتوبر 30 بتاريخ 511 عدد أمر .السياحية ستثماراتاال مجلة بإصدار المتعلق 1990 مارس 19
   .السياحية المؤسسات بناء أمثلة على للمصادقة المفروضة بالشروط يتعلق 1974 فيفري 16

من ) يوما 60(شهران      .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق الملف تاريخ إيداع 
  المعتمدة اإلجراءات  
  .الملف تقديم .1
 .الملف دراسة .2
  .الترخيص منح .3

  .الموافقة المسبقةأقصاه سنة من تاريخ الحصول على مطلب الموافقة النهائية في أجل   
  .تجديدعملية إحداث أو توسعة  أو تهيئة أو  ببناء مؤسسة سياحية في إطار المتعلقالتونسي للسياحة على الملف الفني الكامل الحصول على مصادقة الديوان الوطني  
    :الوثائق المطلوبة .إثبات توفر التمويالت الضرورية 

 .الوطني التونسي للسياحةمطلب بإسم المدير العام للديوان  ـ 1
 .التونسي للسياحة على الملف الفني الكاملوثيقة تثبت مصادقة الديوان الوطني  ـ 2
انموذج (وافقة النهائية استمارة الم ـ 3  ).بالديوان الوطني التونسي للسياحةدارة النهوض باإلستثمارات متوفرة بإ
من %  50الوثائق المثبتة لتوفر  ـ 4  األموال الذاتية المرصودة للمشروع
 .المشروعموافقة المؤسسات المالية على تمويل  ـ 5
الملف القانوني المتعلق بالشركة  ـ 6   .محدثةال

  .التنشيط السياحيالسياحي ومشاريع على مشاريع اإليواء الموافقة النهائية  .95

 مؤرخ في 2010 لسنة 49القانون عدد 
  .بالخارج التوظيف مجال في ألنشطة خاصة مؤسسات تعاطي ترخيص منح وإجراءات وصيغ شروط بضبط والمتعلق 2010 نوفمبر 9 في المؤرخ 2010 نةلس 2948 عدد األمر  .على أعوان التعاون الفني و المتعلق بالنظام المنطبق 1985جويلية  20 المؤرخ في 1985 لسنة 75عدد  يتعلق بإتمام القانون 2010 نوفمبر 1

  .المطلوبةلجميع الوثائق إيداع الملف مستوفيا  من تاريخ كحد أقصى )ما يو60(شهران 
 :اإلجراءات المعتمدة 
 .والتشغيلاألجنبية بوزارة التكوين المهني المطلب بمكتب الهجرة واليد العاملة يتم سحب الوثائق وإيداع  .1
    .قبل وزير التكوين المهني والتشغيليتم إسناد الترخيص أعاله من  .2

  : أو من ينوبه أنالخاصة الستكشاف فرص التوظيف بالخارج لممثل القانوني للمؤسسة يجب على ا .1
  .سنة على األقل) 20(من العمر عشرين يكون حامال للجنسية التونسية وبالغا  -
  .جنايةمحكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير  -
 .متخصصة في التوظيف بالخارجتكون له عالقات شراكة مع وكاالت أجنبية ت دراية كافية بمسالك الهجرة وأن أن يثبيكون متحصال على شهادة جامعية، أو  -

   .بالخارجنشاط التوظيف ترخيص ممارسة  .96
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 في مؤرخ 2011 لسنة 456 عدد األمر  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .يف بالخارجظالستكشاف فرص التوطلب المستوجب من المؤسسات الخاصة  األولتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي ي 2010 ديسمبر 2والتشغيل مؤرخ في قرار من وزير المالية ووزير التكوين المهني   .بالخارج التوظيف مجال في ألنشطة خاصة مؤسسات تعاطي ترخيص منح وإجراءات يغوص شروط بضبط والمتعلق 2010 نوفمبر 9 في المؤرخ 2010 لسنة 2948 عدد األمر بتنقيح المتعلق 2011 أفريل 30

 .الجاري بها العملالمنصوص عليها بالتشريع والتراتيب ومطابقة لشروط الصحة والسالمة المهنية ذكر المؤسسة مالئمة للخدمات سالفة اليتعين أن تكون فضاءات وتجهيزات هذه كما . مناسب لطبيعة الخدمات المسداةالستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة  .2
 .وبمكان يكون ظاهرا للعمومنسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة الستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق ويتعين على المؤسسة الخاصة  .3
كما يجب عليها تحيينها بصفة . بالخارجمن شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف صفة عامة كل المعلومات التي بالخارج وب ويتعين عليها تعليق عروض التوظيف  .4   :المطلوبةالوثائق  .دورية
وفق (خاصة لنشاط التوظيف بالخارج مطلب ترخيص تعاطي مؤسسات  .1   .مكتب الهجرة و اليد العاملة األجنبية يودع لدى )األنموذج المخصص لذلك
 . والتمثيليات المعتمدة بالخارجالمؤسسة وخاصة البلدان المتعاملة معها يحية لمنهجية عمل  مذكرة توض .2
 .ألف دينارا 30الضمان البنكي ألول طلب بقيمة  .3
 . المؤسسةللممثل القانوني للمؤسسة ولصاحب السيرة الذاتية والشهادة العلمية  .4
 .نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة .5
 .ي للمؤسسةنسخة من القانون األساس .6
 .نسخة من التصريح بفتح المؤسسة .7
 . نسخة من السجل التجاري للمؤسسة .8
 . بتعيين الممثل القانوني للمؤسسةنسخة من الوثيقة الرسمية المتعلقة  .9

  ).1-8 عدد الملحق (إسنادها وشروط إلشرافها الخاضعة أو المحلية والتنمية الداخلية لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات والمتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ المحلية والتنمية الداخلية وزير قرار .لها المماثلة والمحالت المقاهي رخص مطالب إجراءات بضبط المتعلق 1994 جويلية 26 في المؤرخ 1994 لسنة 1619 عدد األمر  .)7 الفصل (1974 نوفمبر 2 في المؤرخ 1974 لسنة 23 عدد بالمرسوم تنقيحه تم كما المماثلة والمحالت بالمقاهي متعلقال 1959 نوفمبر 7 في المؤرخ 1959 لسنة 147 عدد القانون  .نسخة من شهادة صلوحية المحل .10

 :اإلجراءات المعتمدة  .أشهر) 4 (أربعة
 األمن أو الحرس الوطني،تقديم ملف كامل إلى مصالح  .1
 :الملف من قبلسة ادر .2
 مركز الشرطة أو الحرس الوطني -
 .المعتمدية -
 .الوطنيمنطقة الشرطة أو الحرس  -
 .الوالية -
  .العامة للمصالح المشتركةإدارة التراتيب التابعة لإلدارة  -

  األشخاص ذوي الجنسية التونسية .1
 ،القانوني للشركة أو لشركائه سوابق عدليةال يكون للشخص الطبيعي أو الممثل   .2
 شكل نشاط ذوي صبغة ربحيةوالوظائف العمومية أو المهن الحرة أو كل ع بين رخصة اإلستغالل عدم جم .3
 :بالنسبة للموافقة المبدئية :الوثائق المطلوبة   .والمنشآت العموميةالجماعات المحلية أو المؤسسات أال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو  .4
 مطلب كتابي، .1
على بطاقة السوابق العدلية لم يمض  .2  تسلمها أكثر من ستة أشهر،
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .3
 .والمساحة مرسوم على ورق عاديكشف وصفي للمحل يتضمن العنوان  .4

  .الطعامالمشروبات الكحولية مع ورخصة مناولة الصنفين الثاني والثالث رخصة مقهى من  .97
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 :، تتم إضافةالطلب يخص شركةوإذا كان   قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 نسخة من القانون األساسي للشركة، .5
 اإلعالن عن تأسيس الشركة،نسخة من الرائد الرسمي المدرج به  .6
 :بالنسبة للموافقة النهائية .تسلمها أكثر من ستة أشهر لكافة الشركاء العدلية لم يمض على بطاقة السوابق .7
 شهادة الوقاية، .1
 البلدية،مثال هندسي للمحل مصادق عليه من  .2
 ملكية للمحل المراد استغالله، بالقباضة أو شهادة عقد كراء مسجل .3
 الرخصة،وصل خالص المعاليم الموظفة على  .4
السياحي للمحالت ما يفيد التصنيف  .5   .2007 أفريل 11 ووزير الصحة العمومية مؤرخ فياالجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ن وزير الشؤون م قرار مشترك -  .السياحية

  .المطلوبةوفيا لجميع الوثائق مست ) يوما30(المطلب شهر من تاريخ إيداع 
  :المعتمدةاإلجراءات 

  .المشروعاالجتماعية مرفوقا بتقرير معاينة حول تحيله على الوزير المكلف بالشؤون االجتماعية المختصة ترابيا، التي  للشؤون يقدم إلى اإلدارة الجهويةمطلب كتابي من باعث المشروع  ـ 1
أخذ رأي لجنة فنية مختصة صلب  ـ 2   .بالشؤون االجتماعيةرفضه وترفعه إلى الوزير المكلف التي تبدي رأيا معلال في قبوله أو زارة المكلفة بالشؤون االجتماعية الو
  منح الترخيص ـ 3

  . للمؤسسةـ النظام الداخلي   ـ شهادة في الوقاية،   لمسير المؤسسة،3ـ بطاقة عدد   لجبائية،ـ نسخة من بطاقة التعريف ا  ـ مضمون من السجل التجاري،  قباضة المالية،الومسجل بـ نسخة من القانون األساسي ممضى  : ب ـ بالنسبة لألشخاص المعنويين   للمؤسسةـ النظام الداخلي   ـ شهادة في سالمة المحل،  ،3ـ بطاقة عدد   ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، : لألشخاص الطبيعيينأ ـ بالنسبة  : بالوثائق التالية مصحوبا ورعايتهممختصة في إيواء األشخاص المعوقين مطلب ترخيص إحداث مؤسسة خاصة   :الوثائق المطلوبة

  المعوقين ورعايتهمفي إيواء األشخاص مؤسسة خاصة مختصة ترخيص إحداث . 98

 المؤرخ في 1976 لسنة 59قانون عدد ـ 
 المؤرخ في 1990 لسنة 942األمر عدد ـ  .بحريةمجلة التنظيم اإلداري للمالحة ال المتعلق بالمصادقة على 1976 جوان 11
 بتاريخ 3064منشور وزير النقل  عدد ـ  والمالحة البحرية والترفيهية المتعلق بسالمة السفن 1990 جوان 4
 أفريل 27المؤرخ في قرار وزير النقل ـ   .1991 جوان 6

  .الترفيهية المتعلق بتنظيم القواعد البحرية 1994

من )  يوما30(شهر    .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق اريخ إيداع الملف ت
  :اإلجراءات المعتمدة

مرجع   بمقر الواليةملفإيداع ال ـ 1  .النظر
 بالوالية الجهوية لألنشطة السياحية الترفيهيةاستشارة األطراف المعنية باللجنة  ـ 2
 .الجهويةعرض الملف على أنظار اللجنة  ـ 3
  .التجارية والبلدية المعنيةوإحالة نسخة منه إلى الجهة البحرية دة بحرية إعداد قرار استغالل قاع ـ 4

  :الوثائق المطلوبة
 مطلب باسم الوالي ـ 1
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ـ 2
غاللها من تقائمة في المعدات المزمع اس. 3   .طرف المستغل

  قاعدة بحرية ترفيهيةترخيص إنشاء . 99

 المؤرخ في 1995 لسنة 1916األمر عدد 
  .محالت بيع التبغ استغالل يتعلق برخص 1995 أكتوبر 9
  .التبغ محالت بيع استغاللالمعتمدة لمنح رخصة  يتعلق بضبط المقاييس 1996جويلية  16قرار من وزير الداخلية مؤرخ في  

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق  تاريخ إيداع الملفمن )  يوما60(شهران 
  :تمدةاإلجراءات المع

  .المعتمدية التي يقطن بها المعني ـ إيداع المطلب بمركز الوالية أو 1
ة بين محلين لالمتعلقة بالمسافة الفاص توفر المقاييس نالمختصة للتثبت ملف على المصالح  ـ إحالة الم2   ). مترا50ال تقل عن (لبيع التبغ 
  .باألمر ـ إجراء بحث اجتماعي للمعني 3
  .الجهوية لمنح رخص بيع التبغنظار اللجنة  ـ عرض الملف على أ4

  ،أن يكون نقي السوابق العدلية .1
لمؤسسات أو الجماعات المحلية أو اأن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة  .2   والمنشآت العمومية،
 الفالحية،المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير وتفوق ثالثة أضعاف األجر األدنى أن ال تكون له موارد أخرى تعتبر كافية  .3
  :الوثائق المطلوبة .تقديم ملف كامل .4
  ،سم الواليامطلب ب ـ 1

  ).ناد جديدإس(التبغ استغالل محالت بيع ترخيص في . 100
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  قائمة التراخيص  ائق المطلوية والوثالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
حديد تيخضع إسناد الترخيص لمبدأ   :مالحظة  .المال الجهويالمعني باألمر من الرخصة وإعالم أمين  ـ في صورة الموافقة يتم تمكين 5   .الحصة

  ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ـ 2
  ،تسلمها أكثر من ستة أشهرية لم يمض على بطاقة السوابق العدل ـ 3
  ،لسنة طلب الرخصةبالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة نسخة من وصل إيداع تصريح  ـ 4
  استغالله،المراد عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل  ـ 5
  استغاللهشهادة الوقاية للمحل المراد  ـ 6
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 التي سيتم حذفها االقتصادية األنشطة ممارسة تراخيص قائمة 2ملحق عدد 
 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  .)42و 3و 1الفصول  (ونقحته تممته التي النصوص وجميع البحري الصيد بممارسة 1995 سبتمبر 28 في الفالحة وزير قرار  ).26 إلى 23 من الفصول (البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2009 جويلية 20 في المؤرخ 2009 لسنة 59 عدد القانون وتممه نقحه كما البحري الصيد بممارسة المتعلق 1994 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد القانون  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية     الفالحة والموارد المائية والصيد البحريوزارة الراجعة بالنظر إلى المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية قائمة التراخيص  .1

 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2013 أوت 2
 عدد الملحق إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة ةالتابع المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24

 ماي 15 في المؤرخ واإلسكان والتجهيز العقارية والشؤون الدولة وأمالك المالية وزراء بين قرار  .1.4
  .1999 أكتوبر 6 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما البحري العمومي للملك الوقتي اإلشغال معاليم نسبة بضبط المتعّلق 1992

  .األسماكللصيد البحري وتربية  باإلدارة العامة اإلستشاريةمن تاريخ مداوالت اللجنة يوما ) 45(خمسة وأربعين 
إلى  اه الرخصة وتسليمإسناد .3  .للصيد البحري وتربية األسماكاالدارة العامة ب اللجنة اإلستشارية ه علىدراسة الملف وعرض .2 .للصيد البحري وتربية األسماكإيداع الملف لدى اإلدارة العامة  .1  :اإلجراءات المعتمدة       .المعني باألمر

 :الشروط 
ن يكون المنتفع صيادا بحريا أ  .1   .يكون تونسي الجنسيةو
  .الوطنيةالمؤسسات العمومية والشركات  .2
لطبيعية من ذوي مالها كليا الذوات االذوات المعنوية التي يملك رأس  .3 بالنسبة للمصائد ( الجنسية التونسية  ).التقليدية
 ).األسماكللمصائد الثابتة المخصصة لتربية بالنسبة ( ومتكون من اسهم اسميةمعنوية من ذوي الجنسية التونسية من ثلث رأس مالها ذوات طبيعية او الذوات المعنوية التي يملك اكثر  .4
من بين أن يقع اختيار المنتفع  .5   :الوثائق المطلوبة .العروض او بتة عموميةلمشاركين في صورة اللجوء الى طلب ا
 .عموميةالمشاركة في طلب عروض او بتة  أو مطلب على ورق عادي .1
مستخرج خريطة البالد التونسية  .2  . يبين موقع المصيدة1/50000سلم 
 .المراد اقامتها للمنشأت 1/10000مثال سلم  .3
 .والتربية المراد توخيهاكشف يبسط أساليب اإلستغالل  .4
 .مذكرة تبرز حجم المشروع .5
  بالنسبة للذوات المعنويةنسخة من القانون األساسي  .7 .المحيطرأي الوكالة الوطنية لحماية  .6

  .مصائد ثابتة الستغاللترخيص  .1

تعلق بتنظيم نشاط مجمعي  ي1990جوان  26 مؤرخ في 1990 لسنة 1083األمر عدد   .1962افريل  3 المؤرخ في 1962 لسنة 10المرسوم عدد    .الحبوب
يوما من تاريخ ) 60(ستين    .كراء محل لتخزين الحبوبشهادة ملكية أو عقد  .4 وحجم نشاط المجمعضمان بنكي يتماشى  .3 نسخة من الباتيندة .2 التجاري شهادة ترسيم بالدفتر  .1  :وتقديم الوثائق التاليةمن طرف ديوان الحبوب  المصادقة  على محل التخزينالترخيص النهائي بعد يسلم وزير الفالحة  -  .استشاريةوزير الفالحة بعد استشارة لجنة يسند ترخيص مسبق عن  .2  استشارية يترئسها وزير الفالحةعرض الملف  على لجنة  .1  :اإلجراءات المعتمدة  إيداع 

يستجيبون الى  الخواص  الذين األشخاص الماديون أو المعنويون   :الشروط    :الوثائق المطلوبة .عاطي التجارةشروط القانونية لتال
  .الى ديوان الحبوبمطلب  .1
  .شهادة عدم اإلفالس .2
 .مصالح ديوان الحبوببطاقة إرشادات تسحب لدى  .3
   

  .الحبوب تجميعترخيص في  .2
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 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 لسنة 94 عدد والقانون 1987 جويلية 6 في ؤرخالم 1987 لسنة 35 عدد بالقانون تنقيحها تم كما 1975 مارس 31 في المؤرخ  197

 برأكتو 24 في المؤرخ القرار بتنقيح يتعلق 2013 أوت 2 في مؤرخ الفالحة وزيـر مـن قرار    ).4 الفصل(المائية اآلبار حفر نشاط تعاطي شروط بضبط يتعلق 1997 أكتوبر 27 في المؤرخ 1997 لسنة 2082 عدد األمر . 1988 أوت 2 في المؤرخ 1988
  ).6.5 الملحق (إسدائها وشروط بالّنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات والمتعلق 2005

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق  تاريخ إيداع الملف أشهر بداية من )3(ثالثة 
" د"و" ج"و " ب  "ألصنافا  :جراءات المعتمدةإلا   "ز"و " و"و " ه"و 

  .المعنية بالفالحةتقديم ملف للوزارة  .1
  .وإعداد تقرير في الغرضالفنية المختصة إلجراء معاينة إحالة الملف للمصالح  .2
  .دراسة الملف .3
  .المركزيةلجنة اسناد البطاقات المهنية عرض الملف على انظار  .4
    .حسب الصنف المطلوبتعاطي نشاط حفر اآلبار المائية إسناد للمعني باألمر رخصة الوزير المكلف بالفالحة و  امضاء البطاقة المهنية من يتم في صورة الموافقة  .5

  :مقاوالت حفر اآلبار المائيةصنف  حسب إسناد البطاقات المهنيةشروط 
بار المنزلية ال يفوق صغير  من نوع األذات مادية تنجز آبارا أنبوبية ذات قطر كل : حرفي حفار  : "ب"صنف  .1 ن تتوفر لديه خبرة أو أفي اإلختصاص على شهادة تكوين تثبت كفاءته المهنية ن يكون الحرفي الحفار متحصال أيجب   . مترا50عمقها   :توفير اإلمكانيات المادية التالية سنوات في الميدان مع  5ال تقل عن 

 آلة حفر صغيرة مجرورة 
 مضخة 
 بالهواءآلة ضغط  
 مقر إجتماعي و مستودع 
 .ادينار 10.000رأس مال إجتماعي قدره  

مقاولة حفر :   "ج"صنف  .2   :التاليةتوفير اإلمكانيات البشرية و المادية  و يشترط على كل مقاولة حفر صغيرة   .ا متر150بالحفر لعمق يصل إلى كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها   :صغيرة 
 .رئيس مقاولة 
ر أو مهندس له خبرة مهندس حفا 

 . سنوات على األقل في هذا الميدان5
 .مهندس ميكانيكي 
 .بالنسبة لكل حفارةشهادة كفاءة مهنية في حفر اآلبار عون فني له شهادة تقني مهني أو  
 . متر150للحفر لعمق يصل إلى التجهيزات و القوة المحركة الالزمة مع ) رحوي(آلة و آالت حفر دائري  
 .صة بو8 و6مضخات  
 .آلة ضغط بالهواء لها القوة الالزمة 
 .مولد كهربائي بمحرك 
 .األقل أطنان على 3شاحنة ذات حمولة  
 .مقر إجتماعي و مستودع 
س مال إجتماعي قدره أر 

 .ا دينار100.000
مقاولة حفر :   "د"صنف  .3   :اإلمكانيات  البشرية  والمادية التاليةشترط على هذه المقاوالت توفير ي  .ا متر300بالحفر لعمق يصل إلى كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها   :متوسطة درجة أولى

 رئيس مقاولة 
مهندس حفار أو مهندس له خبرة  

 . سنوات على األقل في هذا الميدان5
 مهندس ميكانيكي 
 .بالنسبة لكل حفارةأو شهادة كفاءة مهنية في حفر اآلبار عون له مؤهل التقني المهني  

و " ب"األصناف   المائيةلمقاوالت حفر اآلبار بطاقة مهنية  .3 و " ه"و " د"و " ج"   "ز"و " و"
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  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 . متر300للحفر لعمق يصل إلى التجهيزات و القوة المحركة الالزمة مع ) رحوي(ي آلة وآالت حفر دائر 
 .بوصة  12 أو 10 و8 و6مضخات  
 .آلة ضغط بالهواء لها القوة الالزمة 
 .مولد كهربائي بمحرك 
 .األقل أطنان على 7شاحنة ذات حمولة  
 .مقر إجتماعي و مستودع 
س مال إجتماعي قدره أر 

 .ا دينار150.000
مقاولة حفر :   "ه"صنف  .4   :اإلمكانيات  البشرية  والمادية التاليةيشترط على هذه المقاوالت توفير   .ا متر500بالحفر لعمق يصل إلى كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها    :متوسطة درجة ثانية

مهندس حفار أو مهندس له خبرة   .رئيس مقاولة   .يمهندس ميكانيك  . سنوات على األقل في هذا الميدان5
 .بالنسبة لكل حفارةشهادة كفاءة مهنية في حفر اآلبار عون له مؤهل التقني المهني أو  
 . متر500للحفر لعمق يصل إلى التجهيزات و القوة المحركة الالزمة مع ) رحوي(آلة و آالت حفر دائري  
 .مضخة طين مستقلة 
 .بوصة  12و أ 10 و8 و6مضخات  
 .آلة ضغط بالهواء لها القوة الالزمة 
 .مولد كهربائي بمحرك 
 .األقل أطنان على 7شاحنة ذات حمولة  
 .مقر إجتماعي و مستودع 
س مال إجتماعي قدره أر 

 .ا دينار200.000
مقاولة  كبيرة :   "و"صنف  .5   :لبشرية  والمادية التاليةاإلمكانيات  ايشترط على هذه المقاوالت توفير   .ا متر700بالحفر لعمق يصل إلى كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها    :أولىدرجة 

 .رئيس مقاولة 
مهندس حفار أو مهندس له خبرة  

 . سنوات على األقل في هذا الميدان5
 .مهندس ميكانيكي 
 .بالنسبة لكل حفارةشهادة كفاءة مهنية في حفر اآلبار عونان لهما مؤهل التقني المهني أو  
 .إطار إداري مالي 
 . متر700للحفر لعمق يصل إلى يزات و القوة المحركة الالزمة التجهآلة حفر دائري من النوع الكبير مع  
 .مضخة طين مستقلة 
 12 أو 10 و8 و6مضخات  
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 .بوصة  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .آلة ضغط بالهواء لها القوة الالزمة 
 .مولد كهربائي بمحرك 
 .األقل أطنان على 7شاحنة ذات حمولة  
 .مقر إجتماعي ومستودع 
راس مال إجتماعي قدره  

 .ا دينار250.000
مقاولة  كبيرة :   "ز"صنف  .6   :اإلمكانيات  البشرية  والمادية التاليةيشترط على هذه المقاوالت توفير   .ا متر700بالحفر لعمق يفوق  كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها   :درجة ثانية 

 .رئيس مقاولة 
حفارين أو ) إثنين(مهندسين    .لميدانسنوات على األقل في هذا ا 5لهما خبرة تفوق ) إثنين(مهندسين 
 .مهندس ميكانيكي 
 .اآلبار بالنسبة لكل حفارةالمهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر ثالثة أعوان لهم مؤهل التقني  
 .متر على األقل 2000الالزمة للحفر لعمق يصل إلى الكبير  مع التجهيزات والقوة المحركة آلة   وآالت حفر دائري من النوع  
 .مضختي طين مستقلتين 
 .بوصة  12و أ 10 و8 و6مضخات  
 .الالزمةآلتي ضغط بالهواء لها القوة  
 .مولد كهربائي بمحرك 
 .األقل أطنان على 7شاحنة ذات حمولة  
 . ومستودعاجتماعيمقر  
 قدره اجتماعيس مال أر 

  الذوات المادية  :الوثائق المطلوبة .ا دينار300.000
 .مطلب على ورق عادي .1
 .طالب البطاقةعميرها و إمضاؤها من طرف يقع تبطاقة إرشادات تسلمها اإلدارة و  .2
 .ثالثة أشهر من تاريخ إيداعهاالبطاقة المهنية لم يمض عليها أكثر من  بالنسبة لطالب 3بطاقة عدد  .3
 .المالية لطالب البطاقةشهادة بنكية  تثبت اإلمكانات  .4
 .الالزمة للحصول على البطاقة المهنيةلألصل من فواتير إقتناء المعدات ها و كذلك نسخ مطابقة عقود ايجارالرمادية للمعدات المتحركة أو نسخ من ل من البطاقات صنسخ مطابقة لأل .5
 .من شهاداته العلمية والمهنيةلألصل من عقد انتداب كل عون ونسخ طالب البطاقة مصحوبة بنسخة مطابقة قائمة في أعوان المقاولة يمضيها  .6
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  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  :للذوات المعنوية علىالحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للذوات المادية يجب أن يحتوي ملف إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة   الذوات المعنوية .االقتضاءاالجتماعي و المستودع عند يجار  بالنسبة للمقر الملكية أو عقد اإلنسخة مطابقة لألصل من عقد  .7

 .الذات المعنويةالذي نشر به اإلعالن عن تأسيس  األساسي للمقاولة من الرائد الرسمينسخة مطابقة لألصل من القانون  
  :مالحظة .المالوثيقة بنكية تفيد تحرير رأس  

على توفير الوثائق اإلضافية أفي صنف معين والراغبة في الحصول على بطاقة المتحصلة على بطاقة مهنية من صنف يتعين على مقاوالت حفر اآلبار  .1   :التالية
نسخة مطابقة لألصل من موازنة  -   .خر سنةآ
 . بالنسبة للسنتين األخيرتيناالستغاللنسخ مطابقة لألصل من حسابات  -
  .بالنسبة للصنف المطلوبوالمادية والمالية اإلضافية المحددة وثائق تثبت إمكانات البشرية  -
 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار   .و نهاية األشغالمائية إعالم اإلدارة كتابيا بتاريخ بداية يتعين على كل مقاولة حفر آبار  .2

).1.3 الملحق (ادهاإسن وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الفالحة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات  المتعلق2005 أكتوبر 24   .الغرض في وطنية لجنة وإحداث المحيط على السلبية إلفرازاتها الحلول وإيجاد المداجن بإنتصاب المتعلق 1997 مارس 16 في المؤرخ 1997 لسنة 185 عدد الفالحة وزير مقرر    

تجتمع اللجنة : مالحظة  .لجميع الوثائق المطلوبة مستوفيا  الملفإيداع تقدير من تاريخ أقصى على ) يوما30 (شهر     .شهرمرة  كل الوطنية 

  :إلجراءات المعتمدةا
 .الفالحية المعنيةالمندوبية الجهوية للتنمية يداع الملف لدى إ .1
القيام  ببحث ميداني  .2  .تقريراعداد و
اإلدارة العامة للمصالح (الوطنية إحالة الملف على اللجنة  .3  .)البيطرية
 .سبالقرار المنادراسة الملف واتخاذ  .4
  .اللجنة الطالب بقرار إعالم .5

 :الشروط 
 .مشروع الدواجنالمصاحبة للدليل المتعلق بطلب إقامة الشروط الالزمة طبقا للمواصفات أن تتوفر في مكان االنتصاب   .1
  :الوثائق المطلوبة .ودائرة التربةموافقة المصالح الجهوية البيطرية  .2
 .مطلب على مطبوعة إدارية .1
 .للتنمية الفالحيةعليه من قبل مصالح المندوبية الجهوية صادق مثال هندسي للمشروع م .2
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .3
  .ما يقوم مقامهاشهادة في الملكية أو التصرف أو  .4

  .دواجن أو منشأة تفريخإقامة مدجنة أو مذبح موافقة مبدئية على  .4

  .واالتجار فيهامراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و البذور والشتالت وطرق إنتاجها وإكثارها  والمتعلق بترتيب 2000 جانفي 18المؤرخ في  2000  لسنة 101المتعلق بتنقيح األمر عدد  2002 ماي 19 المؤرخ 621األمر عدد   .وحالتها الصحية وتوريدها و االتجار فيهاالعامة لخزنها و لفها وعنونتها ومراقبة جودتها الشتالت و طرق إنتاجها وإكثارها و المواصفات ترتيب البذور و  و المتعلق ب2000جانفي  18 المؤرخ في 2000 لسنة 101األمر عدد 

ع الملف مستوفيا لجمييوما من تاريخ إيداع ) 15(في أجل أقصاه خمسة عشر القيام بالمعاينة الفنية للمخزن تسند البطاقة المهنية بعد    .الوثائق المطلوبة

  :الوثائق المطلوبة
  الخاصة بالنشاط،للحصول على البطاقة المهنية عنوانه و عنوان محالت النشاط اللقب و الغاية االجتماعية و مطلب يبين فيه االسم و  .1
له ملكية للمخزن المزمع استغالعقد كراء أو شهادة  .3 انتداب،عقد العمل للفني في حالة شهادة الفني المختص و  .2 المزمع استغالله لممارسة رسم بياني للمخزن  .4 لممارسة النشاط،

  .و الشتالت و االتجار فيهاكراس الشروط الخاص بتوريد البذور ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات   :الشروط 
  لتوريد البذور والشتالتبطاقة مهنية  .5
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  .واالتجار فيهامراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و  البذور والشتالت وطرق إنتاجها وإكثارها والمتعلق بترتيب 2000 جانفي 18المؤرخ في  2000  لسنة 101المتعلق بتنقيح األمر عدد  2002 ماي 19 المؤرخ 621األمر عدد   .واالتجار فيهاومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها المواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها و اكثارها و والشتالت وطرق انتاجها  والمتعلق بترتيب البذور 2000جانفي  18 المؤرخ في 2000 لسنة 101األمر عدد   .إنجاز المعاينة الفنية .8  والية،بحساب موزع بكلالتعامل مع خمسة موزعين  تثبت  شهادات)5( .7 السلطة المختصة ببالده،المزود األجنبي من طرف شهادة المصادقة على  .6 مع اإلمضاء بالصفحة األخيرة،ات حمؤشر عليها بجميع الصف نسخ لكراس الشروط  .5 النشاط،  قائمة التراخيص  ةب والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  .المطلبيوما من تاريخ إيداع  15للمخزن في أجل أقصاه القيام بالمعاينة الفنية تسند البطاقة المهنية بعد 
  .منح الترخيص .3 دراسة الملف، .2  إيداع الملف، .1  :اإلجراءات المعتمدة

  :الوثائق المطلوبة  .و الشتالت و االتجار فيهاكراس الشروط الخاص بتوريد البذور ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات   :الشروط 
  الخاصة بالنشاط،مطلب حصول على البطاقة المهنية  .1
 العمل للفني في حالة انتداب،شهادة الفني المختص وعقد  .2
 له لممارسة النشاط،المزمع استغالعقد كراء أو شهادة ملكية للمخزن  .3
 استغالله لممارسة النشاط،رسم بياني للمخزن المزمع  .4
ات مع اإلمضاء حعليها بجميع الصف نسخ لكراس الشروط مؤشر  .5  بالصفحة األخيرة،
  .إنجاز المعاينة الفنية .6

  والشتالتلالتجار بالبذور بطاقة مهنية  .6

توريدها حالتها الصحية ومراقبة جودتها وووالمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها  طرق إنتاجها وإكثارهاالشتالت وبذور وال والمتعلق بترتيب 2000 جانفي 18المؤرخ في  2000  لسنة 101المتعلق بتنقيح األمر عدد  2002 ماي 19 المؤرخ 621األمر عدد   .وحالتها الصحية وتوريدها واالتجار فيهاالعامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها والشتالت وطرق إنتاجها واكثارها والمواصفات ق بترتيب البذور  والمتعل2000جانفي  18 المؤرخ في 2000 لسنة 101األمر عدد    .واالتجار فيها

  .بةالمطلومستوفيا لجميع الوثائق يوما من تاريخ إيداع الملف  15للمخزن في أجل أقصاه القيام بالمعاينة الفنية تسند البطاقة المهنية بعد 
  :اإلجراءات المعتمدة

  إيداع الملف، .1
 دراسة الملف، .2
  .منح الترخيصـ 3

ات مع اإلمضاء حعليها بجميع الصف نسخ لكراس الشروط مؤشر  .5 استغالله لممارسة النشاط،رسم بياني للمخزن المزمع  .4 النشاط،للمخزن المزمع استغالله لممارسة عقد كراء أو شهادة ملكية  .3 انتداب،العمل للفني في حالة شهادة الفني المختص و عقد  .2  المهنية الخاصة بالنشاط،مطلب حصول على البطاقة  .1  :وثائق المطلوبةال  .الشتالتالشروط الخاص بإنتاج  البذور و ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس   :الشروط    .إنجاز المعاينة الفنية .6 بالصفحة األخيرة،

  بذور و شتالتبطاقة مهنية إلنتاج  .7
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  المتوسطة الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية لتراخيصقائمة ا .2
  .الفنية المراقبة لهياكل الترخيص مقاييس بضبط الخاص وطالشر كراس على بالمصادقة المتعلق 2000 فيفري 22 في المؤرخ الصناعة وزير قرار  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية 

  . الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف أشهر من ) 3(ثالثة 
 :اإلجراءات المعتمدة

  ة،المراقبة الفنيدراسة ملفات هياكل  .1
 الستكمال الوثائق الناقصة،إعالم طالب الترخيص  .2
 الموضوعة على ذمتها،العاملين بها والمعدات الفنية لمعاينة المراقبين هياكل المراقبة الترخيص لالقيام بزيارات قبل إسناد  .3
 على أنظار لجنة التراخيص،هياكل المراقبة الفنية وعرضها إعداد ملفات تراخيص  .4
 لهياكل المراقبة الفنية،على أنظار لجنة التراخيص عرض مطالب الترخيص  .5
 دعوة أعضائها لإلجتماع،تدوين محاضر جلساتها مع  الفنية و لهياكل المراقبةكتابة لجنة التراخيص  .6
 وتحيينها،لهياكل المراقبة الفنية إعداد قرارات التراخيص  .7
 المراقبة الفنية المرخص لهم،إعداد وتحيين قوائم  .8
  .المرخص لهمإسناد بطاقات للمراقبين  .9

 .2000 فيفري 22المؤرخ في المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة اص بضبط مقاييس الترخيص لهيكل الشروط الخ المراقبة للترخيص طبقا لكراس نشاط هياكليخضع  :الشروط 
  :الوثائق المطلوبة 
  والمؤسسات الصغرى و المتوسطة،مطلب للترخيص باسم السيد وزير الصناعة  .1
 النظام األساسي، .2
 الترخيص فيها،قائمة في أصناف المراقبة الفنية المرجو  .3
 القيام فعليا بعمليات المراقبة و التدقيق،قائمة إسمية في األشخاص الذين سيدعون إلى  .4
 تعيين مدير فّني لهيكل المراقبة، .5
نسخة من (النظرية والتطبيقية لكل شخص منهم جميع اإلثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات  .6  ،)الشهائد العلمية و شهادات التكوين
 ،)نسخة من شهادات العمل السابقة(السابقة  أعوان المراقبة المعطيات المتعلقة بأنشطة .7
 بالمراقبة للهيكل،عقود شغل تثبت إرتباط أعوان المقترحين للقيام  .8
 عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص، أشهر 3للقيام بالمراقبة لم يتعدى تاريخ تسليمها  لكل عون من األعوان المقترحين 3بطاقة عدد  .9

لتي يمتلكها الهيكل كشف لكل التجهيزات ا .10  بتاريخ تقديم مطلب الترخيص،
 مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية،بالمصادقة على كراس الشروط الخاص  بضبط  و المتعلق 2000 فيفري 22الصناعة المؤرخ في األحكام الواردة بكراس الشروط الملحقة بقرار وزير إلتزام من طرف طالب الترخيص بإحترام جميع  .11
 ل الجودة،دلي .12
 دليل اإلجراءات، .13
   .نسخة من عقد التأمين في المسؤولية المدنية .14

أصناف المراقبة : أ   :التاليةمنقسمة الى األصناف   .المراقبة الفنيةالمراقبة لتعاطي نشاط ترخيص لهياكل  .8 اآلالت : 1. أ : الرسمية اآلالت ذات الضغط  : 2.  أ  .البخارية آالت الرفع  : 3. ب  .في الميادين الصناعيةالشبكات الكهربائية  : 2. ب  .الميادين الصناعيةشبكات الغاز في  : 1. ب  : من المراقبة بـيتعلق هذا النوع : الدورية  المسبقة أو القانونيةأصناف المراقبة : ب   .األنابيبالقابل لالحتراق عبر  معدات نقل الغاز : 3. أ  .الغازي معدات نقل  : 4. ب  .والمصاعد ت السائلة عبر المحروقا   .األنابيب
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  الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية قائمة التراخيص  .3
ث العقاري وتركيبتها وشروط االستشارية للبعالمتعلق بضبط مشموالت اللجنة  1990ديسمبر  19 المؤرخ في 1990 لسنة 2165األمر عدد   . 1991ديسمبر  31 المؤرخ في 1991 لسنة 98القانون عدد   . 1991 أوت 2 المؤرخ في 1991لسنة  76بالبعث كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد المتعلق بتحوير التشريع الخاص  1990ري فيف 26 المؤرخ في 1990 لسنة 17القانون عدد   قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية     ).16 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة سكانواإل التجهيز وزير قرار  .العقاريين للباعثين الترخيص مقاييس بضبطالمتعلق  1991نوفمبر  27قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في  .الشروط العامة للبعث العقاريالمتعلق بالمصادقة على كراس  1991أوت  26 المؤرخ في 1991 لسنة 1330األمر عدد  سيرها

    .المطلوبةلجميع الوثائق ملف مستوفيا المن تاريخ إيداع  أسابيع) 5(خمسة 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .المصادق عليهامجاال ألي إلتباس مع اسماء الشركات اختيار اسم للشركة بحيث ال يترك : للشركةالموافقة على حجز اإلسم اإلجتماعي  .1
  .بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةإيداع الملف بمكتب الضبط المركزي  .2
   .للشروط المطلوبةالمدرجة بالملف المودع ومدى مطابقتها التثبت في الوثائق  :ثبت في الملفالت .3
  .للمساهمين األجانبالوطنية للوكيل، وجواز السفر بالنسبة  إحالة بطاقات التعريف :البحث األمني .4
  .في الملفات التامة الموجباتإلسكان كل شهر، قصد إبداء الرأي العامة لاللجنة اإلستشارية للبعث العقاري باإلدارة نعقاد إ :عرض الملفات على اللجنة .5
التجهيز و اللجنة وعرضها لإلمضاء على وزيرللملفات التي حضيت بالموافقة من قبل اإلعداد المادي لقرار المصادقة بالنسبة  .6   .في المائة من رأس المال  50لإلستثمارات ان كانت تساوي او تتعدى هذه المساهمة لموافقة المجلس األعلى تونسية للبعث العقاري مرخص لها وتخضع قلية  في رأس مال شركة في المساهمة باأللألجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية - .اإلسكان و التهيئة الترابية

 :الشروط 
شركة ذات الجنسية التونسية  .1  .العقاريرأس مال شركة تونسية للبعث  الحرية في المساهمة باألقلية فيلألجانب المقيمين أو غير المقيمين و
 .وال الحكم عليه بتفليسهأجل أفعال مخلة بالشرف واألمانة ولم يسبق الحكم عليه جزائيا من متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية الباعث العقاري أن يكون  .2
  .ادينار ألف 150 :رأس مال كافي  .3
ة إلنجاز ئالخبرة وبإطارات كفستعانة بأهل مهنية مع االلتزام باالأن يثبت كفاءة  :كفاءة مهنية .4  .مشاريعه معرف باإلمضاءبأهل الخبرة وبإطارات كفئة إلنجاز  التزام الباعث باالستعانة  .المشاريع
  .والتهيئة الترابيةباسم وزير التجهيز واإلسكان مطلب محرر على ورق عادي  .1  :الوثائق المطلوبة 
  .قةتعمر بكل د نظائر 3بطاقة إرشادات في  .2
  .المثال المطلوب غير قابل للصرف حسب مجمد ومدفوعا نقدا بحساب كليامستوفى  ا ألف دينار150يساوي على األقل شهادة بنكية تثبت رأس مال  .3
  .الوكيلالوطنية للرئيس المدير العام أو نسخة من بطاقة التعريف  .4
  . أشهر3عليهما أجل أقصاه و الوكيل لم يمض للمؤسسة أاإلفالس للرئيس المدير العام  وشهادة في عدم 3بطاقة عدد  .5
بالنسبة (اإلدارة أو المؤسسة األوائل قائمة اسمية في أعضاء مجلس  .6   .)للشركة خفية اإلسم
  .المدير العام للمؤسسةللشركة مؤشر عليه من طرف الرئيس مشروع القانون األساسي  .7
 .أقدميةفي ميدان البعث العقاري إن كانت له ته العام للمؤسسة أو الوكيل وأقدميتصريح في نشاط الرئيس المدير  .8
  .الميدان معرف باإلمضاءتعهد باالستعانة بذوي الخبرة في بيان كفاءة واختصاص كل منهم أو قائمة في األعوان الفنيين مع  .9

   .باإلمضاءإلنجاز مشاريع البعث العقاري معرف رأس مال الشركة الذي تم تحريره تصريح على الشرف لتخصيص  .10

بعث الصة رخ .9   .عقاريال
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 أوت 15 في المؤرخ واإلسكان التجهيز وزير قرار    .2010 ديسمبر 13 في المؤرخ 2010 لسنة 3219 عدد باألمر إتمامهو تنقيحه تم كما المصادقة منح وشروط الفني المراقب مهام بضبط المتعلق 1995 مارس 06 في المؤرخ 1995 لسنة 416 عدد ألمرا    منه السادس الفصل وخاصة البناء ميدان في الفنية والمراقبة بالمسؤولية المتعلق 1994 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 9 عدد القانون  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
طرف  من المسداة اإلدارية الخدمات ةقائم بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار  .الفنيين المراقبين على المصادقة لجنة أعضاء بتعيين المتعلق 1995   .يينالفن المراقبين على المصادقة لجنة رئيس بتعيين المتعلق 1996 جانفي 20 في المؤرخ واإلسكان التجهيز وزير مقرر  ).9 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح

    .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع أشهر ) 3(ثالثة 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .إيداع الملف .1
  .المراقبين الفنيينالنظر في الملف من لجنة المصادقة على  .2
  .إعالم المنتفع بقرار اللجنة .3

  .3  بطاقة عدد:الوثيقة المقدمةالتثبت من توفر الشرط عن طريق   :ق عدليةالمدنية وليست له سوابيكون طالب المصادقة متمتعا بحقوقه  :الشروط  -1
دة في الكفاءة  شها:الوثائق المقدمةالتثبت من توفر الشرط عن طريق -  :العملمعترف بها طبق للتشريع الجاري به وطنية أو شهادة معادلة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة متحصال على شهادة في الهندسة  -2   .العلمية
  .المهنية شهادة في إثبات التجربة :المقدمةتوفر الشرط عن طريق الوثائق التثبت من  :تقل عن عشر سنواتقد أثبت أن تجربته المهنية ال  -3
ن طريق التثبت من توفر الشرط ع-  :مهندس خبير أو مهندس مراقبأنشطة مهندس تصميم أو إنجاز  مرضي قد مارس في مستوى -4   :المطلوبةالوثائق   .التجربة المهنية شهادة في إثبات :الوثائق المقدمة
  . وعناوينهممسيريهم وألقابهم وجنسياتهم وجنسيتها وموضوعها وأسماء نوعها، مقرها : ذات معنويةوعنوانه وإن كان المطلب صادرا عن اسم الطالب ولقبه وجنسيته  .1
  .مطلب لوزير التجهيز واإلسكان .2
   األساسي إلحداث المكتبالنظام .3
  المكتبوثيقة المساهمون في رأس مال  .4
  أو جملية نسبة من رأس مال المكتبميدان البناء التي تملك بصفة فردية وثيقة الهياكل المختصة في  .5
  .الملفتسليمها ثالثة أشهر من تاريخ إيداع  لم يمض على 3 بطاقة عدد .6
  شهادة في الكفاءة العلمية .7
  ربة المهنيةشهادة في إثبات التج .8
 .المصاحب للمطلبالمعلومات الواردة ضمن الملف ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على طالب بإعالم اإلدارة في لالتزام ا .9

 .السابقةجرد في مهمات المراقبة  .10
  .المهندسينان يكون مرسما بجدول عمادة  .11

  لمراقب فني منح مصادقة قرار  .10
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 ديسمبر 9 في مؤرخ التقليدية والصناعات والتجارة المحلية والتنمية الداخلية وزيري قرار ).9 الفصل (التوزيع بتجارة المتعلق 2009 أوت 12 في المؤرخ 2009 لسنة 69 عدد القانون  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية      وزارة التجارةإلى الراجعة بالنظر قتصادية المتعلقة بممارسة األنشطة االقائمة التراخيص  .4
  ).8-1 الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات والمنشآت التقليدية والصناعات التجارة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية خدمات بضبط يتعلق 2010 جوان 18 في المؤرخ القرار بتنقيح والمتعلق 2006 ديسمبر 9 في مؤرخ التقليدية والصناعات التجارة وزير من قرار .بالتجوال التفصيل تجارة نشاط ممارسة وإجراءات شروط بضبط المتعلق 2010

  .)يوما 30(المطلوبة لجميع الوثائق مستوفيا الملف شهر من تاريخ إيداع 
   .المختص ترابيابعد أخذ رأي الوالي اريخ إيداع الملف كامال، تللتجارة في اجل شهر من قبل اإلدارة الجهوية يتم البت في المطلب من   : المعتمدةاإلجراءات

 :الشروط 
  الجنسية،أن يكون تاجر التفصيل بالتجوال تونسي  .1
 :المختصة ترابيا يتضمن الوثائق التالية لدى اإلدارة الجهوية للتجارة تقديم ملف  :تفصيل متجولالحصول أول مرة على بطاقة تاجر  .  :الوثائق المطلوبة . سنة عند تقديم الطلب18بالتجوال من العمر أن يبلغ طالب بطاقة تاجر تفصيل  .2
 . المعتمدة في االنتصابومكان االنتصاب والمدة الزمنية والوسائل وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع االّتجار فيها مطلب في الغرض يتضمن االسم واللقب  .1
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2
 .صورتان شمسيتان .3
 .هادة إقامةش .4
 : انتهاء المدة المحددة بالبطاقةتجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد  . .العمومي البحري مسلمة من السلط المختصةللوالية أو الملك العمومي البلدي او الملك الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي نسخة من رخصة إشغال : وعند االقتضاء .5
 .المعتمدة في االنتصابومكان االنتصاب والمدة الزمنية والوسائل وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع االتجار فيها لقب مطلب تجديد يتضمن االسم وال .1
 .البطاقة السابقة .2
 .نسخة من الترسيم بالسجل التجاري .3
  .المختصةالملك العمومي البحري مسلمة من السلط  الملك العمومي البلدي أو العمومي للوالية أورخصة إشغال الملك العمومي للطرقات أو الملك صورة شمسية وعند االقتضاء، نسخة من ـ 4

  بطاقة تاجر متجول .11

 لسنة 13 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما تجاري عون مهنة بتنظيم المتعلق 1971 ماي 25 في المؤرخ 1971 لسنة 22 عدد القانون
 الفصل (2010 فيفري 22 في المؤرخ 2010

         .تجاري إشهار عون مهنة لممارسة الترخيص وسحب منح وإجراءات شروط بضبط والمتعلق 2011 أكتوبر 7في المؤرخ 2011 لسنة 2913 عدد األمر .التجاري واإلشهار البيع بطرق المتعلق 1998 جوان 2 في المؤرخ 1998 لسنة 40 عدد القانون ).6

  .وثائق المطلوبةالمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف من  ) يوما60(شهران 
 : اإلجراءات المعتمدة

 بكامل الوثائق المذكورة،من تاريخ إيداعه مصحوبا  يوما 60في أجل أقصاه والرد عليه في حالة القبول تتم دراسة المطلب  .1
 بالموافقة المبدئية، عالماإلعلى الطلب يتم في صورة الموافقة  .2
 ركات التجارية،مجلة الشإحداث الشركة وفقا ألحكام استكمال إجراءات  .3
 اإلعالم بالموافقة المبدئية،أقصاه شهر من تاريخ للشركة وذلك في أجل العقد التأسيس النهائي  نسخة من –التجاري أصل مضمون السجل استكمال الملف بتقديم  .4

 :الشروط 
  .تكون له األهلية الواجبة لتعاطي التجارةالقانوني للشخص المعنوي صفة التاجر وأن أن يكون للشخص الطبيعي أو الممثل  .1
  . أن يكون تونسي الجنسية .2
  .بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو إلى تونسيين وجوبا المعنوي نسبة خمسين بالمائة وأن يعهدفي رأس المال المصرح به عند تأسيس الشخص شخصا معنويا وأال تتجاوز المساهمة األجنبية أن يكون خاضعا للقانون التونسي إذا كان  .3
  . آالف دينار10أن يكون رأس المال أدناه  .4
  .تاجرالشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط بصفة س أو بالتحجير فيما يتعلق بالتصرف في بالتفليمع تأجيل التنفيذ وأال يكون قد صدر ضده حكم  أشهر 6 أشهر من النفاذ أو 3بالسجن ألكثر من الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أال يكون قد سبق الحكم على الشخص  .5

  .التجاري اإلشهار عون مهنة ةلممارس الترخيص .12
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  قائمة التراخيص  ة والوثائق المطلوبالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .الوزير المكلف بالتجارةبمقتضى مقرر صادر عن يسند الترخيص  .5

 :الوثائق المطلوبة .إشهارية ال تقل عن سنةالعالي وأن يثبت أن لديه خبرة في مؤسسة نجاح سنتين من التعليم لها أن يكون قد أتم بعدم الحصول على اإلجازة أو على شهادة معادلة على اإلجازة أو شهادة معادلة لها وفي صورة القانوني للشخص المعنوي محرزا على األقل أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل  .6
  بالتجارة، ةإلى الوزارة المكلفيتم توجيه مطلب الحصول على ترخيص  .1
 بطاقة إرشادات متممة ومؤرخة وممضاة، .2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .3
ة ملكية نسخة من عقد الكراء أو شهاد .4  المحل،
 مؤسسة إشهارية ال تقل عن سنة،إتمام سنتين من التعليم العالي وخبرة في وعند االقتضاء للشهادة المعادلة أو ما يثبت نسخة مطابقة لألصل للشهادة العلمية  .5
ا ملألشخاص المعنويين لم يمض على تسليمهنوني بالنسبة شخصا طبيعيا أو الممثل القاأو التحجير تخصان طالب الرخصة إذا كان  وشهادة في عدم اإلفالس 3بطاقة عدد  .6   أشهر من تاريخ إيداع الملف،3أكثر من 
 للشخص الطبيعي، آالف دينار بالنسبة 10ال يقل رصيده عن شهادة حساب بنكي غير قابل للتصرف فيه  .7
 المعنوي،للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص نسخة من مشروع العقد التأسيسي  .8
    . الشركة حسب جنسياتهم مفصلة من المساهمين في رأس مال قائمة .9
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 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة  خيصقائمة الترا  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات  محددةأجال  المراجع القانونية    الراجعة بالنظر إلى وزارة النقلالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية قائمة التراخيص  .5
 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29
 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12

 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005
 .2009 ماي 11

 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار     
  المناطيد استغالل رخصة إسناد شروط بضبط والمتعلق 1992 مارس 10 في المؤرخ 36 عدد الشروط كراس  ).06-05 المالحق( إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006

 :اإلجراءات المعتمدة  
 به الباعث،دراسة الملف األولي الذي تقدم  .1
 .الحصول على الموافقة المبدئيةالوطني للطيران المدني قصد الشروط للعرض على المجلس لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2
عرض الملف على المجلس  .3  ذكور،الم
 :على بعث المشروعو في صورة الموافقة المبدئية  .إجابة الباعث .4

 مشروعه و تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز  
  : و يتضمن)الموافقة المبدئيةقبل انتهاء صلوحية : (للشركة الملف التأسيسيتقديم  .5
 .أو المؤسسينشهادة عدم تفليس للمؤسس  -
 .للشركة مسجلنسخة من القانون األساسي  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -
 .بالطائرات المزمع استغاللهاالوثائق الفنية الخاصة  -
 .دليل األنشطة الخصوصية -
 .للتفقد الميدانيالمشروع يتقدم الباعث بمطلب عند االنتهاء من إعداد  .6
 .المصالح المختصة بوزارة النقلإجراء التفقد الميداني من قبل  .7
   .للحصول على الرخصةالمستثمر من االستجابة للشروط التفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين رة نتيجة إيجابية لعملية في صومنح رخصة االستغالل ، و ذلك  .8

 :الشروط 
تونسي أن يكون الباعث  .1 رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  المستثمرين األجانب في تركيبة مع إمكانية مشاركة (الجنسية 

49%(. 
أن يتمتع الباعث بالخبرة  .2  .ميدان الطيرانبأشخاص من ذوي الكفاءة في في تصور و إنجاز مشروعه كافية في الميدان أو اإلستعانة ال
  :خاصةعلى الموافقة المبدئية يتضمن  للحصول الملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة 
  النقل مطلب كتابي باسم وزير  .1
  دارة الشركةبإالباعثين وللمسؤولين المكلفين السيرة الذاتية للباعث أو  .2
 .المساهمينوتقسيمه بين الشركاء أو تركيبة رأس مال الشركة  .3
بطاقة (نسخة من هوية  .4   .الشركاءالمشروع و المساهمين أو لباعث ) تعريف أو جواز سفر
 .للمؤسسةمشروع القانون األساسي  .5
 .دراسة جدوى .6
مخطط األسطول على مدى    االستغاللالتاريخ المرتقب للشروع في    المناطق الجغرافية للنشاط   )االحداثيات الجغرافية( ألساسية للنشاطالقاعدة ا   :العناصر التاليةيجب أن يحتوي خاصة على  : تقديم فني للمشروع .7
  .سنوات 5مخطط للتشغيل على مدى   مخطط الصيانة   . سنوات5

  .المناطيدوالتنشيط السياحي بواسطة استغالل نشاط الترفيه ترخيص في  .13

 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة
 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29
 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12

 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005
   .2009 ماي 11

    .صلوحية الموافقة المبدئية مدة ، مع مراعاةالترخيصالمستوجبة للحصول على على استيفاء الشروط مرتبط بمدى قدرة الباعث الحصول على الترخيص 

 :اإلجراءات المعتمدة
 به الباعث،دراسة الملف األولي الذي تقدم  .1
 .الحصول على الموافقة المبدئيةالوطني للطيران المدني قصد الشروط للعرض على المجلس لمساعدته على إعداد ملف يستوفي تبادل المعلومات مع الباعث  .2

ي تونسأن يكون الباعث  .1 :الشروط   .ميدان الطيرانبأشخاص من ذوي الكفاءة في في تصور و إنجاز مشروعه الكافية في الميدان أو اإلستعانة أن يتمتع الباعث بالخبرة  .2 .)%49رأس مال الشركة بنسبة ال تتجاوز  المستثمرين األجانب في تركيبة مع إمكانية مشاركة ( الجنسية 

التكوين  (ميدان الطيران المدنياستغالل نشاط التكوين في ترخيص في  .14   .)المؤسسات العاملة في القطاعكلة بطلب من المستمر و الرس
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 أوت غرة في ؤرخالم النقل وزير قرار  خيصقائمة الترا  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات  محددةأجال  المراجع القانونية
 .الطائرة صيانة ميكانيكي تكوين سةمؤس على المصادقة لشروط الضابط 2009 أكتوبر 13 في المؤرخ 185 عدد النقل وزير مقرر     ).07-05 المالحق( إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006

 في المؤرخ 165 عدد النقل وزير مقرر  
  .الطراز كفاءة وعلى الطيران على التكوين مؤسسات على المصادقة لشروط الضابط 2009 أكتوبر 08

 المختصة، عرض الملف على اللجنة الفنية .3
 :بعث المشروعوفي صورة الموافقة المبدئية على  .إجابة الباعث .4

 مشروعه و تكوين الشركة،يشرع الباعث في إنجاز  
  : و يتضمن)الموافقة المبدئيةقبل انتهاء صلوحية : (للشركة الملف التأسيسيتقديم . 1
 .أو المؤسسينشهادة عدم تفليس للمؤسس  -
 .ة مسجلللشركنسخة من القانون األساسي  -
 .لسجل التجاريمضمون من ا -
وعن وكالة  (OACI)ي الدولصادرة عن منظمة الطيران المدني المدني، و تخضع للمعايير الدولية مجال التكوين في ميدان الطيران بالتراتيب الجاري بها العمل في وهي وثائق منصوص عليها  .المزمع القيام بهالوثائق الفنية الخاصة بالتكوين  -  .EASA)( للطيران األوروبية السالمة
 .الميدانييتقدم الباعث بمطلب للتفقد عند االنتهاء من إعداد المشروع . 2
 .المصالح المختصة بوزارة النقلإجراء التفقد الميداني من قبل . 3
مرة واحدة  قابلة للتمديد سنة،  مدتها الموافقة المبدئية: مالحظة   .للحصول على الترخيصر من االستجابة للشروط المستثمالتفقد،أو منح فترة إضافية لتمكين في صورة نتيجة إيجابية لعملية منح رخصة االستغالل ، وذلك . 4     .إنجاز المشروع خالل تلك الفترةيثبت المستثمر تقدم ملحوظ في التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن  و يمكن . من الباعثطلب معللمب

  :خاصةعلى الموافقة المبدئية يتضمن صول  للحالملف األوليتقديم   :الوثائق المطلوبة
  النقل مطلب كتابي باسم وزير  .1
  بإدارة الشركةالباعثين وللمسؤولين المكلفين السيرة الذاتية للباعث أو  .2
 .المساهمينوتقسيمه بين الشركاء أو تركيبة رأس مال الشركة  .3
بطاقة (نسخة من هوية  .4 لباعث ) تعريف أو جواز سفر   .المشروع و المساهمين
 .للمؤسسةمشروع القانون األساسي  .5
 .دراسة جدوى  .6
  :العناصر التاليةيجب أن يحتوي خاصة على  : تقديم فني للمشروع .7
 ،الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
  النشاط،التاريخ المرتقب للشروع في 
  تاليةالمعطيات البالنسبة لتكوين الطيارين إضافة  ،)عدم وجود برنامج مصادق عليهفي صورة (برنامج التكوين:  
  الطائرات،الذاتية لألعوان المكلفين بصيانة برنامج الصيانة والسيرة 
  الجغرافية للنشاط،المطارات والمناطق 
  مقاييس (المخصصة للتكوين وصف دقيق للفضاءات  ،)سيقاعات التدر
  سيتم وضعها على ذمة التكوينالمادية والموارد البشرية التي  عرض مفصل للوسائل: 
 كوين مشروع دليل الت   ،)خاص بكل نوع من التكوين(
  لتكوين الطيارين،إضافة دليل العمليات بالنسبة  
  المواد وسيرتهم الذاتيةقائمة المدرسين حسب. 
  مسجلنسخة من القانون األساسي. 
  التجاريإثبات التسجيل بالسجل.    
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   .السياحية االستثمارات مجلة بإصدار المتعلق 1990 مارس 19 في المؤرخ 1990 لسنة 21 عدد القانون  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    الراجعة بالنظر إلى وزارة السياحة والصناعات التقليديةالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية قائمة التراخيص  .6
من تاريخ )  يوما30(شهر      .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف 

  المعتمدة اإلجراءات  
  .الملف تقديم .1
 .الملف دراسة .2
  .لترخيصا منح .3

  :الوثائق المطلوبة  القانونية المعمول بهالإلجراءاتالتنشيط السياحي محدثة وفقا أن تكون وحدة اإليواء أو  :الشروط 
 .للسياحةللديوان الوطني التونسي مطلب بإسم المدير العام  .1
 .وقائمة المساهمينمشروع العقد التأسيسي  .2
استمارة موافقة مسبقة  .3  )التونسي للسياحةباإلستثمارات بالديوان الوطني انموذج متوفر بإدارة النهوض (
محضر إتفاق بين مالك . 4 حية ومؤسسي اؤسسة السيالم   .شركة التصرف

  .مؤسسات التنشيط السياحيالتصرف في  مؤسسات اإليواء السياحي أو الموافقة المسبقة على شركات   .15

   .السياحية االستثمارات مجلة بإصدار المتعلق 1990 مارس 19 في المؤرخ 1990 لسنة 21 عدد القانون
من تاريخ ) يوما 60(شهران  فيا لجميع مستوإيداع الملف      .الوثائق المطلوبة

  المعتمدة اإلجراءات
  .الملف تقديم .1
 .الملف دراسة .2
  .الترخيص منح .3

 :الشروط 
  :الوثائق المطلوبة .المسبقةتاريخ الحصول على الموافقة النهائية في أجل  أقصاه سنة من مطلب الموافقة تقديم  -
 .للسياحةللديوان الوطني التونسي مطلب بإسم المدير العام  .1
 .بالشركة المحدثةملف القانوني المتعلق ال .2
 ).التونسي للسياحةباإلستثمارات بالديوان  الوطني متوفر بإدارة النهوض انموذج (استمارة  موافقة  .3
    .القانونية اإلجراءات يالسياحي مستوفاإليواء السياحي أو التنشيط عقد تصرف في وحدة . 4

ية على شركات ئالموافقة النها .16   .مؤسسات التنشيط السياحيات اإليواء السياحي أو التصرف في مؤسس
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 في مؤرخ 2001 لسنة 1 عدد بالقانون ادرةالص االتصاالت مجلة  لتراخيص اقائمة    والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقميالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية قائمة التراخيص  .7
  .2008جانفي  8 في مؤرخ 2008 لسنة 1 عدد بالقانون وإتمامها تنقيحها تم كما االتصاالت مجلة بإصدار يتعلق 2001جانفي15

)  يوما60 (شهران   .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع من 
المستقلة الشبكات الخاصة  واستغاللتخضع إقامة  .1   لالتصاالتالوطنية الوطني والداخلية والهيئة بعد أخذ رأي وزيري الدفاع  باالتصاالتمن الوزير المكلف  إلى ترخيص مسبق لالتصاالت
  .الغير الخاصخاصة التعبر الملك العام أو ملك هي شبكة : شبكة خاصة داخلية  .لخاصالغير اخاصة تعبر الملك العام أو ملك هي شبكة : شبكة خاصة مستقلة   :مالحظة  .لترخيصالشبكات الخاصة الداخلية  واستغاللال تخضع إقامة  .2

  .لالتصاالتخاصة مستقلة  شبكة واستغاللإقامة  .17  

 في مؤرخ 2001 لسنة 1 عدد بالقانون الصادرة اإلتصاالت مجلة
 عدد وبالقانون 2008 جانفي 8 في مؤرخ 2008 لسنة 1 عدد بالقانون وإتمامها تنقيحها تم كما اإلتصاالت مجلة بإصدار يتعلق 2001جانفي15
 أفريل 12 في مؤرخ 2013 لسنة 10

  ).خامسا-31 الفصل (2013

)  يوما60 (شهران   .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع من 
باالتصاالت قبل الوزير المكلف األنترنات لترخيص مسبق من يخضع توفير نقطة تبادل حركة       لالتصاالتخذ رأي الهيئة الوطنية بعد أ

  .تبادل حركة األنترنات نقطة ترخيص مسبق لتوفير .18    

لسنة  452باألمر الحكومي عدد المعلومات واإلتصال كما تم تنقيحه وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج  المتعلق 2014 ماي 19المؤرخ في  2014 لسنة 2152األمر عدد 
 جوان 9 المؤرخ في 2015
 .توفرهاالبشرية والمادية والمالية الواجب المعلومات واإلتصال واإلمكانات وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا يتعلق بضبط أصناف أنشطة إدماج  2014واإلتصال مؤرخ في غرة أوت العلمي وتكنولوجيا المعلومات قرار من وزير التعليم العالي والبحث       .2015

 .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف يوما من من تاريخ ) 45(وأربعين أجل أقصاه خمسة 

 :المعتمدةالوثائق المطلوبة و اإلجراءات 
 .الترخيصوممضاة من قبل طالب طرف اإلدارة متممة ومؤرخة بطاقة إرشادات مسلمة من  .1
  تاريخ إيداع المطلب،عليها أكثر من ثالثة أشهر من للشخص المعنوي لم يمض  الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص 3بطاقة عدد  .2
 بالنسبة للشخص المعنوي،نسخة من العقد التأسيسي  .3
مبدئية صالحة لمدة ستة موافقة المعلومات واالتصال إسناد يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا  .المستوجبة لممارسة النشاطالبشرية والمادية والمالية الوثائق المثبتة لإلمكانات  .4  .ممارسة النشاطال تمكن الموافقة المبدئية من  .وممضاة من قبل الطالبواالتصال متممة ومؤرخة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات إرشادات مسلمة من قبل الوزارة الترخيص بناء على بطاقة اإلجراءات الالزمة للحصول على أشهر وذلك إلتمام ) 6(

  :لطبيعيبالنسبة للشخص ا
 إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا،المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه، أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه  .1
 :بالنسبة للشخص المعنوي   .المستوجبة لممارسة النشاطتوفير اإلمكانات البشرية والمادية والمالية  .2
 الترخيص شخصا معنويا،السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه، إذا كان طالب يكون ممثله القانوني متمتعا بحقوقه المدنية ونقي أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وأن   .1
 .المستوجبة لممارسة النشاطتوفير اإلمكانات البشرية والمادية والمالية  .2

  .المعلومات واالتصال جال تكنولوجياالعمومية في مادماج وانجاز الشبكات  .19
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    .المعلوماتيةعلى خبراء التدقيق في مجال السالمة بضبط شروط وإجراءات المصادقة  المتعلق 2004 ماي 25والمؤرخ في  2004 لسنة 1249األمر عدد  )8الفصل (بالسالمة المعلوماتية  المتعلق 2004 فيفري 3في  المؤرخ 2004 لسنة 5القانون عدد   لتراخيص اقائمة    والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  .صاحبهيرجع الملف إلى في حالة الرفض      . الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف من )  يوما30(شهرجل أقصاه   أ

  .لدى الوكالة مقابل وصل إيداعاع مع اإلعالم بالبلوغ أو باإليدأو وثيقة إلكترونية موثوق بها بواسطة رسالة مضمونة الوصول الوطنية للسالمة المعلوماتية شهادة المصادقة إلى الوكالة توجه مطالب الحصول على   :اإلجراءات المعتمدة  .إلى ممثل عن المهنةممثلين عن عدة وزارات إضافة لى مستوى الوكالة وتتكون من ع محدثة استشاريةعلى رأي لجنة مجال السالمة المعلوماتية بناء لممارسة نشاط خبير تدقيق في المعلوماتية شهادة المصادقة تسند للوكالة الوطنية للسالمة 

 :الشروط 
  الجنسية التونسية، .1
  نقي السوابق العدلية، .2
  .عن سنتين تقل ذات عالقة بمجال السالمة المعلوماتية لمدة الالوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية وشغل وظيفة وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل األستاذية في اإلعالمية أو االتصاالت أو ما يعادلها متحصال على شهادة  للسالمة المعلوماتية، أوق عليها من قبل الوكالة الوطنية تكوينية مصاداالتصاالت أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة متحصال على شهادة مهندس في اإلعالمية أو  أوالمتخصصة في السالمة المعلوماتية أو ما يعادلها، متحصال على شهادة الدراسات العليا  .3
  المعلوماتية ومباشرين كامل الوقتشهادة المصادقة من الوكالة الوطنية للسالمة ثالثة خبراء تدقيق على األقل متحصلين على خبير تدقيق في مجال السالمة المعلوماتية تشغيل الحصول على شهادة المصادقة لممارسة نشاط يتعين على الشخص المعنوي الراغب في ـ 4
  :ةالوثائق الطلوب .مؤقتاأشهر من تاريخ إعالمه بسحب شهادة المصادقة يتابع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثالثة وتسحب شهادة المصادقة نهائيا من الخبير الذي لم . المصادقة مؤقتا إلى أن يسوي الخبير وضعيتهبالوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية، سحب شهادة نة المحدثة للسالمة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجالمقتضيات يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية وفي حالة اإلخالل بهذه . كل ثالث سنواتالوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية، على األقل مرة مجال السالمة المعلوماتية، مصادق عليها من قبل ن على خبير التدقيق متابعة مرحلة تكوينية في يتعي 

I. بالنسبة للشخص الطبيعي:  
ادة الجامعية المثبتة للمستوى نسخة من الشه .5  أشهر،3 مسلمة منذ أقل من 3بطاقة عدد  .4  أشهر،3شهادة جنسية مسلمة منذ أقل من  .3 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،  .2  طالب شهادة المصادقة،    للسالمة المعلوماتية تكون متممة وممضاة من قبل بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية  .1  .المعلوماتية عند االقتضاءالوثائق المثبتة للخبرة المهنية في مجال السالمة  االقتضاء،نسخة من شهادة التكوين المطلوبة عند  .6 العلمي المطلوب،

II. بالنسبة للشخص المعنوي :  
  الممثل القانوني لطالب المصادقة،ممة وممضاة من قبل للسالمة المعلوماتية تكون متبطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية  .1
  يالقانوني للشخص المعنونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل  .2
 الذين سيتم تشغيلهم،نسخة من شهادات المصادقة للخبراء الثالثة  .3
 نسخة من القانون األساسي،    .4
 التدقيق، خبراء 3نسخة من عقود الشغل المبرمة مع  .5
  .ون السجل التجارينسخة من مضم .6

  .تيةالسالمة المعلومانشاط خبير تدقيق في مجال شهادة المصادقة لممارسة  .20
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  الراجعة بالنظر إلى وزارة الماليةالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية ائمة التراخيص ق .8
المؤرخ في  2006 لسنة 1996دد األمر ع  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية 

  .التونسية للتضامناإلداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة المتعلق بضبط التنظيم  2006 جويلية 17
  .لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا أشهر من تاريخ ) 3(ثالثة 

  :المعتمدةاإلجراءات 
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

  :لمطلوبةلوثائق اا
  .للوكالة التونسية للتضامنطلب كتابي باسم الرئيس المدير العام  .1
  . للسوابق العدلية3بطاقة عدد  .2
  .ممضاة من قبل المعني باألمرنسخة من كراس شروط معدة في الغرض  .3
الفاصلة بينه وبين المساجد وتحديد المسافة والقيام بمعاينة ميدانية للمحل المراد استغالله جراء بحث أمني يتعلق بالمعني باألمر ا .4   .ومؤسسات التعليم
  .رأي وزير الداخليةمجلس اإلدارة ومصادقة وزير المالية وأخذ العام للوكالة التونسية للتضامن بعد موافقة يسند الترخيص من قبل الرئيس المدير  .5

  .الرهانات على الخيولحرة لممارسة نشاط تسجيل  فتح نيابة فيترخيص  .21
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 جويلية 14 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما. الخاص الجامعي بالسكن المتعلق الشروط كراس على المصادقةب  والمتعلق2003أكتوبر  17 في المؤرخ والتكنولوجيا العلمي والبحث العالي التعليم وزير قرار  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية      الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية  قائمة التراخيص .9
2008.  

  .الشروطعليها بكراس الشروط المنصوص للمحل المستوفي المعاينة الميدانية الترخيص بعد 

 :من الوثائق التاليةمبيت جامعي خاص معد إليواء الطلبة مشروع تكون الملف المتعلق بإنجاز   :مبيت جامعي خاصالوثائق المطلوبة إلنجاز مشروع 
  المزمع بناؤه وهيكل تمويله، مذكرة تقديمية حول المشروع  .1
  آجال اإلنجاز،  .2
  ، األرضالتنصيص على وضعية مثال موقعي للعقار المزمع بناؤه مع  .3
   :للمشروع تتضمننسخة من األمثلة الهندسية األولية  .4
طاقة عدد ونوع الغرف حسب  -   .االستيعاب
   .الجناح الصحي -
   .الفضاءات المشتركة -
   .المساحة الجملية المغطاة -
  .االستعمالالمساحة حسب تخصيص  -
   :المحل تتضمن أساسامذكرة تتعلق بشروط استعمال  .5
   .ظروف تسيير المحل -
  :مسوغ بصفة قانونيةمحل على وجه الملكية أو جامعي في الوثائق المطلوبة الستغالل مبيت  .حسب السريرالتسعيرة المقترحة للكراء الفردي  -
   .للطلبة وشروط مراجعتهااالستغالل والتسعيرة المقترحة للكراء تتضمن خاصة معطيات حول ظروف مذكرة حول استغالل المحل  .1
  .ترقيما للغرف وطاقة استيعابهاتصاميم هندسية شاملة تحمل  .2
 .مشروع نظام داخلي للمبيت في التصرف،أو شهادة في الحق شهادة ملكية للمحل أو عقد كراء  .3
    .عليها بكراس الشروطللمحل المستوفي الشروط المنصوص يتم الترخيص بعد المعاينة الميدانية   :اإلجراءات المعتمدة 

 :الشروط 
  .واألخالقجنحة أو جناية تمثل اعتداء على األموال  يكون قد صدر في شأنه حكم من أجل الوأن وجه الكراء إليواء الطلبة، متمتعا بحقوقه المدنية ى ملكه أو على بناء محل أو المستغل لمحل علالقانوني للشخص المعنوي الذي ينجز مشروع يشترط أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل  .1
  .مة إليواء الطلبةالوالشروط الصحية وشروط الستتوفر في المحالت المذكورة المرافق االساسية من مؤسسات التعليم العالي والبحث كما يجب أن يها وقريبة حسب أمثلة تهيئة عمرانية مصادق علالطلبة داخل مناطق عمرانية مخصصة للغرض يتعين أن تتواجد المحالت المعدة إليواء  .2
   :المسؤول المعين من طرفه أساسا المسائل التاليةوالبحث العلمي ويتولى المستغل للمحل أو تعليم العالي كتابية مسؤوال يحظى بموافقة وزارة الالطلبة مباشرة على المحل أو أن يعين بطريقة يشترط أن يشرف المستغل لمحل معد إليواء  .3
   .بالمحلمسك ملفات وسجالت تتعلق بالطلبة المقيمين  -
  .يتمة بالمبالقواعد الصحة والستأمين النظافة الضرورية والسهر على تطبيق و ة متواصلة للمحل بالليل وبالنهارتأمين حراس -
  .األمر ذلكضمان إسعاف الطلبة المقيمين كلما تطلب  -
إبرام عقود كراء مع الطلبة المقيمين بالمبيت  -  . وتسلم للطالب نسخة من العقدأوليائهمأو 
اف  أصنثالثمستغل ثان على وجه الكراء إلى كانت مستغلة مباشرة من طرف المالك أو من طرف تصنف المحالت المعدة إليواء الطلبة سواء  .4   :حسب طاقة استيعابها كما يلي
   .را سري100 و50بين  طاقة استيعابها تتراوح محالت: الصنف األول -
محالت تفوق طاقة استيعابها : الصنف الثاني -

  . سريرا300 سريرا وال تتجاوز 100
محالت تفوق طاقة استيعابها : الصنف الثالث  -

لمحالت التي تكون طاقة ويمكن النظر في ا   . سريرا600 وال تتجاوز ا سرير300  . سريرا حالة بحالة50استيعابها دون 
  .هذه المرافق على كاهل المستثمرالصالح للشراب والتدفئة المركزية، وتحمل كلفة الطلبة التهوئة واإلضاءة الطبيعية والكهربائية والماء يجب أن تتوفر في المحالت المعدة إليواء  .5
   :بالغرف كاآلتيوتكون المساحات الصافية المطلوب توفرها   10 يتعدى الالواحد مع هامش زيادة أو نقص  إلى السرير مترا بالنسبة 11بالمبيت بمعدل  تحسب المساحات الخام المطلوب توفرها .6
  . متر مربع7.5: غرفة ذات سرير واحد -
   . متر مربع14: غرفة ذات سريرين -
  .في الغرفة الواحدة طلبة 3 إيواء أكثر من  ال يمكن في كل الحاالت  . متر مربع18:  أسرة03غرفة ذات  -

  .إليواء الطلبةالجامعية الخاصة المعدة استغالل المبيتات ترخيص في  .22
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  :معدة إليواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالبيشترط أن تتوفر في الغرف المكونة لمباني  .7
  .) على األقل90x1.9: (سرير -
   ووسادة، لولبيةحشية -
  .) على األقلx 55  x 2.10 50: (خزانة -
  .)وكرسي على األقل x 50 x 80 70: (طاولة -
  .)على األقل x 31 x 80 27:( برف للكت -
لكل غرفة ذات  " Veilleuse"فانوس مراجعة -   .سريرين أو أكثر
  .سلة مهمالت -
  :الدنيا التاليةالطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات يتعين أن تحتوي المحالت المعدة إليواء  .8
  . مقيمين10لكل  (douche) رشاش ماء -
  . مقيمين8دورة مياه لكل   -
  .مقيمين 5لكل  (lavabo) لغسلحوض ل  -
 .العملطوابق على األقل طبقا للتراتيب الجاري بها مصعد آلي بالمبيتات التي تشتمل على خمسة   -
 :يتعين على المسوغ .9
إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين  -  .به
  .طريق الطبيب المتعاقد مع المبيتتأمين اإلحاطة الصحية الضرورية دوريا عن    -

   :بقطع النظر عن طاقة استيعابه ما يليط أن تتوفر بالمحل المعد إليواء الطلبة يشتر .10
   .محل إداري -
   .طرف الحماية المدنيةوسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من  -
لكل   متر مربع0.5أكل وحوض بكل طابق بحساب  وطاولة ثالجة وحدة طبخ مجهزة بموقد و - قاعة   ،ية يستجيب لشروط السالمة والحماطالب    .األساسية للعالج السريع مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على األدوية عالج
جهاز تلفزة، جهاز فيديو، "على المرافق األساسية  واألنشطة الثقافية يحتوي لإلنترناتفضاء  -   . "انترنات،
 .المشروبات الساخنة ووحدة إلعداد ثالجةمشرب يحتوي على  -

   :ا سرير300 سرير وال تتجاوز 100استيعابها  التي تفوق طاقة إلى المبيتاتسبة بالن  . أ   :كما يتعين توفير ما يلي .11
  موزع للمكالمات الهاتفية،  -
  هاتف جماعي لكل رواق أو طابق،  -
 :ا سرير100استيعابها  التي تفوق طاقة والمواصفات اإلضافية للمبيتات سرير وعالوة على الشروط 300استيعابها  التي تفوق طاقة إلى المبيتاتبالنسبة   . ب   . مقيم100عون إداري لكل  -
   .منشط ثقافي  -
 .قاعة الستقبال األولياء  -
  بكامل أجنحة المبيت، WIFIتوفير  -
  ). الطلبة وتأمين سالمتهمتجهيز المبيت بكاميرا لمراقبة دخول وخروج  -
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 في المؤرخ الصحة وزير قرار  .ممارسته وأساليب اإلنجابي الطب أنشطة بتحديد المتعلق 2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 1027 عدد األمر .2005 مارس 24 في المؤرخ 2005 لسنة 994 عدد باألمر إتمامه تم كما اإلنجابي لطبل الوطنية اللجنة بتركيبة المتعلق 2002 جانفي 14 في المؤرخ 2002 لسنة 73 عدد األمر  .اإلنجابي بالطب المتعلق 2001 أوت 7 في المؤرخ 2001 لسنة 93 عدد القانون  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    راجعة بالنظر إلى وزارة الصحةقائمة التراخيص ال .10
 .اإلنجابي الطب خدمات من دةلالستفا الزوجين مطلب أنموذج بضبط المتعلق 2003 مارس 27
 في المؤرخ الصحة وزير قرار- 

  .والخاصة العمومية الصحية بالمؤسسات اإلنجابي للطب وحدات بإحداث المتعلقة التشريعية األحكام بتطبيق المتعلق 2004 أكتوبر 26 في المؤرخ 85 عدد الصحة وزير منشور  .اإلنجابي الطب أعمال بسجل المتعلق 2003 جويلية 16

 .اإلنجابيالوطنية للطب الملف على اللجنة من تاريخ إحالة )  يوما60 (شهران

  :المعتمدةاإلجراءات 
  دراسة الملف، .1
  إلبداء الرأي،للطب اإلنجابي على اللجنة الوطنية إحالة الملف  .2
إجراء تفقد  .3   .والترتيبيةحكام التشريعية لأل وحدة الطب اإلنجابيبت من مطابقة والتث

  :الوثائق المطلوبة    .التوليد مرخص له شخصياتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية اإلدارية لطبيب نساء مختص في   .وحدة منفردة ومستقلة وظيفيان يمارس الطب اإلنجابي في المؤسسات المرخص لها في إطار يجب أ :الشروط 
  مطلب باسم وزير الصحة مقدم من قبل مدير المؤسسة، .1
   اإلنجابي،التزام الطبيب منسق وحدة الطب .2
  عن أعمال الطب اإلنجابي،نسخة من الشهادات العلمية وشهادة الكفاءة للبيولوجي المسؤول  .3
  .نسخ من األمثلة الهندسية للوحدة) 03(ثالث  .4
  قائمة التجهيزات المركزة، .5
    .وشهاداتهم العلميةقائمة األعوان المنتدبين بوحدة الطب اإلنجابي مرفقة بعقود عملهم  .6

   .الصحية الخاصةالطب اإلنجابي بالمؤسسات ترخيص لممارسة  .23

  .)1 ـ 3 عدد الملحق (إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2004 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار  .طريةالبي الطبية البيولوجيا تحاليل مخبر لمسؤول بالنسبة البيطرية الطبية البيولوجيا في المتخصص التكوين شروط  بضبط المتعلق 2009 ديسمبر 30 في المؤرخ 2009 لسنة 3849 عدد األمر .سيرها وطرق ومشموالتها الطبية للبيولوجيا الفنية اللجنة تركيبة بضبط المتعلق 2002 جويلية 29 يف المؤرخ 2002 لسنة 1733 عدد األمر .المتخصصة الطبية التحاليل بمخابر المتعلق 2002 جويلية 29 في المؤرخ 2002 لسنة 1732 عدد األمر    ).8 الفصل( الطبية التحاليل بمخابر المتعلق 2002 جوان 11 في المؤرخ 2002 لسنة 54 عدد القانون

  . المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع )  يوما60(شهران 
 اإلجراءات المعتمدة

  الملف، دراسة .1
  إلبداء الرأي،للبيولوجيا الطبية على اللجنة الفنية عرض الملف  .2
  .تسليم الرخصة .3

 :الشروط 
  .خلو الطالب من كل الموانع القانونية واستيفائه لشروط الممارسة .1
عادلة أو متحصال على اختصاص البيولوجيا الطبية البشرية أو شهادة مأن يكون حامال لدكتوراه في الطب أو صيدالنيا وحامال لشهادة في  .2 ليات أو علم األحياء الدقيقة أو الكيمياء يمتخصص في علم الطفبرتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أو طبيب بيطري استشفائي جامعي البيولوجيا الطبية البيطرية أو لشهادة مصادق عليها أو أن يكون باشر تصاص في معادلة أو أن يكون حامال لدكتوراه في الطب البيطري اخالخاليا المرضيين البشريين ومسجال بجدول عمادة األطباء، أو شهادة أو أن يكون حامال لدكتوراه في اختصاص التشريح وعلم . إليها بالنظر ومسجال بجدول العمادة الراجع 1988لقب بيولوجي قبل غرة جانفي   :الوثائق المطلوبة .الحيوية
ليل الطبية تسلم تعمير مطبوعة مطلب استغالل مخبر خاص للتحا .1  من قبل وحدة مخابر البيولوجيا الطبية،
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .2
 نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق األمر بشخص معنوي، .3
 نسخ مطابقة لألصل من الشهائد المطلوبة، .4
 شهادة تسجيل الطالب بالعمادة المهنية التي يرجع لها بالنظر .5
 المخبر،مثال مفصل للمحل الذي سيأوي  .6
 ،)شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد بيع أو وعد كراء(لنشاطه المهني نسخة من العقد الذي يثبت أنه بإمكان الطالب استعمال المحل  .7
 قائمة في المعدات الضرورية لنشاط المخبر، .8
 ينوي الطالب استخدامها،قائمة التحاليل المزمع إنجازها بالمخبر مع تحديد التقنيات التي  .9

  .المرضيين البشريين والتشريح وعلم الخالياالطبية البشرية والبيطرية مخبر خاص للتحاليل  الستغاللترخيص  .24
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 االقتضاء قرار االستقالة أو أمر إسناد عطلة لبعث مؤسسة،عند  .10
 :بالنسبة لرخصة استغالل بالوكالة   .لخاصةالمخبر والمؤسسة الصحية اأعد لها وبنسخة من االتفاق الممضى بين البيولوجي الذي سيسير الوثائق المذكورة أعاله بالتزام بعدم استعمال المحل إال لألغراض التي في حال كان المخبر تابعا لمؤسسة صحية خاصة يتعين إرفاق  .11
 مطلب باسم وزير الصحة، .1
   ال يتجاوز تاريخ تسليمها سنة،3بطاقة عدد  .2
 نسخة من العقد بين البيولوجي والورثة، .3
 نسخ من الشهائد العلمية أو الشهادة المعادلة، .4
 شهادة تسجيل بالعمادة المهنية، .5
 الفصل (البحر بماء المعالجة مراكز واستغالل إحداث وشروط مقاييس بضبط والمتعلق 2006 نوفمبر 30 في المؤرخ 2006 لسنة 3174 عدد األمر  .مخبر بالورثةنسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل عن ال .6

4.(  

  .التكميليةاإلدالء بالوثائق من تاريخ  .)يوما 30(شهر : النهائيةالموافقة       .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف  من تاريخ )يوما 30(شهر: دئيةالمبالموافقة 

    :المبدئيةبالنسبة للموافقة  :المعتمدةاإلجراءات 
  .البحرلمراكز العالج بماء قبل اللجنة الفنية دراسة الملف من  .1
  .وجدتبتحفظات اللجنة إن م المعني إعال .2
  النهائية بالنسبة للموافقة     .المعني باألمرالتحفظات من قبل المبدئية بعد رفع تسليم الموافقة  .3
  .البحرلمراكز العالج بماء قبل اللجنة الفنية دراسة الملف من . 1
  .وجدتبتحفظات اللجنة إن إعالم المعني . 2
  .باألمرمن قبل المعني فظات بعد رفع التحتسليم الترخيص . 3

  :بالنسبة للموافقة المبدئية .  :الوثائق المطلوبة   .تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمليجب أن يكون طالب الخدمة خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة  :الشروط  
  .بالمياهمطلب باسم المدير العام للديوان المياه المعدنية واإلستشفاه  .1
  .دراسة تأثير المشروع على المحيطنسخة من  .2
  .األمثلة الهندسية لمركز المعالجة بماء البحر .3
  .المعالجة بماء البحرنسخة من القانون األساسي للشركة مع التنصيص على نشاط  .4
  . نسخة من موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة .5
  .نسخة من موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع .6
  بالنسبة للموافقة النهائية  .  .ني لمسار جلب وتصريف مياه البحرمثال بيا .7
  .مطلب باسم المدير العام للديوان .1
  .نسخة من الموافقة المبدئية .2
  .محضر جلسة تسمية مدير المركز .3
  .عقد الطبيب مؤشر من عمادة األطباء .4
  .قائمة اسمية محينة لألعوان .5
  نسخة من االتفاقية مع مخبر التحاليل .6
  . العينات برسم تخطيطي لإلحداثيات الجغرافيةضبط نقاط أخذ .7
  .من ستة أشهرمن قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة الصحة لم يمض عليها أكثر شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التسع  .8
  .عقود عمل األعوان محينة ومصحوبة بالشهائد العلمية .9

  .يع في حالة تلوثنسخة من منهجية التدخل السر .10
  .نسخة من االتفاقية مع طب الشغل .11
  .نسخة من شهادة سالمة المحالت سارية المفعول .12
  .نسخة من شهادة التأمين .13
  .نسخة من االتفاقية مع الجهة المختصة بنظافة ومتابعة القنوات .14

   .بماء البحرواستغالل مركز معالجة ترخيص إلحداث  .25
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ا إيداع الملف مستوفي أشهر من تاريخ )3 (ثالثة  .العموميين الكتبة مهنة بتنظيم المتعلق 1969 مارس 27 في المؤرخ 1969 لسنة 19 عدد القانون  قائمة التراخيص  المطلوبة والوثائق الشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخليةنشطة االقتصادية المتعلقة بممارسة األقائمة التراخيص  .11   .المعتمدإجابة المعني باألمر عن طريق  .3  المختصة بالوالية،دارسة الملف من قبل المصلحة  .2  الجهة،المعتمدية مرفوقا برأي معتمد تقديم ملف كامل إلى الوالية عبر  .1  :اإلجراءات المعتمدة  .لجميع الوثائق المطلوبة

: المستوى التعليمي .2  تونسي الجنسية، .1 الشروط  لى أقل السنة الثالثة ثانوي ع   .المستوى التعليميشهادة مدرسية إلثبات  .4  الوطنية،نسخة من بطاقة التعريف  .3  من ستة أشهر،لم يمض على تسلمها أكثر بطاقة السوابق العدلية  .2  الوالي،مطلب كتابي باسم  .1  :الوثائق المطلوبة . كتابيالمشاركة في اختبار  .5 نقي السوابق العدلية، .4 بلوغ سن الرشد، .3 تقدير،

  .عموميرخصة كاتب  .26

  )11إلى 2 من الفصول( المائية اآلبار حفر نشاط تعاطي شروط بضبط يتعلق 1997 أكتوبر 27 في المؤرخ 1997 لسنة 2082 عدد األمر  تممتها أو نّقحتها الّتي النصوص وجميع 1975 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة 

من تاريخ من تاريخ  شهر   .حفر اآلبار المائية السطحية صنف أللمعني باألمر رخصة تعاطي نشاط في صورة الموافقة يتم إسناد  .3  .تقرير في الغرضالمختصة إلجراء معاينة وإعداد إحالة الملف للمصالح الفنية  .2  .تقديم ملف للوالية .1  :اإلجراءات المعتمدة  ).يوما 30( كامال اع الملفإيد

  .والماليةبتوفر اإلمكانيات المادية تصريح على الشرف  .4  المهنية،نسخة من شهادة الكفاءة  .3  .الوطنيةنسخة من بطاقة التعريف  .2  الجهة،مطلب كتابي باسم والي  .1  :الوثائق المطلوبة .والماليةتوفر اإلمكانيات المادية  .3  .الكفاءة المهنيةشهادة تكوين تثبت  .2  .أمتار 3 البئر من متر إلى قطر .1

  .صنف أ بار المائيةلمقاوالت حفر اآلبطاقة مهنية  .27
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 إسنادها وشروط وإجراءات وآجال مشروع إلنجاز اإلدارية التراخيص قائمة  3ملحق 
  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية. 1

بالنصوص الالحقة وخاصة الفصول من  ا وإتمامهامجلة الشغل كما تم تنقيحه والمتعلق إصدار 1966 أفريل 30في  المؤرخ 1966 لسنة 27القانون عدد مجلة الشغل الصادرة بمقتضى  
 . منه324 إلى 293
ت الحريق واالنفجار والفزع بالبنايامجلة السالمة والوقاية من أخطار    لسنة 11القانون عدد الصادرة بمقتضى 

 .2009 مارس 2 المؤرخ في 2009
 .بالتحكـم في الطاقـة والمتعلق 2004 أوت 02المـؤرخ في  2004 لسنـة 72القانون عدد  
ة أو المزعجة الخطرة أو المخلة بالصحبإجراءات فتح واستغالل المؤسسات  المتعلق 2006 أكتوبر 9المؤرخ في  2006 لسنة 2687  األمر عدد    .وشروط استغاللها
 .ومشموالتها وطرق سيرهاالخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات  المتعلق 2004 أفريل 13المؤرخ في  2004 لسنة 956األمر عدد  
 .الخاضعة لكراس الشروطالمؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة ى المحيط وبضبط بدراسة المؤثرات عل والمتعلق 2005 جويلية 11المؤرخ في  2005 لسنة 1991األمر عدد  
 .إلى الوالة والنصوص التي نقحته وتممتهبتفويض صالحيات بعض أعضاء الحكومة  والمتعلق 1989 مارس 24المؤرخ في  1989 لسنة 457األمر عدد  
 لسنة 457بتنقيح وإتمام األمر عدد  والمتعلق 2008 أوت 23ؤرخ في الم 2008 لسنة 2954األمر عدد  

 .اعضاء الحكومة إلى الوالة المتعلق بتفويض بعض سلطات 1989
  .ةبالصحة أو المزعجقائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة  المتعلق بضبط 2005 نوفمبر 15في والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ قرار وزير الصناعة والطاقة  

  . حالة الموافقةالعمومي وإعداد قرار تراخيص في إعالم الطالب بنتائج البحث  .3  المعنية،واالستشارات الفنية من قبل المصالح إجراء البحث العمومي  .2  تقديم ملف للوالية، .1  :اإلجراءات المعتمدة  

  :الوثائق المطلوبة
والية معرفة باإلمضاء الطلبات والتي تسحب من التعمير المطبوعة الخاصة بهذا النوع من  .1   . مليم3000ومتنبرة بطابع جبائي قيمته 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .2
  وصل في دفع المعلوم القار المستوجب، .3
 نظائر بمقياس تقريبي 3مثال إجمالي في  .4
  وسائل الالزمة لإلنتاج،الووسائل اإلسعافات األولية وبصفة عامة كل وسائل مجابهـة الحرائق ومنافذ النجدة السالمة وأماكن تركيز اآلالت والمعدات والخزانات ومعدات  يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد 1/200
 نظائر بمقياس 3مثال موقعي للمؤسسة في  .5
   مترا،50تقل عن  وطبيعتها على امتداد مسافة ال يوضح كل البيانات المحيطة بها 1/1000
أو بطاقة توضيحية (مذكرة وصفية للمشروع  .6   والمنتوجات وأساليب الصنع،مع بيان المواد المستعملة ) معمرة وممضاة
    .2005 جويلية 11في  المؤرخ 2005 لسنة 1991يقتضيه االمر عدد المحيط أو نسختان من كراس الشـروط طبقا لما مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط  .7

  ).الثالثالمرتبة من الصنف المؤسسات (بالصحة الخطرة أو المخلة واستغالل المؤسسات خيص فتح إسناد ترا. 1

  .برخص استغالل محالت بيع التبغ يتعلق 1995 أكتوبر 9المؤرخ في  1995 لسنة 1916األمر عدد  
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في   
  .محالت بيع التبغ استغالل المقاييس المعتمدة لمنح رخصة يتعلق بضبط 1996 جويلية 16

  .المطلوبةالوثائق مستوفيا لجميع إيداع الملف من تاريخ ) يوما 60(شهرين 

  اإلجراءات المعتمدة
  .المعتمدية التي يقطن بها المعنيإيداع المطلب بمركز الوالية أو  .1
لة بين محلين المتعلقة بالمسافة الفاصالمختصة  للتثبت من توفر المقاييس إحالة الملف على المصالح  .2   ). مترا50التقل عن (لبيع التبغ 

  : في طالب الترخيص الشروط التاليةتوفريجب أن ت
  قي السوابق العدلية،نيكون أن  .1
  العمومية،الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت أن ال يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو  .2
  ،المهن في القطاعات غير الفالحيةثالثة أضعاف األجر األدنى المضمون لمختلف أن ال تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق  .3

تغيير أو تجديد قرار (   محالت بيع التبغرخصة استغالل . 2     )عنوان
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  باألمر، إجراء بحث اجتماعي  للمعني  .3
 .الجهوية لمنح رخص بيع التبغعرض الملف على أنظار اللجنة  .4
تمكين في صورة الموافقة يتم  .5   .أمين المال الجهوي  الرخصة و إعالم المعني باألمر من

  ،  تقديم ملف كامل .4
  الوثائق المطلوبة ) . مترا50التقل عن (محلين لبيع التبغ  المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين توفر .5
  مطلب بإسم الوالي  .1
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .2
  أكثر من ستة أشهر،بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها  .3
  ة السابقة لسنة طلب الرخصة ،الدخل بعنوان السننسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على  .4
  استغالله،عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد  .5
  شهادة الوقاية للمحل المراد استغالله، .6
  نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، .7
  .القرار األصلي .8

 عدد بالقانون المحورة الغابات مجلة 
 أفريل 13 في المؤرخ 1988 لسنة 20

 لسنة 28 عدد بالقانون والمنقحة 1988
 لسنة 59 عدد وبالقانون 2005 جانفي 26 في المؤرخ 2005 لسنة 13 عدد وبالقانون البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2001 مارس 19 في المؤرخ 2001
 الفصل (البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط المتعلق 2009 ةجويلي 20 في المؤرخ 2009

      ).منها 76
 .2014 أكتوبر 03 في ؤرخالم الفالحة وزير بقرار وإتمامه تنقيحه تم كما للغابات الدولة بملك الوقتية اإلقامات رخص إسناد شروط بضبط يتعلق 2006 جوان 29 في مؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير من قرار 
 جوان 29 في المؤرخ المالية ووزير المائية والموارد الفالحة وزير قرار 

  .العمومية المصلحة صبغة تكتسي بأنها المصرح اإلقامات بضبط المتعلق 2006
 أكتوبر 24 في المؤرخ القرار بتنقيح والمتعلق 2011 سبتمبر 10 في المؤرخ والبيئة الفالحة وزير قرار   

  ).1.13 الملحق (إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة بالخدمات والمتعلق 2005

  .الى تكسير الغابة بالنسبة المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع  ) يوما30(شهر  

  جراءات المعتمدةاإل
  الجهوية للتنمية الفالحية،تقديم ملف للوالية أو المندوبية  .1
  الجهوية للتنمية الفالحية،دراسة الملف من قبل المندوبية  .2
  .المعاليم المستوجبةرخصة وقتية من قبل الوالي بعد دفع في صورة الموافقة يتم تسليم  .3

 :الشروط 
يذ تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنف .1   مشروع التنمية الغابية أو الرعوية،
  المصلحة العمومية،اإلشراف في صورة انجاز مشروع يكتسي صبغة تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة  .2
  تقديم شهادة بيطرية في وضع خاليا النحل، .3
  سنة في صورة التجديد،بالنسبة للسنة األولى وخالل الشهر األول من كل ة قباضة المالية المختص ترابيا قبل استالم الرخصدفع المعلوم السنوي لإلقامة الوقتية لدى  .4
  :الوثائق المطلوبة .الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة اإلقامة اشهر ضمان قبل استالم 3دفع معلوم  .5
  مطلب كتابي، .1
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، .2
  مكان قطعة األرض و مساحتها، .3
  المزمع إحداثها بقطعة األرض،مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات صادق عليه مثال هندسي معد من قبل خبير م .4
  مشروع التنمية الغابية أو الرعوية،دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ  .5
  شهادة بيطرية في صورة وضع خاليا النحل، .6
ي صبغة المختصة في صورة إنجاز مشروع يكتسر عليها من قبل الوزارة قة فنية مؤشوثي .7   المصلحة العمومية،
  .دراسة المؤثرات على البيئة عند االقتضاء .8

  .الغابيالوقتية بملك الدولة ترخيص  لإلقامة . 3

    .2005 ماي 11في   المؤرخ2005  لسنة 40عدد  بالقانون كما تم إتمامه المتعلق بالعمليات العقارية 1957 جوان 4خ في ؤراألمر الم 
  :اإلجراءات المعتمدة  

 الوالية إلى ي الوثائقفيم مطلب مستوتقد .1
    الرأي، إلبداءالعملية العقارية الترابية الكائن به العقار موضوع إحالة الملف الى معتمد المنطقة  .2
  والشؤون العقارية،  الدولة ألمالكلالختبارات بكتابة الدولة  اإلدارة العامة إحالة الملف إلى .3

  :الوثائق المطلوبة   .مشاريع اقتصاديةوغير األراضي بالمناطق السياحية وذلك النجاز األراضي والمحالت المبنية غير المناطق الصناعية 
  . نظائر أصلية5مطبوعة مطلب الترخيص في  .1
  .عد من عدل منفذمحضر معاينة م .2
   .مثقل بمعاليم البلدية العقار المعتزم التفويت فيه غير نأشهادة تثبت  .3

رخصة الوالي في . 4 ترخيص (.طرف أجنبيمليات العقارية التي بها الع     )مسبق
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    .للمعنيين باألمر تسليم الرخصة في حالة الموافقة يتم ،ن الجهوية بوزارة الداخليةللشؤوإحالة الملف الى اإلدارة العامة  .4

  .بالبيعوعد  .4
الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من  .5   .داءاتاأل
  . العملية العقاريةأطرافالوثائق المثبتة لهوية  .6
  .وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية .7

 .2005 ماي 11في  المؤرخ 2005 لسنة 40بالقانون عدد المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه  1957 جوان 4المؤرخ في األمر  
    بالمناطق العمومية السقويةمتعلق بإحداث وكالة اإلصالح الزراعي ال 1997 لسنة 17والمنقح للقانون عدد  المتمم 2000 مارس 6المؤرخ في  2000 لسنة 29القانون عدد  

  :اإلجراءات المعتمدة   يوما120
 .الواليةتقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى  .1
  الفالحية للدرس وإبداء الرأي،إحالة الملف الى الوكالة العقارية   .2
  في الغرض وإمضائه، التزام يتم إعالم المعنيين باألمر لتعميرفي صورة ابداء الرأي بالموافقة،  .3
  بالموافقة وتسليمه إلى المعنيين باألمر،التأشير على مطلب الترخيص  .4

  :الوثائق المطلوبة  . داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحيةيجب أن يكون العقار موضوع العملية العقارية كائنا 
   نظائر أصلية،5مطبوعة مطلب الترخيص في  .1
  وية أطراف العملية العقارية،الوثائق المثبتة له .2
  وعد بيع إن وجد، .3
  .وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية .4

  .الفالحيةالوكالة العقارية داخل دوائر تدخل العمليات العقارية الكائنة رخصة الوالي في . 5

 لسنة 122بمقتضى القانـون عدد مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة 
 لسنة 11الصادرة بمقتضى القانون عدد  من مجلة الجباية المحلية 13الفصل  .1994فيفري  24في  المؤرخ 1994 لسنة 35القانـون عدد والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى مجلة حماية التراث األثري والتاريخي  .والمتممة لهاألراضي الفالحية والنصوص المنقحة  حول حماية 1983 نوفمبر 11في  المؤرخ 1983 لسنة 87القانون عدد   .والنصوص المنقحة والمتممة لها نوفمبر 28ي  المؤرخ ف1994
 لسنة 106تممتها وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو  1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997
في   المؤرخ2004 لسنة 80 األمر عددالنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المحلية في استخالصها، وعلى جميع تعريفة المعاليم المرخص للجماعات  المتعلق بضبط 1998 جويلية 13في  المؤرخ 1998نة  لس1428األمر عدد  .2006المتعلق بقانون المالية لسنة  2005 ديسمبر 19 المؤرخ في 2005

 لسنة 5منشور وزير الداخلية عدد  .2004 جانفي 14
والتهيئة قرار وزيرة التجهيز واإلسكان  .2003    .فيها وشروط تجديدهارخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف  2007 أفريل 17الترابية المؤرخ في 

 .المطلوبةالوثائق مستوفيا لجمع تاريخ ايداع ملف  يوما من )21(و عشرون  واحد خالل -
 
 .اإلنجازتهيئتها بصدد منطقة مثال اية في كانت البنيوما اذا )  45(خمسة و أربعين  خالل  -
 
شهران خالل  - البناية في حدود صورة وجود  في )يوما 60(

 . التاريخيةالمصانة أو األثرية أو أو الثقافية أو المواقع الطبيعية  م من 200
   

  اإلجراءات المعتمدة؛
المصلحة الفنية  إيداع الملف لدى .1 بلدية أو مجلس (بالجماعة المحلية    .)يحسب مرجع النظر الترابجهوي 
عاينة ـماء جروإملف ـلاة ـسدرا .2   ءالقتضاانية عند اميد
فنية ــلالجنة ـلاى ـلـملف عــلض ارــع .3   ءلبناالرخص 
وط لشراكل ء ستيفااعد ـب .4 ار رـقاد عدإيتم ، لترتيبيةواقانونية ــلا لرفض ء أو البناالترخيص في افي    لمعللا
ة فقاالموــرخصة بــلاب ـالـطم الــعإ .5 لك برسالة مضمونة وذلرفض أو ا  ل لوصوا
  .البناء مشروع في تغيير حصل إذا بها منحت التي والشروط الصيغ بنفس الرخصة تجديد ويتم: الرخصة تجديد  .فيها التمديد المراد البناء رخصة قرار صلوحية مدة انقضاء من شهر قبل المعنية المعتمدية أو ةالبلدي على المطلب هذا يرد أن ويجب. البناء مشروع في تغيير يحصل لم إذا ما صورة في عادي مطلب تقديم: الرخصة صلوحية تمديد ).النظر الترابيبلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع (المصلحة الفنية بالجماعة المحلية : مكان الحصول على الترخيص .6

 :الشروط
 البناء عليه،أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة  .1
 الوارد بمثال التهيئة للمنطقة،مصادق عليه وأن ال تتناقض صبغتها والتخصيص  هذه القطعة متأتية من تقسيم أن تكون .2
  وفي خصوص المناطق المصانة،والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية حماية األراضي الفالحية وفي خصوص اآلثار احترام التراتيب المعمول بها في خصوص  .3
4. البناء عليها،أخرى في تملك الطالب لقطعة األرض المزمع إقامة شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة  .2 الرخصة أو من ينوبه،مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب  .1 :الوثائق المطلوبة   .للتشريع الجاري به العملم المواطن بملف تام الموجب طبقا أن يتقد 
 تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري،المحالت التي يتكون منها وذلك في الحاالت التي ال يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص معطيات تتعلق بموقع قطعة األرض وأبعادها ورسم مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على  .4 بجدول عمادة المهندسين،دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب  فما فوق 100 /1وكذلك الواجهات بمقياس لف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة لألطوال مخت فما فوق وتصاميم 500/ 1جملي مقياسه مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال  نظائر معد وجوبا من طرف 5مشروع بناء في  -إلى مهندس معماري إلعداد رسوم مشاريع البناءالمشروع باستثناء الحاالت التي ال تقتضي اللجوء ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم ل اإلدارة بطاقة إرشادات فنية تسلم من قب .3
 ،2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005لسنة  1991في الحاالت التي استوجبها األمر عدد دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط  .5
 للمياه،للسكك الحديدية أو ألحد مكونات الملك العمومي أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات األرض المزمع قرار تصفيف إذا كانت قطعة  .6

  .رخصة بناء. 6
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  إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة الرتفاقات خاصة،الرخص اإلدارية المتعلقة بوضعية قطعة األرض  .7
 األشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،يح بالضريبة على دخل وصل إيداع التصر .8
 الجماعة المحلية المعنية،المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خالص  .9

 :الوثائق التالية، كّل في نظيرينداخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن أعاله ، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو عالوة على الوثائق المنصوص عليها  :مالحظة .واالنفجار والفزعلوقاية والسالمة من أخطار الحريق الخاضعة لنظام امصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات ملف سالمة مصادق عليه من قبل  .10
  موقعي للعقارمثال -
  فما فوق500/ 1مثال جملي مقياسه  -
 1/50   تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه -
 50/ 1الواجهات بمقياس أمثلة المقاطع المحددة لالرتفاعات وكذلك  -
 تشخيص للهياكل -
  تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس -
1 /20  
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية     وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الماليةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع. 2
 .191الفصل إلى 179 الفصل ومن 173 الفصل إلى 166 الفصل من الديوانة مجلة 
 .الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تم كما الدولية التجارة شركات أنشطة ممارسة على المنطبق بالنظام  المتعلق1994 مارس 04 في المؤرخ 1994 لسنة 42 عدد القانون 
  .واستغالله تهيئته وطرق الخاص المستودع نظام منح إجراءات بضبط المتعلق 2009 مارس 02 في المؤرخ المالية وزير قرار 

  .الوثائق المطلوبةا لجميع مستوفيإيداع الملف من تاريخ )  يوما 60 (شهرين

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  .شركة تجارة دولية مرتكزة بالبالد التونسية .1
  2م2000مساحة دنيا ال تقل عن  .2
  .المزدوجأن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق  .3
  .عليها من قبل مصالح الديوانةأن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق  .4
  .البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامينأن يحتوي على فضاء منفصل يخصص إليواء  .5
  .الغرضالمستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في وأن يدلي . المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائقأن تتوفر فيه شروط السالمة الخاصة باستغالل  .6
من وسائل النقل الضرورية المستعملة إلنزال البضائع فة المعدات والتجهيزات أن يشتمل على كا .7   .المستودع، وعند االقتضاء، معدات الوزن والقيسل البضائع من مكان آلخر داخل نقوإعادة شحنها، و
  .مرتبط بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانةأن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعالمية  .8
  .المراقبة الديوانيةيحتوي على مكتب إداري يخصص ألعوان أن  .9

  :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة     :الوثائق المطلوبة . بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودعااللتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق اإلعالمية  .10
ع تصريح لدى مركز النهوض شهادة بإيدا .1   .بالصادرات
  .النظام األساسي للشركة .2
  .كمستودع خاص للحساب الشخصيخارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغالله  .3
 .أشهر) 03(يتجاوز الثالث مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ ال  .4
 .الرمز الديواني .5
 .ة وتسمية ممثل قانونيبتكوين شرك نسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .6
 .تصريح بالوجود .7
 .نسخة من بطاقة المعرف الجبائي .8
 .مصالح الحماية المدنيةنسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف  .9

 .مختصمطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات  من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية ةنسخ .10
تي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة واألخطار العقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق  .11  .بالمستودع
 .البنود التعريفية الخاصة بهاقائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب  .12
  . اكتتاب التزام عام .13

  .التجارة الدوليةبالنسبة لشركات للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 7
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .191الفصل إلى 179 لالفص ومن 173 الفصل إلى 166 الفصل من الديوانة مجلة 
     ."الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تم كما الدولية التجارة شركات أنشطة ممارسة على المنطبق بالنظام  المتعلق1994 مارس 04 في المؤرخ 1994 لسنة 42 عدد القانون 
  .واستغالله تهيئته وطرق اصالخ المستودع نظام منح إجراءات بضبط المتعلق 2009 مارس 02 في المؤرخ المالية وزير قرار 

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف من تاريخ )  يوما 60 (شهرين
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  .الشركات التجارية الناشطة بالبالد التونسية .1
    2م2000مساحة دنيا ال تقل عن  .2
  .المزدوج وبه منافذ قابلة للغلق أن يكون مبنيا ومسقفا .3
  .عليها من قبل مصالح الديوانةأن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق  .4
  .البضائع التي تجاوزت آجال خزنها العامينأن يحتوي على فضاء منفصل يخصص إليواء  .5
  .الغرضالمستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في أن يدلي و. المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائقأن تتوفر فيه شروط السالمة الخاصة باستغالل  .6
  .المستودع، وعند االقتضاء، معدات الوزن والقيسوإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان آلخر داخل الضرورية المستعملة إلنزال البضائع من وسائل النقل أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات  .7
  .مرتبط بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانةاكس وبجهاز إعالمية أن يكون مجهزا بهاتف وف .8
  .المراقبة الديوانيةأن يحتوي على مكتب إداري يخصص ألعوان  .9

  :للديوانة يتكون من الوثائق التالية لإلدارة العامة إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي  :الوثائق المطلوبة . إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة-اإلعالميةااللتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق  .10
  .النظام األساسي للشركة .1
  .كمستودع خاصمخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغالله  .2
  .أشهر) 03(يتجاوز الثالث مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ ال  .3
  .البنود التعريفية الخاصة بهاقائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب  .11  .بالمستودعالتي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة واألخطار عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق  .10  .للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة ةنسخ .9  .مصالح الحماية المدنيةنسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف  .8  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية .7  .المعرف الجبائي .6  . وتسمية ممثل قانونيبتكوين شركةنسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .5  .الرمز الديواني .4

  .اكتتاب التزام عام .12
  .المستغل كمستودعنسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل  .13

  .العامبالنسبة لشركات القانون للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 8

      .191الفصل  إلى 179 ومن الفصل 173الفصل  إلى 166مجلة الديوانة من الفصل  
  .تهيئته واستغاللهمنح نظام المستودع الخاص وطرق  المتعلق بضبط إجراءات 2009مارس  02قرار وزير المالية المؤرخ في  

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف من تاريخ )  يوما 60 (شهرين
  :جراءات المعتمدةاإل
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
   .منح الترخيص .3

 :الشروط
  .شركة صناعية .1
  .2م2000مساحة دنيا ال تقل عن  .2
  .المزدوجأن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق  .3
  .عليها من قبل مصالح الديوانةأن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق  .4
  .البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامينصص إليواء أن يحتوي على فضاء منفصل يخ .5

  .الصناعيةبالنسبة للشركات للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 9
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .الغرضالمستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في وأن يدلي . المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائقأن تتوفر فيه شروط السالمة الخاصة باستغالل  .6
  المستودع، وعند االقتضاء، معدات الوزن والقيس،وإعادة شحنها، نقل البضائع من مكان آلخر داخل  من وسائل النقل الضرورية المستعملة إلنزال البضائعأن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات  .7
  .مرتبط بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانةأن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعالمية  .8
  .المراقبة الديوانيةأن يحتوي على مكتب إداري يخصص ألعوان  .9

  . محاسبة مواد بالطرق اإلعالميةمسك .10
  :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة   :الوثائق المطلوبة .إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة .11
  .بالصناعة والتجديدشهادة بإيداع تصريح لدى وكالة النهوض  .1
  .النظام األساسي للشركة .2
ي للمحل الذي سيتم استغالله مخطط تفصيل .3   .خاص للحساب الشخصي كمستودع
  .أشهر) 03(يتجاوز الثالث مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ ال  .4
  .الرمز الديواني .5
  .بتكوين شركة وتسمية ممثل قانونينسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .6
  .المعرف الجبائي .7
  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية .8
  .مصالح الحماية المدنيةسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف ن .9

  .للمواصفات مسّلمة من مكتب دراسات مختصنسخة من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة  .10
  .الموجودة بالمستودعوالحرائق واألخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع عقد تأمين ضد األضرار الناجمة عن السرقة  .11
  .البنود التعريفية الخاصة بهائع الموجودة بالمستودع حسب قائمة بالبضا .12
  .اكتتاب التزام عام .13
  .المستغل كمستودعنسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل  .14

 .191الفصل  إلى 179 ومن الفصل 173الفصل  إلى 166مجلة الديوانة من الفصل  
قرار وزير         .واستغاللهالمستودع الخاص وطرق تهيئته المتعلق بضبط إجراءات منح نظام  2009 مارس 02المالية المؤرخ في 

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف من تاريخ )  يوما 60 (شهرين
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :طالشرو
  .عليها من قبل مصالح الديوانةأن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق  .4  .المزدوجأن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق  .3  ،2م2000مساحة دنيا ال تقل عن  .2  .وكيل معتمد للسيارات .1
  .البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامينأن يحتوي على فضاء منفصل يخصص إليواء  .5
  الغرض،المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي وفر فيه شروط السالمة الخاصة باستغالل أن تت .6

  ).المعتمدينبالنسبة للوكالء (للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 10
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .المستودع، وعند االقتضاء، معدات الوزن والقيس داخل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان آلخرالضرورية المستعملة إلنزال البضائع من وسائل النقل أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات  .7
  مرتبط بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانة،أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعالمية  .8
  .المراقبة الديوانيةأن يحتوي على مكتب إداري يخصص ألعوان  .9

 :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة   :الوثائق المطلوبة . فرة للبضائع المستودعةإسناد رموز مش -االلتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق اإلعالمية .10
  .النظام األساسي للشركة .1
سيتم استغالله مخطط تفصيلي للمحل الذي  .2   . الشخصيابكمستودع خاص للحس
مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ ال  .3   .أشهر) 03(وز الثالث يتجا
  .الرمز الديواني .4
  .نسخة من التصريح بالوجود .5
  .بتكوين شركة وتسمية ممثل قانونينسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .6
  .المعرف الجبائي .7
  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية .8
 .مصالح الحماية المدنيةنسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف  .9

  .للمواصفات مسّلمة من مكتب دراسات مختصبتركيز شبكة الكترونية مطابقة نسخة من اإلشهاد  .10
  .بالمستودعواألخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق  .11
  .البنود التعريفية الخاصة بهاقائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب  .12
  .اكتتاب التزام عام .13
  .مسلم من ديوان التجارة ترخيص وكيل معتمد للسيارات الحصول على .14

 مارس 02قرار وزير المالية المؤرخ في  .182 و180و 179مجلة الديوانة الفصول  
ه ع الخاص وطرق تهيئتنظام المستود المتعلق بضبط إجراءات منح 2009  بتاريخ 061/98مذكرة توزيع عام عدد  .واستغالله

  .1998 سبتمبر 09

) 15(خمسة عشر   .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف  من تاريخ يوما
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  .اللجنة االستشارية للمحروقاتطاقة والمناجم بعد استشارة مصالح من طرف وزارة اليجب ان يكون بحوزة المستغل ترخيصا ممنوحا  .1
  .البتروليةمسجل بقائمة الموزعين المعتمدين للمنتجات  .2
  .لتخزين المواد البترولية المنصوص عليها بالقائمةالتزام المشغل باستعمال الخزانات حصريا  .3
  .حسب صنفهاالتزام المستغل بتخزين كميات المواد البترولية  .6  .النقصان إال بحضور مصالح الديوانةأوعية التخزين بطريقة تضمن عدم الزيادة أو  .5  .يما يتعلق بالسعة والختممصالح الديوانة خاصة فأوعية التخزين يجب أن تحصل على مصادقة  .4
  .ترخيص مسبق من مصالح الديوانةالتزام المستغل بعدم تغيير وجهة المواد بدون  .7
  .مسك هذه المحاسبةوالكميات الصادرة مع إعداد الوثائق التي تمكن من بها الكميات الواردة والكميات الموجودة بالمستودع مواد يومية يدون التزام المستغل بمسك محاسبة  .8

  .البتروليةبالنسبة للشركات للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 11
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .بها اإلدارة العامة للديوانةقبل مصالح الديوانة ولكل عملية رقابة وجرد تقوم االمتثال لتدابير المراقبة المنصوص عليها من  .9

  .المناسبالديوانة المكلفين بذلك وإيداع التصريح الديواني البترولية الموجودة بالخزانات إال بحضور أعوان شركة بعدم سحب كميات من المواد التزام ال .10
  .  والموانئالمدني والمطارات أو ديوان البحرية التجارية نسخة من عقد اللزمة المبرم مع ديوان الطيران  .11
رة الصناعة بطاقة تاجر مسلمة من قبل وزا .12   .والتجارة
 :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة   :الوثائق المطلوبة .قائمة بالمنتجات البترولية المستودعة .13

  .النظام األساسي للشركة .1
  .الرمز الديواني .2
  .المعرف الجبائي .3
  .نسخة من السجل التجاري .4
  .وجودنسخة من التصريح بال .5
  .بتكوين الشركةنسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .6
  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية .7
في صورة تركيز الخزانات (المدني والمطارات نسخة من عقد اللزمة المبرم مع ديوان الطيران  .8 في (أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ ) بالمطار   ).صورة تركيز الخزانات بالميناء
  .شهادة في قيس السعة والختم .9

  .قائمة بالمنتجات البترولية التي سيتم خزنها .10
 .المستغل كمستودعنسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل  .15  .بالمستودعواألخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة والسرقة والحرائق عقد تأمين ضد الخسائر  .14  .مختصمطابقة للمواصفات مسّلمة من مكتب دراسات نسخة من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية  .13 .مصالح الحماية المدنيةنسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف  .12 . نسخة من بطاقة تاجر .11
  .اكتتاب التزام عام .16

   .الديوانة مجلة من 182 إلى 179 من الفصول 
  .واستغالله تهيئته وطرق الخاص المستودع نظام منح إجراءات بضبط المتعلق 2009 مارس 02 في المؤرخ المالية وزير قرار 

) 15(خمسة عشر   .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف  من تاريخ يوما
  :اإلجراءات المعتمدة  
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  شطة بالبالد التونسية،شركة نا .1
في صورة تركيز المحل (الطيران المدني والمطارات االستظهار بوعد بإسناد لزمة مسّلم من ديوان  .2 في (أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ ) بالمطار   ،)صورة تركيز المحل بالميناء
  الموافقة على المحل من قبل مصالح الديوانة، .3
ي للصرف مسلمة االستظهار برخصة مفوض ثانو .4   من البنك المركزي التونسي،
  اكتتاب التزام عام، .5
  مسك محاسبة مواد، .6
  ترميز المنتجات باستعمال الرموز المشفرة، .7
 .بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانةالعامة للديوانة ومجهز بجهاز إعالمية مرتبط أن يكون المحل مصادق عليه من قبل اإلدارة  .8

  ).السوق الحرة(للحساب الشخصي مستودع خاص ترخيص الستغالل . 12
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  :وبةالوثائق المطل  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  النظام األساسي للشركة، .1
  الرمز الديواني، .2
أو من ) في صورة تركيز المحل بالمطار(والمطارات وعد بالكراء مسّلم من ديوان الطيران المدني  .3 في صورة تركيز (ديوان البحرية التجارية والموانئ    ،)المحل بالميناء
  مضمون من السجل التجاري، .4
  نسخة من التصريح بالوجود، .5
صدار بالرائد الرسمي والمتعلق نسخة من اإل .6   بتكوين الشركة،
  نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، .7
  قائمة بالمنتجات الموجودة بالمستودع، .8
 رخصة مفوض ثانوي للصرف، .9

 .المدنية الحماية مصالح طرف من مسلمة الوقاية شهادة من نسخة .10
 .مختص دراسات مكتب نم مسّلمة للمواصفات مطابقة الكترونية شبكة بتركيز اإلشهاد من نسخة .11
 .بالمستودع الموجودة للبضائع تحصل أن يمكن التي واألخطار والحرائق والسرقة الخسائر ضد تأمين عقد .12
 .كمستودع المستغل للمحل الملكية أو الكراء عقد من نسخة .13
  .عام التزام اكتتاب .14

  .191الفصل  إلى 183 ومن الفصل 178إلى الفصل  166من الفصل : انةمجّلة الديو 
  .تهيئته واستغاللهمنح نظام المستودع الخاص وطرق  المتعلق بضبط إجراءات 2009مارس  02قرار وزير المالية المؤرخ في  

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف يوما من تاريخ  )20(عشرون 
  :دةاإلجراءات المعتم 
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  .أو مؤسسة ذات مساهمة عموميةأن يكون المستغّل بلدية أو غرفة تجارة وصناعة  .1
 .مصادق عليه من قبل مصالح الديوانة لمكتب اإللحاق 2 م2000توفير محّل ال تقل مساحته عن  .2
  .اكتتاب ضمان مالي إجمالي سنوي .3
 :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة   :الوثائق المطلوبة .تغالل المنصوص عليهاااللتزام بطرق االس .4
  .من صاحب اللزمةمطلب في الغرض  .1
  .للديوانةالتزام عام وفقا ألنموذج محدد من اإلدارة العامة  .2
 .قرار مصادقة على صلوحية المحل .3
قاية مسلمة من طرف نسخة من شهادة الو .4  .مصالح الحماية المدنية
  .للمواصفات مسّلمة من مكتب دراسات مختصنسخة من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة  .5
  .بالمستودعواألخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق  .6
ستغل نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل الم .7  .كمستودع
  .اكتتاب التزام عام .8

  .المستودع العموميترخيص استغالل . 13

إلى  166مجلة الديوانة من الفصل    . 191الفصل  إلى 173 ومن الفصل 173الفصل 
  .تهيئته واستغاللهمنح نظام المستودع الخاص وطرق  المتعلق بضبط إجراءات 2009مارس  02قرار وزير المالية المؤرخ في  

  :اءات المعتمدةاإلجر  
  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
 .منح الترخيص .3

 :الشروط
 . بالبالد التونسيةمقيمةشركة  .1
     2م 2000مساحة دنيا ال تقل عن  .2
  .المزدوجيكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق  أن .3
  .عليها من قبل مصالح الديوانةالتهوئة محمية بطريقة مصادق   أن تكون منافذ .4

 .الغيرمستودع خاص لحساب الستغالل ترخيص . 14
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامينلى فضاء منفصل يخصص إليواء أن يحتوي ع .5
  .الغرضالمستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي أن تتوفر فيه شروط السالمة الخاصة باستغالل  .6
  .المستودع، وعند االقتضاء، معدات الوزن والقيسو إعادة شحنها، ونفل البضائع من مكان آلخر داخل  إلنزال البضائع من وسائل النقل الضرورية المستعملةأن يشمل على كافة المعدات والتجهيزات  .7
  .مرتبطة بالمنظومة اإلعالمية لإلدارة العامة للديوانةأن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعالمية  .8
أن يحتوي على مكتب إداري يخصص ألعوان  .9   .قبة الديوانيةالمرا

 :للديوانة يتكون من الوثائق التاليةإيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي لإلدارة العامة   :الوثائق المطلوبة .بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودعااللتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق اإلعالمية  .10
  النظام األساسي للشركة .1
  .كمستودع خاص لحساب الغير استغالله خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم .2
  .أشهر) 03(يتجاوز الثالث مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ ال  .3
  .الرمز الديواني .4
  .بتكوين شركة وتسمية ممثل قانونينسخة من اإلصدار بالرائد الرسمي والمتعلق  .5
  .تصريح بالوجود .6
  .نسخة من بطاقة المعرف الجبائي .7
سلمة من طرف نسخة من شهادة الوقاية م .8   .مصالح الحماية المدنية
  .للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص من اإلشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة ةنسخ .9

  .بالمستودعواألخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة عقد تامين ضد الخسائر والسرقة والحرائق  .10
  .التعريفية الخاصة بهاالبنود قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب  .11
 .اكتتاب التزام عام .12

  .الصغيربتنظيم نشاط مؤسسات التمويل  يتعلق 2011 نوفمبر 5مؤرخ في  2011 لسنة 117مرسوم عدد  
تمويل منح التراخيص لمؤسسات ال يتعلق بضبط إجراءات 2013جانفي  22قرار وزير المالية المؤرخ في     .الصغير وبتطورها المؤسساتي

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ تقديم )  يوما30(شهر 
  تاريخ الترخيص لها،التمويل الصغير المحدثة بداية من ل الصغير لفائدة مؤسسة التمويوالخصوم من مؤسسة أو مؤسسات اتفاقيات تحويل األصول   :الصغير يتضمنملف طلب الترخيص لسلطة رقابة التمويل صغير يتم إحداثها للغرض، يتم تقديم عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل    .التمويل الصغيرالمالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة هذه العملية إلى ترخيص من وزير  تخضع و. مؤسسة تمويل صغير قائمةصغير يتم إحداثها للغرض في ل   إما في مؤسسة تموي2011لسنة  117 من المرسوم عدد 26بالفصل يتم التفريع المنصوص عليه    :اإلجراءات المعتمدة

  :يتضمن ملف الترخيص الوثائق التالية  :الوثائق المطلوبة  .الجاري بها العملكل مؤسسة تمويل صغير مرخص لها حسب التشاريع   :الشروط
  عد إنجاز العملية،القوائم التقديرية ب .1
  تعليل للعملية، .2
  المالية و التشغيل داخل المؤسسة،خاصة من حيث التموقع في السوق و المنتوجات تحليل اقتصادي و مالي واجتماعي لتأثير العملية  .3
يز التنفيذ إال بعد ترخيص أحكامه على أن ال يدخل حعندما يكون العقد مبرما يجب التنصيص ضمن و . العقود أو مشاريع العقود المنظمة للعملية .4   .من وزير المالية

  صغير نشاط مؤسسات تمويل ترخيص لتفريع . 15
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  القائمة  و المنتفعة : التمويل الصغيرترخيص في عملية التفريع في مؤسسة تقوم بصفة متزامنة بتقديم ملف صفية كما التمويل الصغير دون التالترخيص في تعاطي نشاط سحب الصغير التي تقوم بتفريع نشاطها صغير قائمة، تطلب مؤسسة التمويل عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل   .لمؤسسة التمويل الصغير المحدثةوجوبا تحويل كل العقود الجارية عن كل نشاط تمويل صغير و يتم ا الترخيص أن تتوقف حاال سحب منهو على مؤسسة التمويل الصغير التي  .الصغير المحدثة للغرض حيز النشاطسة التمويل سالدخول الفعلي لمؤقامت بتفريع نشاطها عند تاريخ تصفية لمؤسسة التمويل الصغير التي طلب سحب الترخيص دون   .بالتفريع

  .الصغيربتنظيم نشاط مؤسسات التمويل  يتعلق 2011 نوفمبر 5مؤرخ في  2011 لسنة 117مرسوم عدد  
لتمويل منح التراخيص لمؤسسات ا يتعلق بضبط إجراءات 2013جانفي  22قرار وزير المالية المؤرخ في       .الصغير وبتطورها المؤسساتي

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ تقديم )  يوما30(شهر 
 :اإلجراءات المعتمدة

  .في هيكلتها المالية أو توجه نشاطهاترخيص لكل عملية ينتج عنها تغيير لسلطة رقابة التمويل الصغير ملف تقدم مؤسسة التمويل الصغير  -
ية تفويت في حصة و تعتبر عمل -   :هامة
أو عقود كراء أكثر من ثلث الفروع كل تفويت أو وضع تحت إدارة  -   الوكاالت،
  .محفظة القروضكل تفويت في أكثر من ثلث قيمة  -
  .عدة عملياتال تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عندما تمتد عملية التفويت على فترة و تطبق هذه القاعدة كذلك  -

 :الشروط
  .التشاريع الجاري بها العملصغير المرخص لها حسب التمويل مؤسسات ال .1
  :الصغير يتضمنيقدم طالب الترخيص ملفا لسلطة رقابة التمويل   :الوثائق المطلوبة المالي و التمويل الصغيرالمتدخلون الذين لهم خبرة في الميدان البنكي و  .2
  ل لمؤسسة التمويل الصغير،حصص من رأس المامكتوب من المستثمر يعلل أسباب عملية إقتناء  .1
  المساهمين بصفة فردية،مضمون من السجل العدلي لألشخاص الطبيعيين نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و كذلك  .2
ون الثالث سنوات المحاسبية األخيرة و ذلك عندما يكاألساسي و القوائم المالية المصادق عليها بعنوان مضمون من السجل التجاري و نسخة من النظام  .3   المستثمر شخصا معنويا،
 :إضافية حوليمكنه من وضعية مساهم مرجعي، يقدم إرشادات يمكنه من التحكم في مؤسسة التمويل الصغير أو  حالة بلوغ مساهمة طالب الترخيص مستوى وفي .4

نكي والمالي والتمويل ي الميدان البخبرته ف   الصغير،
 استراتيجية االستثمار، 
ل الصغير التمويل الصغير ملفا لسلطة رقابة التمويفي حالة التخفيض في رأس المال، تقدم مؤسسة   .مصدر  أمواله غير مضبوط بصفة واضحةإضافية عندما تكون هيكلة الحوكمة للمستثمر أو كل معلومة تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير طلب  بتوفيرها لمؤسسة التمويل الصغير، البشرية التي يتعهد كفاءاته الفنية و الموارد    :للحصول على ترخيص يتضمن
 المال، القوائم المالية التقديرية بعد التخفيض في رأس  
 كل تفسير يعلل التخفيض، 
  .رأس المال قرار مجلس اإلدارة الذي يقترح التخفيض في  

يض في رأس التخفالتمويل الصغير أو أصول مؤسسات حصص برأس المال أو بعمليات اقتناء أو بيع ترخيص في القيام . 16   .المال



  1601صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  . منها58و 54 وخاصة الفصلين مجّلة التأمين 
الترتيب ب ملحــقة 8البــطاقــة عـــدد    جوان 30 المؤرخ في العامة للتأمين  الصادر عن الهيئة01/2009عدد 

بنشاط مؤسسات التأمين  المتعّلقةالخاصة بإسداء الخدمات اإلدارية  والمتعّلق بضبط اإلجراءات 2009     .التأمينمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على ؤسسات إعادة التأمين ووسطاء وم

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع  )ا يوم30(شهر 
  :االجراءات المعتمدة

  .والوثائق التي تراها ضرورية بجميع اإلرشادات تطلب مدهامصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تتم دراسة الملف من طرف  .1
 .الترخيص لوزير الماليةتبدي الهيئة رأيها في خصوص  .2
  .بقرار وزير المالية في خصوصهالمعنوي الذي تقدم بطلب الترخيص تعلم الهيئة الشخص الطبيعي أو  .3

 :الشروط
  ألحكام مجلة التأمين،أن تكون المؤسسة أو أكثر مرخص لها وفقا  .1
  :الوثائق المطلوبة .مجلة التأمين من 58المالءة المالية المنصوص عليها بالفصل تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير أن  .2
  .يعتزمون اقتناء الحصصالشخص أو األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين مطلب ترخيص باسم وزير المالية يقدم من قبل  .1
  :األشخاص المعنويين البيانات والوثائق المتعّلقة بالمقتنين من -  .ب إنجاز العمليةكاّفة البيانات المتعّلقة بأسلو .2
  االسم والمقر االجتماعي .1
  القوانين الخاصة التي يخضع إليها الشخص المعنوينسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب  .2
  قائمة في المسيرين الرئيسيين .3
  هيكلة رأس المال .4
  . إلى مجموعة شركات أو إحداث مجموعة شركاتستفضي إلى انتماء مؤسسة التأمين أو إعادة التأمين كانت عملية االقتناء بيان هيكلة المجمع إذا  .5
  مجموعة من الشركاتالمنقضية والقوائم المالية المجمعة عند االنتماء إلى القوائم المالية المتعّلقة بالسنة المحاسبية  .6
صدرت ضد العقوبات التي يمكن أن تكون قد  .7   .الشخص المعنوي
  : األشخاص الطبيعيينالبيانات والوثائق المتعّلقة بالمساهمين من -  .قرضالمعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة نسبة هامش المالءة المالية إذا كان الشخص  .8
االسم واللقب، الجنسية، مقر (البيانات الشخصية  .1    تثبت الهويةمع تقديم وثيقة رسمية) اإلقامة
 أكثر من سنة لم يمر على تاريخ استخراجها 3 بطاقة عدد  .2
  .العالقات التي تربطهم واالتفاقيات المبرمة فيما بينهم، تقديم كاّفة البيانات في خصوص األشخاصوفي صورة االقتناء من طرف مجموعة من  التحجير من إدارة األمالك تصريح على الشرف في عدم التفليس أو  .3

  تأمينمؤسسة تأمين وإعادة حصص من رأس مال ترخيص القتناء  .17

ا،  منه59 وخاصة الفصل مجلة التأمين  فيفري 27قرار وزير المالية المؤرخ في   .االفصل األول منه وخاصة مجلة الصرف والتجارة الخارجية
روط توظيف أموال وطريقة احتسابها وشالمدخرات الفنية لمؤسسات التأمين  والمتعّلق بضبط قائمة 2001   .والنصوص المنقحة لهالمتعلق باالستثمارات بالخارج  2005جانفي18وزير المالية بتاريخ   من إعالن الصرف الصادر عن 3الفصل   . منه31 وخاصة الفصل تلك المدخرات

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع أشهر ) 3(ثالثة 
  :االجراءات المعتمدة

1. من طرف تتم ةاإلرشادات والوثائق التي تراها يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع التي  العامة للتأمين مصالح الهيئة  دراسة الملفضروري.  
  ).التونسيجانب الصرفي بالبنك المركزي الالجانب المالي بوزارة المالية ومن تتم دراسة الملف من (لوزير المالية بخصوص الجانب التأميني وإحالته إبداء الرأي من قبل مصالح الهيئة  .2

  :الوثائق المطلوبة  .مؤسسة تـأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي
  .مطلب ترخيص باسم وزير المالية .1
  :دراسة جدوى تتضمن خاصة العناصر التالية .2

ات القوائم المالية التقديرية مع توضيح مختلف الفرضيبرنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمن     .التي تم اعتمادها
  .بيان هيكلة رأس المال 
  .الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشرية 
  .والّتصرف) مجلس اإلدارة(هياكل اإلدارة  
  .اإلحداث ستفضي إلى انتماء لمجموعة شركاتبيان هيكلة المجمع إذا كانت عملية االقتناء أو  
  .االنتماء إلى مجموعة من الشركاتاألخيرة المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند القوائم المالية وتقرير الّنشاط لثالث سنوات  

  .بالخارجتأمين وإعادة تأمين أو إحداث مؤسسة حصص من رأس مال تأمين مقيمة القتناء ترخيص لمؤسسة . 18
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كات التأمين ذات الصبغة األساسية لشر من األحكام النموذجية للنظم 25الفصل   من مجلة التأمين،63 و62الفصالن   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  ديسمبر 31 المؤرخ في 1992لسنة  2257مر عدد ألمحددة باالتعاونية ال
الترتيب عدد ب ملحقة 14 البطاقة عدد  ،1992
  التأمين ومؤسسات إعادة التأمينالواجبات المحمولة على مؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات ة بإسداء الخدمات اإلدارية المتعّلقوالمتعّلق بضبط اإلجراءات الخاصة  2009 جوان 30 المؤرخ في للتأمين العامة  الصادر عن الهيئة2009/01

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع  )ا يوم30(شهر 
  : اإلجراءات المعتمدة

  .ضروريةاالرشادات والوثائق التي تراها للغرض أن تطلب مدها بجميع  التي يمكن  للتأمين العامةمصالح الهيئةتتم دراسة الملف من طرف  .1
  .الترخيص لوزير الماليةرأيه بخصوص قبول أو رفض   العامة للتأمينيبدي مجلس الهيئة .2
  .للترخيص بقرار وزير الماليةالشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب   العامة للتأمينتعلم الهيئة .3

 :الشروط
  مرخص لها وفقا ألحكام مجلة التأمين،ن تكون المؤسسة موضوع التحويل أو أكثر أ .1
  :الوثائق المطلوبة .مجلة التأمين من 58المالءة المالية المنصوص عليها بالفصل أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير  .2
 .مطلب في الغرض .1
  .تقرير مصادق عليه من طرف مراقب حسابات .2

  . مؤسسة تأميناندماج أو انقسام محفظة عقود تأمين أو ل ترخيص لتحوي. 19

  .الصغيربتنظيم نشاط مؤسسات التمويل  يتعلق 2011 نوفمبر 5مؤرخ في  2011 لسنة 117مرسوم عدد  
  .يالصغير وبتطورها المؤسساتمنح التراخيص لمؤسسات التمويل  يتعلق بضبط إجراءات 2013جانفي  22قرار وزير المالية المؤرخ في   

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ تقديم )  يوما30(شهر 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .مؤسسة التمويل الصغير المحدثةو تحويل أصولها و خصومها إلى ن تصفية التمويل الصغير المندمجة دوو يترتب عن االندماج حل مؤسسات  .صغير جديدة في شكل جمعياتيجمعياتي بإحداث مؤسسة تمويل تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل تتم عملية اندماج مؤسستي  -
       .تمويل صغير جديدةلشروط منح الترخيص لمؤسسة رقابة التمويل الصغير يسند طبقا وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة تمويل صغير أو أكثر إلى ترخيص من تخضع عملية اندماج مؤسستي  -

بالمرسوم عدد األنشطة األخرى المنصوص عليها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة ي على أن غرضها التنصيص صلب قانونها األساس -
رى المرتبطة ونشاط منح القروض والعمليات األخـ أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد   لتحقيق غرضها،أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية ـ  2011 لسنة 117 اء من سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتدأو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات  .للمسيرينمجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل تعيين جديد را بكل تغيير يطرأ على تركيبة التمويل الصغير فووعلى مؤسسات التمويل الصغير إعالم سلطة رقابة  .االقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريهاعلى صفة أصحاب رؤوس األموال وصفة ضامنيهم عند كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا  .الجمعياتي األدنى قبل شروعها في النشاط رأس المال األدنى أو دفع االعتماد ـ تحرير كامل  .الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغيرواالجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور والجهوية والمحلية في الميدان االقتصادي متالئما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية ـ أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات،   بإسناد القروض،   :الوثائق المطلوبة . الماليةوتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير   .اتاريخ اإلعالم موافقة عليه

قانوني لمؤسسات  حسب الشكل ال2013جانفي  22 من  قرار وزير المالية المؤرخ في 3الفصل  أو 2 والفصل 2011 لسنة 117المرسوم عدد  من 12المتعلقة بالعناصر المنصوص عليها بالفصل يتضمن مطلب الترخيص إضافة الى الوثائق  -   :التمويل الصغير المعنية باإلندماج
  ملف االندماج، .1
  مندمجة تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة،قرار الجلسة العامة لكل مؤسسة تمويل صغير  .2

  مؤسسات تمويل صغيرترخيص الندماج . 20
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .مؤسسات التمويل الصغير المندمجةوزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص و يصبح اإلندماج نافذا بتاريخ الحصول على ترخيص   ثة،لمؤسسة التمويل الصغير المحدصغير مندمجة و الموازنة التقديرية االفتتاحية الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل  .3
  :بالعناصر التاليةالصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة ويتضمن ملف االندماج مؤسسات التمويل  .4

لمزمع أسباب و أهداف وشروط اإلندماج ا    إنجازه،
معنية االجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير االسم و الشكل والجنسية و لنشاط والمقر     باالندماج،
  وضعية األصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل، 
  الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات،التقييم المالي واالقتصادي لمؤسسة التمويل  
  اختيارها، و أسباب تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم 
  تاريخ الحل و تاريخ االندماج، 
  .تحديد الحقوق المحتملة لألجراء و المسيرين 
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية     المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48 عدد القانون بمقتضى المحدثة التراخيص لجنةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى . 3
تعلق الم 2016 جويلية 11مؤرخ في  2016 لسنة 48قانون عدد      .بالبنوك والمؤسسات المالية
 لسنة 4قرار لجنة التراخيص عدد  

لسنة   نوفمبر14الصادر بتاريخ   91الرسمي للجمهورية التونسية عدد  الذي تم نشره بالرائد الترخيصالمتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب  2017 جويلية 31 المؤرخ في 2017
2017.  

  الترخيصقبل طالب واإلرشادات، من الوثائق متضمن لكل لملف كامل ونسي المركزي التإستالم البنك إبتداءا من تاريخ غضون شهرين التراخيص في من قبل لجنة يسند الترخيص 

  .قبل البنك المركزي التونسيبعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من يستوف اإلرشادات والوثائق المطلوبة ويعتبر الغيا كل مطلب ترخيص لم  .الملفإرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة بأية أسبوعين من تقديم المطلب، مده الشخص المعني بالترخيص، في أجل وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من     .تقريره إلى لجنة التراخيصالتونسي الذي يتوّلى دراسته ويحيل يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي   

بناء من قبل لجنة التراخيص يسند الترخيص    :على
     حذر في البنك أو المؤسسة المالية،وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف لق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية في ما يتعصفة الشخص أو األشخاص طالبي الترخيص -
  الرقابة من قبل البنك المركزي التونسيعدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة -

    )االقتراع من حقوق أو الثلثينالخمس أو الثلث أو النصف القانونية امتالك العشر أو تفضي إلى تجاوز العتبات وفي كل الحاالت كل عملية ( . التحكم فيهاالشركات التجارية يؤدي إلى التجمع على معنى مجلة معلن أو منتمين لنفس األشخاص مرتبطين بتحالف شخص أو مجموعة من حقوق االقتراع من قبل أو من أو مؤسسة مالية لحصص من رأس مال بنك مباشرة أو غير مباشرة عملية اقتناء بطريقة . 21
    حقوق االقتراعأو النصف أو الثلثين من العشر أو الخمس أو الثلث امتالك  :العتبات التاليةينجر عنه تجاوز احدى ترخيص إلبرام تحالف . 22
  المرجعيأن يفقده صفة المساهم من شأنه من حقوق إقتراع مال بنك او مؤسسة مالية او جزئيا في مساهمته في رأس المرجعي للتفويت كليا أو ترخيص للمساهم . 23
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  قائمة التراخيص  الوثائق المطلوبة والشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية     التونسيالمركزيالبنك قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى . 4
 في المؤرخ 1976  لسنة18 عدد القانون تطبيق شروط بضبط المتعلق 1977  جويلية27 في خالمؤر 1977 لسنة 608 عدد األمر 
بمراجعة  المتعلق 1976 جانفي 21  فيفري 26 المؤرخ في 2007لسنة  394 باألمر عدد تنقيحه وإتمامه كما تم )األولى الفقرة 20 الفصل( األجنبية والبلدان التونسية البالد بين والمنظم للعالقات الخارجية والتجارة بالصرف الخاص التشريع وتدوين

2007.  

   :االجراءات المعتمدة  
  دراسة الملف .1
ا كان الملف مستوفي كل ذمحصول البيع إعلى عملية اقتناء العقار وضمان تحويل إحالة مراسلة للمعني باألمر بالموافقة  .2   .  الشروط

  :الوثائق المطلوبة  . أجنبيةجنسيةالمنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي   :الشروط
االدالء بمطلب ترخيص باسم محافظ البنك  .1 .  
  وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين،  .2
  ة الجباية،عليه من قبل إدارللسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل ادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة شهالمساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، بالقباضة المالية، بطاقات االستثمار تثبت تمويل بالخصوص القانون االساسي محين مسجل للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبالد التونسية يتضمن الملف القانوني . شركة منتصبة بالخارجشركة غير مقيمة منتصبة بالبالد التونسية أو نية القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقت، نسخة من الملف )سفره أو شهادة إقامة نسخة كاملة من جواز (من الناحية الصرفية كل ما يثبت هوية المقتني األجنبي وإقامته  .3
  :شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التاليةإذا كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية   العقار،لتنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء ا .4
  عقد اقتناء العقار مسجل بالقباضة المالية، .1
  ة،عملتثبت تمويل ثمن اقتناء العقار بواسطة توريد بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى  .2
نسخة (كل وثيقة تثبت إقامة المعني باألمر  .3   المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية،الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح إقامة كل واحد منهم التنصيص على مكان سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال بالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي تثبت د التونسية القانون االساسي محين مسجل بالبالالملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة يتضمن . التونسية أو شركة منتصبة بالخارجكانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبالد من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا ، نسخة )كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة
  .العقار موضوع االقتناءنسخة من ترخيص الوالية المتواجد به  .4

ترخيص لتحويل أموال . 24   .واقتناء منشآت سياحيةخارج المناطق السياحية المناطق الصناعية واألراضي المبنية خارج والمحالت قتناء األجانب لألراضي ال
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  قائمة التراخيص  الوثائق المطلوبة والشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
المتعلق  2007 فيفري 26 في مؤرخ 2007 لسنة 394 عدد أمر   لسنة 608 عدد األمر وإتمام بتنقيح

  جويلية27 في المؤرخ 1977
المطة  20 الفصل (األجنبية والبلدان التونسية البالد بين والمنظم للعالقات الخارجية والتجارة بالصرف الخاص التشريع بمراجعة وتدوين المتعلق 1976 جانفي 21 يف المؤرخ 1976  لسنة18 عدد القانون تطبيق شروط بضبط المتعلق 1977   ).األولى

  : االجراءات المعتمدة  
  دراسة الملف  .1
    .الشروط بهذا العنوانمحصول البيع في صورة االستيفاء بكل مان تحويل على عملية اقتناء العقار وضإحالة مراسلة للمعني باألمر بالموافقة  .2

  :الوثائق المطلوبة  .جنسية أجنبيةالمنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي   :الشروط
  :مشفوعا بالوثائق التاليةاالدالء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي  .1
  وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين،  .2
  ،)إدارة الجبايةالتي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس ان قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكبطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة بطاقات االستثمار التي تثبت تمويل المساهمات القانون االساسي محين مسجل بالقباضة المالية، تونسية بالخصوص للشركة المنتصبة بالبالد اليتضمن الملف القانوني . منتصبة بالخارجغير مقيمة منتصبة بالبالد التونسية أو شركة للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة سفره أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني نسخة كاملة من جواز (من الناحية الصرفية ية المقتني األجنبي وإقامته كل ما يثبت هو .3
  :التالية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائقإذا ما كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية   .العقارالتنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء  .4
   قد اقتناء العقار مسجل بالقباضة المالية،ع .1
  تثبت تمويل اقتناء العقار بواسطة توريد عملة،بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى - .2
كل وثيقة تثبت هوية المعني باألمر وإقامته  .3 ا نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة منسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة، (   ،)دارة الجبايةؤشر عليه من قبل إمالجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، لشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما مال اتثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مسجل بالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي التونسية بالخصوص القانون االساسي محين يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبالد . بالبالد التونسية أو شركة منتصبة بالخارجا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة ذإ
  .العقار موضوع اإلقتناءنسخة من ترخيص الوالية المتواجد به  .4

ترخيص لتحويل أموال . 25   .المقيمةكمقر اجتماعي للشركات غير  هاالصبغة السكنية او الستعمالقتناءات العقارات ذات إل
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 لسنة 608د بتنقيح وإتمام األمر عد المتعلق 2007 فيفري 26مؤرخ في  2007 لسنة 394أمر عدد  

 جويلية 27 المؤرخ في 1977
  ).األولى الفقرة 20الفصل (والبلدان األجنبية والمنظم للعالقات بين البالد التونسية الخاص بالصرف والتجارة الخارجية المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع  1976 جانفي 21المؤرخ في  1976 لسنة 18القانون عدد  المتعلق بضبط شروط تطبيق 1977

  :الوثائق المطلوبة  .جنسية أجنبيةلمنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي   : الشروطا    
  .االدالء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي  .1
كل وثيقة تثبت هوية المعني باألمر وإقامته  .2   ،)ايةمؤشر عليه من قبل إدارة الجبالجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، ادة التصريح بالنشاط أو ما مال الشركة، شهتثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مسجل بالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي التونسية بالخصوص القانون االساسي محين يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبالد  . بالبالد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة إذا كانتنسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة، (
  األصل التجاري موضوع اإلقتناء،نسخة من ترخيص الوالية المتواجد به  .3
  .نسخة من وعد بيع األصل .4

ترخيص لتحويل أموال . 26 و مستثمر أجنبي غير أشركة قتناء أصل تجاري من قبل ال   .مقيم

 أكتوبر 07 المؤرخ في 1993لسنة  16منشور البنك المركزي عدد  
  .لخارجيةا المتعلق باإلقتراضات 1993

  :الوثائق المطلوبة  . بالنصوص الالحقةوالمنقح 1993 أكتوبر 07 المؤرخ في 1993لسنة  16شروط واردة بمنشور البنك المركزي عدد     
مؤشر عليه من قبل تسبق تاريخ إيداع المطلب الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة تجاري، قائمة تعريف جبائية، مضمون سجل بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح االستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات المقترضة يتضمن بالخصوص القانون االساسي خة من الملف القانوني للشركة المقيمة نس .3  والشروط المالية والضمانات،بالخصوص على موضوع القرض والمبلغ مشروع نص اتفاقية القرض تنص  .2  .المركزياالدالء بمطلب باسم محافظ البنك  .1   .إدارة الجباية
شريع الجاري به قبل مراقب الحسابات وفقا للتالقوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من  .4   .العمل

  . البنك المركزيتلك المنصوص عليها بمنشور بالنسبة للمبالغ التي تفوق تمويل الشركات المقيمة قروض خارجية قصد . 27

  :الوثائق المطلوبة      .الصرف مجلة 
اإلدالء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد  .1
  :الوثائق التاليةالمالي مشفوعا ب في أربعة نظائر يعمر من قبل شركة اإليجار 2
  معدات،نسخة من الفاتورة األولية المتعلقة باقتناء  .2
الشروط المالية لقرض االيجار المالي  .3   ،...)المبلغ، نسبة الفائدة، مدة التسديد(

  لفائدة الشركات غير المقيمةقروض ايجار مالي . 28
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  .إدارة الجبايةتسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل  بالنسبة للسنة التي الشركة والتصريح الجبائيواحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة بطاقات االستثمار التي تثبت تمويل المساهمات ة، القانون االساسي محين مسجل بالقباضة الماليالمنتصبة بالبالد التونسية يتضمن بالخصوص الملف القانوني للشركة غير المقيمة  .4
  .العملقبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من  ـ 5

 في المؤرخ 1992 لسنة 12عدد  التونسي المركزي البنك منشور 
 .الالحقة بالنصوص تنقيحه تم كما 1992 جوان 10

  .الالحقة بالنصوص تنقيحها  تمكما الصرف مجلة 

  :الوثائق المطلوبة    
االدالء بمطلب ترخيص على مطبوعة  .1    . يعمر من قبل البنك المانح للقرض2عدد
خط ( بالعملة الموارد التي سيمول منها القرضلشروط المالية للقرض مع االشارة إلى ا .2   ،)اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة
  الطلب،التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف  .3
  وجدت،نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن  .4
  إدارة الجباية،تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل ة التي الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنواحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة ستثمار التي تثبت تمويل المساهمات بطاقات االالقانون االساسي محين مسجل بالقباضة المالية، الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص  .5
  .العملقبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من  .6
  .للقروض التي ستمنح بالدينار يقع تقديم نفس الوثائق بالنسبة :مالحظة  مخطط األعمال، .7

قروض استثمار بالعملة . 29   .المنتصبة بالبالد التونسيةالمقيمة  الشركات غيرالبنوك المقيمة لفائدة و بالدينار المسندة من قبل أ

 المؤرخ في 1992 لسنة 12عدد نشور البنك المركزي التونسي م 
 .بالنصوص الالحقة كما تم تنقيحه 1992 جوان 10

  . من مجلة الصرف21الفصل  
لتونسي شروط واردة بمنشور البنك المركزي ا-      جوان 10 المؤرخ في 1992 لسنة 12عدد

  :الوثائق المطلوبة   كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة،1992
االدالء بمطلب ترخيص على مطبوعة  .1   . يعمر من قبل البنك المانح للقرض 2عدد
خط (الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة الشروط المالية للقرض مع االشارة إلى  .2   الطلب،التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف  .3  ،)و السوق النقدية بالعملةاعتماد خارجي أ

  .المقيمةالمقيمة لفائدة الشركات المسندة من قبل البنوك قروض استثمار بالعملة . 30



  1609صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

  قائمة التراخيص  الوثائق المطلوبة والشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  وجدت،نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن  .4
  قبل إدارة الجباية،اريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من التي تسبق تمال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة اهمات بطاقات االستثمار التي تثبت تمويل المسالقانون االساسي محين مسجل بالقباضة المالية، الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص  .5
  .العملقبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من  .6
لغرض وفقا لتراتيب رأي وزارة المالية في االموارد الذاتية بالعملة للبنك المقرض يقع أخذ  إذا كان تمويل القرض سيتم على :مالحظة  مخطط األعمال، .7   .الصرف الجاري بها العمل

 المؤرخ في 1976 لسنة 18عدد المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون  1977 جويلية 27المؤرخ في  1977 لسنة 608األمر عدد  
  ). الفقرة األولى20الفصل (بين البالد التونسية والبلدان األجنبية والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات وتكوين التشريع الخاص بالصرف جعة  المتعلق بمرا1976 جانفي 21

 لسنة 608شرط منصوص عليه باألمر عدد     
الفصل (بين البالد التونسية والبلدان األجنبية بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص  1976 جانفي 21  المؤرخ في1976لسنة  18المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد  1977 جويلية 27 المؤرخ في 1977

  :الوثائق المطلوبة  ). الفقرة األولى20
  .مطلب باسم محافظ البنك المركزي  .1
  ...    إدارة الجباية تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي م ونسبة مساهمته في رأس مال واحد منهللشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل جبائية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية تعريف ، بطاقة تكوين الشركة ، بطاقة سندةبالنسبة لمساهمة األجانب غير المقيمين عند مال الشركة إن وجدت، ترخيص البنك المركزي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس ستثمار التي مسجل بالقباضة المالية، بطاقات االيتضمن بالخصوص القانون االساسي محين مصحوبا بالملف القانوني للشركة ) الترفيع فيهاألجانب غير المقيمين في رأس المال عند بالنسبة لمساهمة (بالترفيع في رأس مال الشركة اجتماع  الشركاء الخارقة للعادة المتعلقة نها، أو مشروع محضر جلسة المراد تكوينسخة من مشروع القانون االساسي للشركة  .2
  العمل،مراقب حسابات وفقا للتراتيب الجاري بها القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل  .3

  .عند التكوين او عند الترفيع المقيمين في رأس مال شركات مساهمة األجانب غير . 31
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 businessنسخة من مخطط االعمال  .4

plan،   
  :مالحظات  يثبت إقامته،ئق تعريف المستثمر االجنبي وكل ما وثا .5
  .الجاري بها العملثمار يتم تعميرها وفقا لتراتيب الصرف استتوريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان اشتراط تمويل المساهمة األجنبية غير المقيمة   . رأي وزارة االشراف في الغرض أخذيقع -

 المؤرخ في 2007 لسنة 23عدد منشور البنك المركزي التونسي  
  .2007 أكتوبر 10

  :الوثائق المطلوبة    
دد االدالء بمطلب ترخيص على مطبوعة ع .1
  . يقع تعميرها في أربعة نظائر2
  إدارة الجباية،تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل ري، قائمة اسمية جبائية، مضمون سجل تجاالتصريح بالنشاط ، بطاقة سندة، بطاقة تعريف غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة بطاقات االستثمار التي تثبت تمويل المساهمات القانون االساسي محين مسجل بالقباضة المالية، الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص  .2
يب الجاري بها قبل مراقب حسابات وفقا للتراتالقوائم المالية للشركة مشهودا بصحتها من  .3   العمل،
  البنكي ومزوديها وحرفائها،الئحة في تعهدات الشركة تجاه القطاع  .4
كل وثيقة تتعلق بسبب تغيير صفة الشركة  .5  ،)نسبة المساهمة غير المقيمة إلختغيير نظام التصدير الكلي والجزئي ، ترفيع في (
ات هده المفتوحة باسمها مصحوبة بكشوفشهادة بنكية تثبت نوعية الحسابات  .6   .الحسابات تبين أرصدتها

  .الى غير مقيمة او عكس ذلكالناحية الصرفية من مقيمة تغيير صفة الشركات من . 32

 فيفري 16 في المؤرخ 2005 لسنة 05 عدد المركزي البنك منشور 
 .باإلستثمار بالخارج والمتعلق 2005

  .2005 جانفي 18المالية بتاريخ عالن الصرف الصادر عن وزير إ 
  :الوثائق المطلوبة    

  .نظائر من قبل الشركة المقيمة المعنية باالستثمار  يعمر في أربعة 2مطلب على مطبوعة عدد  .1
  ...ونسبة مساهمته في رأس مال الشركةالتنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع بطاقة  سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها،  تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مالبالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي تثبت بالخصوص القانون االساسي محين مسجل نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن  .2
ليه من قبل إدارة تاريخ إيداع المطلب مؤشر عالتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق  .3   الجباية،

  .االستثمار بالخارجتحويل أموال قصد . 33
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  قائمة التراخيص  الوثائق المطلوبة والشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  العمل،مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل  .4
  المراد تكوينها بالخارج، نسخة من مشروع القانون االساسي للشركة  .5
 businessنسخة من مخطط االعمال  .6

plan موارد (الد التونسية المداخيل بالعملة للب يبين مدى تأثير االستثمار على   ،)صادرات، مرابيح، مساعدات فنية إلخ
  .2001 فيفري 27المالية المؤرخ في المخول لها لتحويله وذلك وفقا لقرار وزير على مستوى التشريع التأميني وكذلك للمبلغ المالية لكّل من عملية االستثمار في حد ذاتها  ترخيص وزير نسخة من: التأمين وإعادة التأمينبالنسبة لعمليات االستثمار من قبل مؤسسات   .لتراتيب الصرف الجاري بها العمليقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا    :مالحظة  وجود شراكة،وثائق تعريف المستثمر االجنبي في صورة  .7

  :الوثائق المطلوبة      .1993 ماي 3مؤرخ في  1993 لسنة 48قانون عدد  
  .باالستثمار أو المستثمر األجنبي غير المقيم نظائر من قبل الشركة غير المقيمة المعنية  يعمر في أربعة 2مطلب على مطبوعة عدد  .1
  ...ونسبة مساهمته في رأس مال الشركةالتنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم بطاقة سندة، قائمة اسمية للشركاء مع بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، ويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال تمبالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي تثبت بالخصوص القانون االساسي محين مسجل نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن  .2
ثمر كل الوثائق التي تثبت هوية المست .3   وإقامته،
  الجباية،تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق  .4
  العمل،مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل  .5
ا كانت المعدات ذمن فواتير الشراء األولية إا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة ذالكهربائية إمن قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية و تقرير تقييم المعدات وتقرير مراقب الحصص و اقب الحساباتتقرير مر :في رأس مال الشركة جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية  .6   جديدة،

مساهمات  بالدينار،(عملة بالبالد التونسية دون توريد المقيمين في شركات منتصبة تحرير مساهمات غير . 34   . الترفيع في رأس المال عند أوعند التكوين ...)عينية
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  قائمة التراخيص  الوثائق المطلوبة والشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  مخطط األعمال، .7
  :بـ مشروع القانون األساسي مصحوبا تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة  من ه المساهمة عند ذإذا تعلق األمر بتحرير ه  عن طريق المساهمة العينية،تقر بالترفيع في رأس المال الخارقة للعادة التي سخة من محضر جلسة العمل للشركاء ن .8
  وإقامته، كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر  .1
تقرير مراقب الحسابات  :مال الشركة في رأس جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية  .2 ا كانت ذنسخة من فواتير الشراء األولية  إا كانت المعدات مستخدمة أو ذوالكهربائية إمن قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية تقرير تقييم المعدات و وتقرير مراقب الحصص   المعدات جديدة،
  :أربعة نظائر مرفوقا بالوثائق التالية يعمر في 2تقديم مطلب على مطبوعة عدد الخصم من الحساب االنتظاري بالدينار يشترط ريق ه المساهمة عن طذفي صورة تحرير ه  .مخطط األعمال .3
  ...ونسبة مساهمته في رأس مال الشركةالتنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم بطاقة سندة، قائمة اسمية للشركاء مع بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، قيمة في رأس مال تمويل المساهمات غير المبالقباضة المالية، بطاقات االستثمار التي تثبت بالخصوص القانون االساسي محين مسجل نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن  .1
  وإقامته،كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر  .2
  الجباية،تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق التصريح  .3
  العمل،مراقب الحسابات وفقا للتراتيب الجاري بها لقوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل ا .4
  مخطط األعمال، .5
  ال ،الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المنسخة من محضر جلسة العمل للشركاء  .6
ه ذالمودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل همال وكشف بنكي عن الحساب االنتظاري األعالتي تثبت هوية المستثمر وإقامته، مخطط كل الوثائق بمشروع القانون األساسي مصحوبا تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة  من ه المساهمة عند ذا تعلق األمر بتحرير هذإ  :مالحظة  .ه المبالغذبه المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هكشف بنكي عن الحساب االنتظاري المودع  .7   .المبالغ



  1613صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمؤسسات قائمة التراخيص . 5   قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    الصغرى والمتوسطة
 في المؤرخ 1966 لسنة 27 عدد بالقانون الصادرة الشغل مجلة 
    ).324 إلى 293 من الفصول (2006 ماي 2 في المؤرخ 2006 لسنة 18 عدد بالقانون وخاصة الالحقة بالنصوص وإتمامها تنقيحها تم كما ،1966 أفريل 30

 ).15 إلى 2 من الفصول (واستغاللها المزعجة أو بالصحة المخلة أو الخطرة المؤسسات فتح بإجراءات المتعلق و 2006 أكتوبر 9 في المؤرخ 2006 لسنة 2687 عدد األمر 
 .تسييرها وطرق المزعجة أو بالصحة المخلة أو الخطرة بالمؤسسات الخاصة اللجنة تركيبة بضبط المتعلق 2004 أفريل 13 في المؤرخ 2004 لسنة 956  عدداألمر 
المتوسطة والمؤسسات الصغرى وقرار وزير الصناعة والطاقة       .المخلة بالصحة أو المزعجةات الخطرة أو بضبط قائمة المؤسس يتعلق 2005 نوفمبر 15المؤرخ في 

 .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع شهران : الملف آجال دراسة  
 .اإلدارةتاريخ مراسلة شهران من : الملفإلغاء و حفظ  
ثالثة ): العموميإجراءات البحث (المتعلقة بالترخيص باإلجراءات اإلدارية القيام     .العموميبإجراءات البحث تاريخ القيام أشهر من ) 3(
 .العلميتاريخ ختم البحث شهر واحد من : البحث العلميالترخيص بنتائج إعالم صاحب  
 .إعالم المستغلشهرين من تاريخ أجل : الوضعيةتسوية هذه وقع تسجيلها و اإلعتراضات التي الرد على  
   .لهذه اللجنةالجلسة الدورية خالل : المزعجةبالصحة أو  أو المخلة الخطرةبالمؤسسات الخاصة على أنظار اللجنة عرض الملف  

 :أساسا فيوالوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل عموميا حول مدى اإلزعاج المحتمل إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا والمتوسطة في خصوص كل مطلب الصناعة والمؤسسات الصغرى السالمة بوزارة  تجري إدارة  :بالترخيصالقيام باإلجراءات اإلدارية المتعلقة  .3 .واإلخالالت المتعلقة بالملفبمكتوب اإلدارة المتعلق بالنقائص  في اآلجال المضمنة ذلكاإلدارة وعدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل في صورة  :إلغاء و حفظ الملف .2 .الوثائق المطلوبةترخيص و إمهاله شهران لتقديم ملف الو مراسلة المستغل و إعالمه بنقائص . الفنية و التشريعية الجاري بها العملالتصنيف و مطابقة الملف للنصوص المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التثبت من الوثائق : دراسة الملف .1  :اإلجراءات المعتمدة
 .الشرعية و العدليةالتونسية الخاص باإلعالنات القانونية و  بالرائد الرسمي للجمهورية الفرنسيةنشر إعالم للعموم باللغة العربية و  -
 .المؤسسة موضوع الترخيصبالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة لعموم للوالية لتوجيه نفس اإلعالم  -
 .الديوان الوطني للحماية المدنية -
 .حماية المحيطالوكالة الوطنية ل -
اإلدارة المعنية بنشاط المؤسسة  - ادرة عن العموم أو صإعتراضات بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها  : بنتائج البحث العموميالقيام بإعالم صاحب الترخيص  .4 ...)الدواء بوزارة الصحةالطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و للصناعات المعملية، اإلدارة العامة الصناعات الغذائية، اإلدارة العامة (   .هذا اإلعالمأجل ال يتجاوز الشهران من تاريخ في تسجيلها و تسوية هذه الوضعية و ذلك يتعين الرد على اإلعتراضات التي وقع   .المتعلقة بالمطلبالمستغل إعالمه بنتائج البحث العلمي المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء فنية صادرة عن بعض اإلدارات  إحترازات

  :الوثائق المطلوبة  .المخلة بالصحة أو المزعجةالمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو  2005  نوفمبر15والمتوسطة المؤرخ في وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى األنشطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار  
 : ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية .صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادهامنتوجات المزمع بيان المواد المزمع استعمالها والوحجمها والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة مع طبيعة األنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها   .لموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقةا .بالبالد التونسيةوكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره عرفه الجبائي وجنسيته ومقره االجتماعي ومتعلق األمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا  :التاليةطابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل . الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصلمرتبة من الصنف األول أو من الصنف الثاني إلى ة أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسس يجب ـ 1
 .قتضاء بصوراالباإلرشادات والتقارير الوصفية الالزمة وعند  مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق 35عن البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط ال يقل ويتعين أن يشير المثال اإلجمالي إلى طبيعة . األولية وبصفة عامة كل الوسائل الالزمة لإلنتاجالحرائق ومنافذ النجدة ووسائل اإلسعافات  بجميع أنواعها ومعدات السالمة ووسائل مجابهةتركيز اآلالت والمعدات والخزانات والشبكات يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن  في سبعة نظائر 200/1مثال إجمالي بسلم  ـ 2
 .والمستودعات والمطارات والموانئالمستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة كما تبين . ونقاط المياه وقنوات ومجاري المياهكك الحديدية والطرقات العمومية وكذلك السالمثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وترسم على . المؤسسات من الصنف الثاني متر بالنسبة إلى 200الصنف األول وال تقل عن  متر بالنسبة إلى المؤسسات من 700عن نظائر يوضح محيطها على امتداد مسافة ال تقل  في سبعة 1000/1مثال موقعي بسلم  ـ 3
جزء من خريطة البالد التونسية بسلم  ـ 4

 مزمع إنشاؤها،المؤسسة ال يبين موقع 50000/1 أو 25000/1
أخطار الحريق واالنفجار والفزع والحوادث لألخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من دراسة األخطار في أربعة نظائر تتعرض  ـ 5

  ).الثانيالمرتبة من الصنف األول و المؤسسات (أو المزعجة الخطرة أو المخلة بالصحة استغالل المؤسسات ترخيص في فتح و . 35
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلويةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 :بالترخيصإتمام اإلجراءات اإلدارية المتعلقة  .6  . فيهاللبت المتدخلة في الترخيص و ذلك اإلداراتأو إحترازات فنية صادرة عن بعض في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو المزعجة بالنسبة للملفات التي ورد  أو المخّلة بالصحة بالمؤسسات الخطرةعرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة    ).أو تتعلق بها إشكاليات فقطللملفات التي ورد في شأنها إعتراضات بالنسبة  (المخّلة بالصحة أو المزعجة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو القيام بعرض الملف على أنظار  .5
  . الترخيص لتسوية وضعيتهصاحبمتعلقة بالسالمة والوقاية يتم مراسلة  ووجود بعض اإلخالالت والنقائصفي صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب   .عليهتوجيهه إلى عناية السيد الوزير للتأشير في فتح و إستغالل مؤسسة مرتبة يقع إعداد و تقديم مشروع قرار ترخيص نقائص متعلقة بالسالمة و الوقاية يتم خالالت أو و في ضل عدم وجود إفي صورة مطابقة الملف للمطلوب  -

 .استغالل المؤسسةالذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية داخلي تتضمن العناصر الضرورية إلعداد مخطط طوارئ األخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن وتنجز دراسة . الصناعية الجسيمة ووسائلها
 .2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005لسنة  1991يقتضيه األمر المشار إليه أعاله عدد المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط  ـ 6
 .العمال وسالمتهماألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة ة حول االحتياطات المتخذة الحترام مذكر ـ 7
 القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية،إعالن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج  ـ 8
وصل في دفع المعلوم القار المستوجب  ـ 9   الترخيص مطلب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوعتغير في درجة الخطر أو اإلزعاج وذلك بسبب أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة  .للبالد التونسيةوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة بعن
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات الاآلج  المراجع القانونية    قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة. 6
 ).6 الفصل (واالسعار المنافسة تنظيم باعادة والمتعلق 2015 سبتمبر 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون 
 عدد الحكومي االمر   

 لسنة 36 عدد القانون الحكام تطبيقا ومدته االعفاء مطالب تقديم اجراءات بضبط والمتعلق 2016 أكتوبر 18 في المؤرخ 2016 لسنة 1204
  .واالسعار المنافسة تنظيم باعادة ومتعلق 2015 سبتمبر 15 في المؤرخ 2015

ل إلى احتساب اآلجاإضافية مع وقف طلب معلومات يمكن عند االقتضاء     .ملفمن تاريخ استالم غضون ثالثة أشهر طلب اإلعفاء في بالتجارة الرد على يتولى الوزير المكلف   :يتضمن إمابموجب قرار معلل ويكون رد الوزير  .الغيايعتبر مطلب اإلعفاء المطلوبة في اآلجال تقديم المعطيات  وفي صورة عدم   .حين تقديمها
 . منح االعفاء -
  .تغيير بعض الشروطالموافقة مع طلب  -
    .بلرفض الط -

على طلب االعفاء في أجل ال يتجاوز  يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد  .تاريخ االحالةابداء رأيه في اجل اقصاه شهران من مجلس المنافسة الذي يتعين عليه  على استشارة والشروط المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق  الطلبيتولى الوزير المكلف بالتجارة احالة   :اإلجراءات المعتمدة
  .حال االخالل بشروط منحهما يمكنه سحبه في لمراجعة دورية كالوزير المكلف بالتجارة واخضاعه يمكن تحديد مدة اإلعفاء من قبل -  التونسية،الغرض ونشره بالرائد الرسمي للبالد إلزامية تعليل القرار المتخذ في -  وجوبية لمجلس المنافسة،المكلف بالتجارة بعد استشارة إداريا، بموجب قرار من الوزير إلعفاء الذي يعد ترخيصا يمنح هذا ا  :مالحظة   .في االعفاءيتوجب تعليل ونشر قرار التمديد  .المستعملينوالمزايا التي سيدرها االعفاء على االعفاء على القطاع وبالفوائد ويكون مدعما بدراسة لتداعيات أشهر من نهاية االعفاء االصلي  6تقديم طلب التجديد قبل يتعين  سنوات قابلة للتجديد 5لمدة أقصاها يمنح االعفاء   . ومستوجب النشر أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل 3

عقود أو أصناف عقود يثبت  أووجود اتفاقيات   :الشروط   :أصحابها أنها
  ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي، .1
 فوائدها، تدر قسطا عادال على المستعملين من  .2
 .ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهدافقات تتجاوز ما هو ييضأال تؤدي الى فرض ت .3
  : الوثائق المطلوبة .السوق المعنية أو جزء هام منهاأال تؤدي الى االقصاء التام للمنافسة في  .4
  وجنسيته وعنوانه،معطيات عن طالب االعفاء وشكله القانوني  .1
  للشركة او بطاقة تعريف طالب االعفاء،نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي  .2
ط دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنش .3   فيها المؤسسة أو الهيكل المعني،
  طلب االعفاء،الممارسة أو االتفاق أو أصناف العقود موضوع  .4
  رفاه المستهلك وعلى التشغيل،المزايا االقتصادية لإلعفاء وخاصة آثاره على  .5
  مخططات االستثمار والقوائم المالية، .6
   . وثائق يمكن أن تدعم طلب االعفاء/معلومات  .7

احداث مشروع . 36   بالمنافسةبالممارسات المخلة المتعلقة قواعد الاالعفاء من تطبيق  مختلف آليات ضمن

 الفصل (واألسعار المنافسة تنظيم بإعادة والمتعلق 2015 سبتمبر 15 في والمؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون
   .المسبقة للموافقة االقتصادي التركيز عمليات إلخضاع الموجب جمالياإل المعامالت رقم بضبط والمتعلق 2016 جوان 13 في مؤرخال 2016 لسنة 780 عدد األمر    ).7

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ تقديم الملف أشهر من ) 3(ثالثة 
بجميع الوثائق المشروع مصحوب ، وذلك بتقديم ملف االتفاقخمسة عشر يوما من تاريخ إتمام الوزير المكلف بالتجارة في أجل إعالم مرتبطة بها، المؤسسات الطرفا فاعال أو هدفا لها وكذلك المعنية بعملية التركيز سواء كانت يتعين على األطراف أي المؤسسات   :اإلجراءات المعتمدة   .المطلوبة

  :الشروط
الية األخيرة نسبة مجتمعة خالل الثالث سنوات المالهيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أن يتجاوز معدل نصيب المؤسسات ذات  .1

 .خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوقاألخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات  % 30
 االمر عدد حسب) م د100 (مائة مليون دينارطرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغ  أن يتجاوز إجمالي رقم المعامالت المنجز من  .2

  : الوثائق المطلوبة .2016 جوان 13 المؤرخ في 2016 لسنة 780
 هذه العملية،مصحوبة بمذكرة تحتوي على النتائج المنتظرة من نسخة من عقد أو مشروع عقد موضوع  .1
 في المؤسسات،قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء  .2

  .اقتصاديرخصة تركيز . 37
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات الاآلج  المراجع القانونية
 واحدة منها في السوق، للمؤسسات المعنية مع تباين قسط كل بالنسبةموازنات الثالث السنوات المالية األخيرة  .3
 التركيز،المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة قائمة فروع هذه المؤسسات إن وجدت مع بيان  .4
  المعنية بعملية التركيز،نسخة من تقارير مراجع الحسابات لألطراف  .5
ر حول الفوائد االقتصادية لمشروع تقري .6    .التجاري النشاط من أصناف بعض لتعاطي الترخيص وبشروط تاجر ببطاقة المتعلق 1961 سبتمبر 14 في المؤرخ والمالية للتصميم الدولة كاتب قيح قرارالمتعلق بتن 2015جوان  17 في المؤرخ التجارة وزير قرار    .التجاريشروط ممارسة بعض أنواع من النشاط  المتعلق ببيان 1961 أوت 30في  المؤرخ 1961 لسنة 14المرسوم عدد  المتعلق بتنقيح 1985 أوت 11 في والمؤرخ 1985 لسنة 84 عدد القانون  .التجاري النشاط من أصناف بعض لتعاطي الترخيص وبشروط تاجر ببطاقة المتعلق 1961 سبتمبر 14 في المؤرخ والمالية للتصميم الدولة كاتب قرار  .التجاري النشاط من أنواع بعض ممارسة بشروط المتعلق 1961 أوت 30 في المؤرخ 1961 لسنة 14 عدد المرسوم  .التركيز

   

  .المطلوبةلجميع الوثائق مستوفيا الملف من تاريخ إيداع  ) يوما60 (شهران
  : المعتمدةاإلجراءات

  لوزارة التجارة،المركزي إيداع ملف بمكتب الضبط  .1
 ، 1961 أوت 30المؤرخ في  1961 لسنة 14المرسوم عدد االستشارية المحدثة بمقتضى دراسة الملف من قبل اللجنة  .2
  على رأي اللجنة،مصادقة السيد وزير التجارة  .3
  . بطاقة تاجر أجنبيمحل ممارسة النشاط ثم تسند في صورة الموافقة تتم معاينة  .4

 .)والمغربية نظرا لوجود اتفاقية استيطانماعدا الجنسيتين الجزائرية (جنبية توفر الجنسية األ  :الشروط
  : األشخاص الطبيعيون :الوثائق المطلوبة 
أصلي  ( أو السجل العدلي3بطاقة عدد  .3 نسخة من جواز السفر او بطاقة اإلقامة، .2 إدارة التجارة الداخلية،مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من  .1 من عقد كراء محل تعاطي نسخة تاجر أجنبي إيداع ورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة في ص .4  ، )وحديث  ،)الحصول على الموافقة بعد يقع تسجيله بالقباضة المالية( األساسي للشركةنسخة من القانون األساسي أو مشروع القانون  .2  إدارة التجارة الداخلية،مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من  .1  :األشخاص المعنويون  ).مسجل(النشاط 
  نسخة من جواز السفر أو بطاقة اإلقامة، .3
  ،)أصلي وحديث(الشرعي للشركة  أو السجل العدلي للممثل 3بطاقة عدد  .4
  ،)الحصول على الموافقةيقع تسجيله بالقباضة المالية بعد (للشركة بتونس محضر جلسة تعيين الممثل الشرعي مشروع  .5
  :التاليةإضافة إلى الوثائق سالفة الذكر يضاف الوثائق بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال عمومية أو خاصة  ).مسجل(النشاط تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي ى طالب بطاقة في صورة الموافقة يتعين عل .6
يقع /مسجل بالنسبة للصفقات العمومية(المناولة نسخة من عقد الصفقة األصلي أو من عقد  .1  ،)ه بعد الموافقة بالنسبة للصفقات الخاصةتسجيل
 ،)أصلية(عقد المناولة شهادة تثبت موافقة صاحب المشروع بخصوص  .2
  :في العام الماضي من رقم معامالت التصدير  % 30نسبة ال تتجاوز أجنبية مصدرة كليا بالبالد التونسية في حدود اعية محدثة بهدف تسويق جزء من منتوج شركة صن في إطار وحدة تجارية تاجرللحصول على بطاقة  ).أصلية...) (إسمه و لقبه و عنوانه(بتونس شهادة تعرف بالمسؤول عن إنجاز األشغال  .3
 Complément de(نسبة المواد المكملة مطلب باسم السيد وزير التجارة يذكر فيه  .1

Gamme (إن وجدت. 

  .بطاقة تاجر أجنبي. 38
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات الاآلج  المراجع القانونية
 التجارة الداخلية،مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة  .2
 نون األساسي للشركة الصناعية،القا .3
 التصريح بالنشاط للشركة الصناعية، .4
  :بالنسبة لألشخاص الطبيعيين يضاف .تسويقها المنتجات المراد Prospectus)(الئحة  .5
  نسخة من جواز السفر أو بطاقة اإلقامة، .1
أصلية و ( أو السجل العدلي 3بطاقة عدد  .2  ،)حديثة
  :بالنسبة لألشخاص المعنويين يضاف ).مسجل(النشاط تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي ة في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاق .3
يقع (مشروع القانون األساسي للوحدة التجارية  .1  ،)تسجيله بعد الموافقة
 الشرعي للشركة بتونس،نسخة من جواز السفر أو بطاقة اإلقامة للممثل  .2
أصلية ) (ةالوحدة التجاري(الشرعي للشركة   او السجل العدلي للممثل3بطاقة عدد  .3  ،)وحديثة
  ).مسجل بالقباضة المالية(النشاط تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة  .4
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 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما بالضغط المميعة أو والمائعة الغازية الوقود لسوائ لنقل المعدة العامة المصلحة ذات القنوات واستغالل ومد ببناء والمتعلق 1982 جوان 30 في المؤرخ 1982 لسنة 60 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    والطاقات المتجددة الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة والمناجم قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها. 7
   .لإلحتراق بواسطة األنابيبالمنشآت المعدة لنقل الغاز القابل واصفات التونسية المتعلقة بسالمة الم  .الغاز القابل لإلحتراق بواسطة األنابيبالمتعلقة بسالمة المنشآت المعدة لنقل بالمصادقة على المواصفة التونسية  والمتعلق 1985 أوت 15في قرار من وزير االقتصاد الوطني المؤرخ   .بالضغط والمميعة والمائعة الغازية الوقود سوائل لنقل المعدة العامة المصلحة ذات القنوات واستغالل ومد ببناء المتعلق 1982 جوان 30 في المؤرخ 1982 لسنة 60 عدد القانون بتطبيق والمتعلق 1984 جويلية 6 في المؤرخ 1984 لسنة 793 عدد األمر .1995 جوان 12 في والمؤرخ 1995 لسنة 50

  :اإلجراءات المعتمدة  
 المناجم و الطاقات المتجددةمكتب ضبط الوزارة المكلفة بالطاقة و إيداع مطلب في الغرض لدى  .1
 دراسة الملف، .2
 إبداء الرأي، .3
  العامة للكهرباء و الطاقات المتجدداإلدارة  :  على الخدمةمكان الحصول .اإلجابة على المطلب .4

  :الشروط
  .مصحوبا بملفأن يقدم صاحب الخدمة مطلبا في الغرض  .1
 .بها العمل في هذا المجالأن يكون األنبوب خاضعا للترتيب الجاري  .2
  :الوثائق المطلوبة .شخص معنويينتفع بهذه الخدمة شخص طبيعي أو  .3
  :من ناحية السالمة .1
  م ملف المشروع،تقدي -
  السالمة،مسلمة من قبل هيكل رقابة و مسجلة بإدارة شهادة اختبار هيدرولي ألنبوب الغاز  -
شهادة مطابقة األنبوب للمواصفة التونسية  -    مسلمة من قبل هيكل المراقبة،01-109ث .م
شهادة مطابقة األنبوب للمواصفة التونسية  -   نبوب،لأل مسلمة من قبل الشركة المالكة 01-109ث .م
شهادة مطابقة األنبوب للمواصفة التونسية  -   قامت باألشغال، مسلمة من قبل الشركة التي 01-109ث .م
  إجرائها،وصف لعملية تسريح الغاز المقترح  -
 األمثلة البيئية للمشروع، -
 :من الناحية القانونية .2
بالترخيص إلنجاز هذا األنبوب أو األمر المتعلق الموافقات الصادرة من الهياكل المهنية  -   .في بناء األنبوب و مده و استغالله

  .بالضغطوالمائعة أو المميعة لنقل سوائل الوقود الغازية المصلحة العامة المعدة واستغالل القنوات ذات ترخيص في بناء ومد . 39

  الكهربائية وصيانتها وتسييرها،المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة  1922 ماي 30ألمر المؤرخ في ا
ية لهذا الوزارات والهياكل الوطنية المعنإحالة الملف الفني إلى مختلف  .3  المنتفع، المقدم من قبلالمشروع التمهيدي دراسة فنية لمختلف جوانب  .2  مرفوقا بالملف الفني للمشروع،إلى الوزير المكلف بالطاقة يكون انجاز و استغالل الخطوط الكهربائية تقديم مطلب في ترخيص في  .1 :راءات المعتمدةاإلج   المعنية بالخط ة الواليات لمراس .6 ،للجمهورية التونسيةنشر إعالم بحث بالرائد الرسمي للقيام بمراسلة مصالح رئاسة الحكومة  .5 المطروحة،األطراف المعنية لفض اإلشكاليات الوزارات والهياكل والتنسيق بين النظر في المالحظات الصادرة عن  .4  المشروع إلبداء الرأي، عالم بمقراتها و ذلك ليق اإلللقيام بتع  ترابيا ،وعدم اعتراض من الوالي المختص شهادة تعليق  و موافاة الوزارة بالرسمي أيام ابتداء من نشره بالرائد 3 لمدة 

  .للجمهورية التونسيةوإحالته للنشر بالرائد الرسمي  إقرار الترخيصإعداد مشروع  .7

  .ئيةالكهرباواستغالل الخطوط ترخيص في انجاز . 40  
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).ثانيا-ب الصنف-األول الملحق( الشروط ساتالكر الخاضعة الوحدات وأصناف المحيط على المؤثرات لدراسة الخاضعة الوحدات أصناف وبضبط المحيط على المؤثرات بدراسة يتعلق 2005 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد األمر ).30 الفصل( المتجددة الطاقات من الكهرباء وبيع إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط تعلقالمو 2016 أوت 24 في المؤرخ 2016 لسنة 1123 عدد أمر  .المتجددة الطاقات من الكهرباء بإنتاج المتعلق 2015 ماي 11 في المؤرخ 2015 لسنة 12 عدد قانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  فيفري 9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة  من قرار    
 فيفري 9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار .المنخفض الجهد شبكة على تصريفها يتم والتي والغاز للكهرباء التونسية الشركة قبل من الذاتي االستهالك لغرض المتجددة الطاقات من المنتجة الكهرباء فوائض لشراء النموذجي العقد على ةبالمصادق يتعلق 2017 فيفري 9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار .المنخفض الجهد في للكهرباء الوطنية بالشبكة المرتبطة المتجددة الطاقات منشآت من المنتجة الكهربائية الطاقة وتصريف لربط الفنية الشروط بضبط الخاص الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق 2017
  .لترخيص والخاضعة والغاز للكهرباء التونسية للشركة المتجددة الطاقات من المنتجة الكهرباء لبيع النموذجي العقد على ةبالمصادق يتعلق 2017

  .المطلوبةلجميع الوثائق  مستوفيا الملفمن تاريخ إيداع  ) يوما60 (شهران أجل ال يتجاوزفي للكهرباء والغاز الشركة التونسية  المطلب من قبلتتم دراسة  -
  .المتجددةالكهرباء من الطاقات الضرورية إلنتاج تركيز التجهيزات الشروع في أشغال صاحب المطلب المشروع يتولى الموافقة على إنجاز  صورة في -
في أجل  والغازالتونسية للكهرباء  معاينة  الشركة -   .الشروطلمقتضيات كراس وحدة اإلنتاج من مدى مطابقة تاريخ إعالمها للتثبت  يوم عمل من )15( خمسة عشر أقصاه 
  .ئض الكهرباءافويتم إبرام عقد بيع للشروط المستوجبة، وحدة اإلنتاج في صور مطابقة  -

محضر معاينة  ويحرر. الجهد المنخفضالمتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نتجة من الطاقات الطاقة الكهربائية المكراس الشروط الفنية لربط وتصريف مدى مطابقة وحدة اإلنتاج لمقتضيات عمل من تاريخ إعالمها للتثبت من  يوم 15الضرورية في أجل أقصاه للكهرباء والغاز إجراء المعاينات يتعين على الشركة التونسية  .3 .المعاينات الضرورية للكهرباء والغاز ودعوتها إلجراء المطلب إعالم الشركة التونسية من الطاقات المتجددة يتولى صاحب التجهيزات الضرورية إلنتاج الكهرباء بعد اإلنتهاء من أشغال تركيز  .2 .الرفضفي صورة الرفض يتم ذكر أسباب  - من الطاقات المتجددة، التجهيزات الضرورية إلنتاج الكهرباء المطلب الشروع في أشغال تركيز  يتولى صاحب :في صورة الموافقة  - .بالموافقة أو بالرفضيتجاوز شهران من تاريخ اإليداع إما والغاز دراسة المطلب في أجل ال تتولى الشركة التونسية للكهرباء  .1 :اإلجراءات المعتمدة لف كمصادق عليه من قبل الوزير المفوائض الكهرباء طبقا للعقد النموذجي للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع في صورة مطابقة وحدة اإلنتاج  .4 في الغرض،    .بالطاقة

الجهد الوطنية للكهرباء في شبكة ال بالمتجددةوتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات  لربطالفنية شروط الكراس مقتضيات االستجابة ل  :الشروط     .للكهرباء المزمع تركيزهاملف فني للتجهيزات والمعدات المنتجة  .4 .التونسية للكهرباء والغاز الشركة مرجع عقد التزود بالكهرباء من .3 .الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع .2 والغازإيداع ملف لدى الشركة التونسية للكهرباء  .1 :الوثائق المطلوبة  .للكهرباء في الجهد المنخفضالطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت روط الفنية لربط الشروط الخاص بضبط الش يتعلق بالمصادقة على كراس 2017 فيفري 9الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  قرار من وزيرة  الصادر بمقتضىالمنخفض

  .الجهد المنخفضالمتجددة المرتبطة بشبكة للكهرباء من الطاقات مشاريع اإلنتاج الذاتي ترخيص في انجاز . 41

.المتجددة الطاقات من الكهرباء جبإنتا المتعلق 2015 ماي 11 في المؤرخ 2015 لسنة 12 عدد القانون   فيفري9 في مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار  ).30 الفصل (المتجددة الطاقات من الكهرباء وبيع إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط علقالمتو 2016 أوت 24 في المؤرخ 2016 لسنة 1123 عدد األمر    
   .والغاز للكهرباء التونسية الشركة قبل من الفوائض وشراء والمتوسط العالي الجهد ذات للكهرباء الوطنية والمرتبطة بالشبكة الذاتي االستهالك لغرض المتجددة الطاقات من الكهرباء المنتجة لنقل النموذجي العقد على قةبالمصاد يتعلق 2017

في أجل  اللجنة الفنية الملف من قبلتتم دراسة  -  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع ه تاريخ إيداعأشهر ابتداء من ) 3(ثالثة أقصاه 
 تبقى :مالحظة .إنتاج الكهرباءأشغال إنجاز وحدة الموافقة الشروع في الحصول على واحدة من تاريخ أجل أقصاه سنة صاحب المشروع في يجب على  -

 :اإلجراءات المعتمدة
  .المصرح بها في اإلعالن السنويالمطلوبة وفي حدود الحاجيات الوطنية المكّلفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى الوزارة أشهر ) 3( في أجل أقصاه ثالثة طلبالمللكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة  لإلنتاج الخاص تتولى اللجنة الفنية .1
وفي صورة استيفاء المشروع  .2   .الرسمي للجمهورية التونسيةوينشر القرار بالرائد . المتجددةلإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات على رأي مطابق من اللجنة الفنية قرار من الوزير المكّلف بالطاقة بناء الموافقة على إنجاز المشروع بمقتضى افة الشروط المستوجبة، تمنح لك
وفي صورة عدم الموافقة، يتم  .3

الوطنية شبكة ال بالطاقات المتجددة المرتبطةوتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت  لربطالفنية شروط الكراس االستجابة لمقتضيات   :الشروط على  في ثالث نظائر ورقية وثالثة نظائرالمتجددة إيداع ملف لدى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات  : الوثائق المطلوبة  .جهدين العالي والمتوسطللكهرباء في الالطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط علق بالمصادقة على كراس المت 2017فيفري  9والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في قرار من وزيرة الطاقة الصادر بمقتضى    والمتوسط العاليينالجهد للكهرباء في  :محاميل رقمية ويحتوي الملف على 
  مطلب  .1

  .الجهد العالي والمتوسطالمتجددة المرتبطة بشبكة للكهرباء من الطاقات مشاريع اإلنتاج الذاتي ترخيص في انجاز . 42
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 فيفري 9 يف مؤرخ المتجددة والطاقات والمناجم الطاقة وزيرة من قرار  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
   .والمتوسط الجهدين العالي في للكهرباء الوطنية بالشبكة المرتبطة المتجددة منشآت الطاقات من المنتجة الكهربائية الطاقة وتصريف لربط الفنية بضبط الشروط الخاص الشروط كراس على بالمصادقة يتعلق 2017

  .المتجددة األخرىلمصادر الطاقات سنوات بالنسبة ثالث الفولطاضوئية وللطاقة الشمسية لمدة سنتين بالنسبة الموافقة صالحة 
  .الموافقةالمستوجبة، تمنح لكافة الشروط استيفاء المشروع وفي صورة  -
  .األشغالإعالمها بنهاية يخ ابتداء من تاريوم عمل ) 20(أقصاه عشرون الكهرباء في أجل الالزمة لتصريف المراقبة والتشغيل إجراء تجارب للكهرباء والغاز الشركة التونسية يتعين على  -
 .المعاينةإمضاء محضر ابتداء من تاريخ يوم عمل ) 15(أجل خمسة عشر وشراء الفوائض في الكهرباء المنتجة  إبرام عقد لنقل يتمالكهرباء المنتجة، الربط وتصريف الكهرباء لشروط استجابة وحدة إنتاج وفي صورة  -

  .كتابيا مع بيان أسباب الرفضب المشروع بمآل مطلبه إعالم صاح
  .المطلب أشهر من تاريخ إيداع ) 3 (ثالثةوالغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء . قصد تحيين وإتمام دراسات الربطنية للكهرباء، المتجددة بالشبكة الوطالكهربائية المنتجة من الطاقات الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة والمعلومات المنصوص عليها بكراس والغاز، يتضمن جميع الوثائق مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء يتعين على صاحب الموافقة إيداع  .4
  .المتجددة األخرىوثالث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية وتبقى الموافقة صالحة لمدة سنتين . تاج الكهرباءأشغال إنجاز وحدة إنالحصول على الموافقة، الشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ يجب على صاحب المشروع في  .5
  .مدى تقدم األشغالاإلذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية بتقدم بالمعطيات والوثائق المتعلقة للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا مد اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص كما يتعين على صاحب المشروع  .6
  .للكهرباء من الطاقات المتجددةموافقة الّلجنة الفنية لإلنتاج الخاص كتابي مبرر من صاحب المشروع وبعد ذلك بناء على طلب بمقتضى قرار وإضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بالطاقة منح صاحب المشروع أجال صعوبات جدية، يمكن للوزير المكّلف خالل مدة صلوحية الموافقة بسبب في صورة عدم إنجاز المشروع  .7
  .المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباءالكهربائية المنتجة من الطاقات الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة وحدة اإلنتاج لمقتضيات كراس  من مدى مطابقة الضرورية للتثبتالكهرباء ودعوتها إلى إجراء المعاينات بانتهاء أشغال إنجاز وحدة إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتولى صاحب المشروع إعالم  .8
الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية المراقبة والتشغيل الالزمة لتصريف صاحب المشروع، إجراء تجارب التنسيق مع إعالمها بنهاية األشغال وب يوم عمل ابتداء من تاريخ )20( عشرين للكهرباء والغاز في أجل أقصاهيتعين على الشركة التونسية  .9

  الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع، .2
  الطاقة المتجددة المستعملة،مؤسسات اعتماد أجنبية في خصوص تقنية المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من االعتماد المسلمة من المصالح المختصة على نتجة للكهرباء وشهادات والتجهيزات الممراجع الخبرة لشركات تركيب المعدات  .3
  موقع وحدة اإلنتاج ومواقع االستهالك، .4
  المشروع،الوثائق اّلتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة  .5
  مالئم يبين حدود التجهيزات والمنشآت، أو بكل مقياس 1/50000طبوغرافية بمقياس الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة غرافي للمولدات بالنسبة إلنتاج التوزيع الج .6
  السنوي المتوقع للكهرباء،الكهربائية للثالث سنوات األخيرة أو االستهالك تقرير حول االستهالك السنوي من الطاقة  .7
  تفصيلي لمواصفاتها وخصوصياتها الفنية،التجهيزات الالزمة إلنتاج الكهرباء مع بيان وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها تبين مصدر الطاقة المتجددة دراسة فنية  .8
  ه،ومصاريف استغالله وصيانته وطرق تمويلدراسة اقتصادية تبين تكاليف المشروع  .9

  القتضاء، عند ابيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كراس دراسة أولية لربط وحدة اإلنتاج بالشبكة  .10
  وفقا للتشريع الجاري به العمل،دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة  .11
  جميع مراحله وآجال تنفيذها،رزنامة مفصلة إلنجاز المشروع تبين  .12
     .ته وممضى من قبل صاحب المشروعصفحابالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة كراس الشروط الفنية لربط وتصريف  .13
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  .كتابيا لرفعهاصاحب المشروع بكل ما يترك أثرا والغاز دعوة الشركة التونسية للكهرباء بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة أو إخالالت من قبل صاحب المشروع وفي صورة معاينة صعوبات . للكهرباء  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .المحضر من قبل الطرفينويمضى هذا . الوطنية للكهرباءالمنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة قة الكهربائية الفنية لربط وتصريف الطاالموافقة ومقتضيات كراس الشروط مدى مطابقة وحدة اإلنتاج لشروط وصاحب المشروع محضر معاينة يبين الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر عند االنتهاء من إجراء  .10
ر من لعقد نموذجي مصادق عليه بقراالكهرباء المنتجة وشراء الفوائض طبقا الكهرباء المنتجة، يتم إبرام عقد لنقل الكهرباء لشروط الربط وتصريف في صورة استجابة وحدة إنتاج  .11 خمسة الوزير المكلف بالطاقة وفي أجل   ديسمبر 13 في المؤرخ العلي األمر ).التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد على البحث على بالتشجيع والمتعلق 1990 جوان 18 يف المؤرخ 1990 لسنة 56 عدد القانون   1987 مارس 6 في المؤرخ 1987 لسنة 9 عدد بالقانون تنقيحه تم كما 1985 نوفمبر 22 في المؤرخ 1985 لسنة 93 عدد بالقانون عليه والمصادق وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد عن البحث تهم خاصة أحكام سن والمتضمن 1985 سبتمبر 14 في المؤرخ 1985 لسنة 9 عدد المرسوم  .1999 أوت 17في  المؤرخ 1999 لسنة 93 القانون عدد الصادرة بمقتضى المحروقات مجلة   .إمضاء محضر المعاينة يوم عمل ابتداء من تاريخ )15(عشر 

 جانفي غرة في المؤرخ العلي األمر ).التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (ونقحته تممته التي النصوص وجملة إستغاللها وتسهيل الثاني الجمع من المعدنية المواد عن التفتيش لتسهيل خصوصية تدابير بإحداث والمتعلق 1948
 ).التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (التطبيقية ونصوصه المناجم نظام بتحوير والمتعلق 1953

  .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي مرتبط بنشر القرار 
  :اإلجراءات المعتمدة

  إيداع الملف، .1
  االستشارية للمحروقات،دراسة الملف وعرضه على اللجنة  .2
  .التونسيةونشره بالرائد الرسمي للجمهورية إعداد قرار الترخيص في اإلحالة  .3

  :الشروط
الدنيا يجب أن يقوم المحيل باألشغال  .1  المنصوص عليها بمجلة المحروقات،
 .الظروفوقدرات فنية كافية لمواصلة األشغال في أحسن يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية  .2
  :الوثائق المطلوبة .بالبالد التونسية عالقات ديبلوماسيةيجب أن تكون الشركة المحال إليها تربطها  .3
مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1 سب مقتضيات قرار وزير الصناعة المؤرخ في ح

  ،سندات المحروقات والمتعلق بضبط طرق إيداع 15/02/2001
  سنوي،موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاط إليها و قائمة في المتصرفين فيها وكذلك نسخة من القانون األساسي للشركة المحال  .2
 ،عقد إحالة مسجل .3
   .عقد ومطلب الترخيص في اإلحالةالشركتين األساسية التفويض بغرض إمضاء منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ا من محضر مقتطع معترف بصحته قانوني .4

ترخيص في إحالة . 43   المحروقات والبحث واستغالل برخصة اإلستكشاف وااللتزامات المتعلقة لية أو جزئية للحقوق ك
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 في المؤرخ 2000 لسنة 713 األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 عدد باألمر تنقيحه تم كما للمحروقات االستشارية اللجنة وسير تركيبة بضبط والمتعلق 2000 أفريل 5

 في مؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار  ).التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (المحروقات مجلة بأحكام تتمتع التي استغالل امتيازاتو لرخص التصنيفية بضبط المتعلق 2000 ديسمبر 12 في المؤرخ القرار  .2013 ماي 6 في مؤرخ 2013 لسنة 1514
 عدد بالقانون الصادرة المناجم مجلة  ).6-1 ملحق( إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20
-6 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2004 مارس أول في مؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار    .وتجديدها جميةنالم السندات تأسيس وانبعن المستوجب القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار  .سيرها وطرق للمناجم االستشارية اللجنة تركيبة بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1726 عدد األمر  .المنجمية للسندات المكونة األولية المحيطات واياز عالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1725 عدد األمر    . 2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30

اقة مؤرخ في قرار وزير الصناعة و الط  ).2
  .لسندات المنجميةطرق إيداع مطالب ا و المتعلق بضبط 2004 مارس 1

  .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي مرتبط بنشر القرار 
  :اإلجراءات المعتمدة

  إيداع الملف، .1
  االستشارية للمناجم،دراسة الملف وعرضه على اللجنة  .2
مي للجمهورية ونشره بالرائد الرسإعداد قرار الترخيص في اإلحالة  .3   . التونسية

 :رخصة البحث 
والمحال يجب أن تكون اإلحالة بين المحيل  .3 .الظروفقدرات فنية كافية لمواصلة األشغال في أحسن يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية و  .2 .المحددة بقرار منح الرخصةفترات صلوحية الرخصة األشغال الدنيا إذا أثبت الطالب أنه أنجز من جهته، خالل  .1   :الوثائق المطلوبة .صاحب امتياز االستغالل السابقشروط يضبط التزامات تفوق تلك التي تعهد بها  يمكن أن يفرض على الطالب كراس ال .2  .االستغاللولنفس األسباب المستوجبة عند طلب امتياز يسند ترخيص اإلحالة بنفس الشروط  .1  :امتياز االستغالل  إليه بكتب
وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في  لقرار 7حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد  يحمل طابعا جبائيا مطلب محرر على ورق .1
  .السندات المنجمية والمتعلق بضبط طرق إيداع 1/3/2004
اط موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشإليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك نسخة من القانون األساسي للشركة المحال  .2   سنوي،
  الكتب الصحيح الذي يثبت اإلحالة .3
 .عقد ومطلب الترخيص في اإلحالةض بغرض إمضاء الشركتين األساسية التفويمنحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر  .4
 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8عدد طابعا جبائيا حسب األنموذج الوارد بالملحق بين الشركات التابعة لبعضها على ورق يحمل ويحرر اإلعالم المتعلق باإلحاالت التي تتم  .5
  .المشار إليها أعالهة ويرفق هذا اإلعالم بالوثائق السندات المنجمي والمتعلق بضبط طرق إيداع 1/3/2004

  المناجم في قطاع امتياز استغاللالمتعلقة برخصة بحث أو الحقوق وااللتزامات ترخيص في إحالة . 44
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 جانفي غرة في المؤرخ العلي األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
. أعالهالمذكور مراأل بتطبيق المتعلق 1953 مارس 23 في المؤرخ القرار  .المناجم نظام بتحوير والمتعلق 1953   في مؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار    

  ).5-2 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20

    .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي مرتبط بنشر القرار 
  :اإلجراءات المعتمدة

 إيداع الملف، .1
 نظر األطراف المعنية،تدخل اإلدارة للتقريب بين وجهات  .2
  . عدم التوصل إلى حل بالتراضيالرسمي للجمهورية التونسية في صورة إعداد القرار ونشره بالرائد  .3

ا اتفاق بالتراضي مع مالكي األرض حول اقتنائهإلى امتياز االستغالل في صورة عدم التوصل يسند الترخيص لصاحب رخصة البحث أو    :الوثائق المطلوبة  .أو كرائها إلنجاز مشاريعه المنجمية
  جبائيا،مطلب محرر على ورق يحمل طابعا  .1
  مثال لقطعة األرض المزمع حوزها، .2
المعطيات الكافية حول ملكية قطعة األرض  .3   ).الورثةعدد الرسم العقاري، اسم مالك األرض أو (

   االستغالل المنجميأوالمؤقت ألراض الزمة للبحث ترخيص في اإلشغال . 45

 عدد بالقانون الصادرة المناجم مجلة
  ).2- 8 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2004 مارس أول في ؤرخمال والطاقة الصناعة وزير قرار  .وتجديدها جميةنالم السندات تأسيس بعنوان المستوجب القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار  .سيرها وطرق للمناجم االستشارية اللجنة تركيبة بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 ةلسن 1726 عدد األمر .المنجمية للسندات المكونة األولية المحيطات زوايا عالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1725 عدد األمر  .2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30

    .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي مرتبط بنشر القرار 
  :اإلجراءات المعتمدة

ى اإلدارة العامة إيداع الملف لد .1  للمناجم،
 ،ملفـلاة ـسدرا .2
ية رلرسمي للجمهوائد ابالرونشره إعداد قرار الترخيص في التصرف  .3   .لتونسيةا

  :الشروط
 بحث عن المواد المعدنية موضوع الترخيص،يجب أن يكون الطالب متحصال على رخصة  .1
ت من د التثبتهم المعالجة والتسويق وذلك قصعلى صاحب رخصة البحث أن يقوم بتجارب  .2   :الوثائق المطلوبة .ية من أبحاثهتجودة المواد المعدنية المتأ
 جبائيا،مطلب محرر على ورق يحمل طابعا  .1
 محيط الرخصة خالل مدة صلوحيتها،مذكرة حول أشغال البحث المنجزة داخل  .2
 المنجزة، لألشغال 1/1000مثال هندسي بمقياس  .3
   . الفترة المتبقية من صلوحية الرخصةخاللبرنامج مفصل ألشغال البحث التي ستنجز  .4

  .أبحاث منجميةفي مواد معدنية متأتية من ترخيص في التصرف . 46

  ).2- 9 الملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2004 مارس أول في مؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار  .وتأسيسها جميةنالم السندات تأسيس بعنوان ستوجبالم القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار .سيرها وطرق للمناجم االستشارية اللجنة تركيبة بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1726 عدد األمر .المنجمية للسندات المكونة األولية المحيطات زوايا عالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1725 عدد األمر  .2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30 عدد بالقانون الصادرة المناجم مجلة

    .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي قرار مرتبط بنشر ال
  :اإلجراءات المعتمدة

 للمناجم،إيداع الملف لدى اإلدارة العامة  .1
لى ـرضه عـعوملف ـلاة ـسدرا .2  ،ية للمناجمرالستشاالجنة ـلا
ئد ابالره رـنشإعداد قرار التسويغ و .3   .لتونسيةاية رلرسمي للجمهوا

  :الشروط
يجب أن يقوم صاحب رخصة البحث أو  .1  عليها بمجلة المناجم،تياز االستغالل باألشغال الدنيا المنصوص ام
 :الوثائق المطلوبة .الظروفوقدرات فنية كافية لمواصلة األشغال في أحسن يجب أن يتمتع المسوغ له بموارد مالية  .2
طاقة المؤرخ في غرة مارس وزير الصناعة وال لقرار 9حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1

 ،المنجمية والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات 2004
 السنوي،موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاطها إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك نسخة من القانون األساسي للشركة المحال  .2
 الكتب الصحيح الذي يثبت التسويغ، .3
معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع رخصة البحث أو امتياز االستغالل ومقتطع جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة صاحبة ا من محضر مقتطع معترف بصحته قانون .4

  .ن المناجم عاالستغاللرخص البحث أو امتيازات ترخيص في تسويغ . 47



  38عـــدد   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1624صفحــة 

 يص في التسويغ،ومطلب الترخاألساسية التفويض بغرض إمضاء عقد التسويغ وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين مجلس إدارة الشركة المسوغ لها الذين منحا   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 بقرار تأسيس رخصة البحث،مذكرة تبين إنجاز األشغال الدنيا المحددة  .5
أو صاحب  وإنجاز تعهدات صاحب االمتيازالتزام من المسوغ له بمواصلة االستغالل  .6  ،رخصة البحث
بمقتضى الصادرة  المحروقات مجلة  .نسخة من مثال المساحة المعنية بالتسويغ .7 خ  المؤر1999 لسنة 93القانون عدد   عدد بالقانون عليه والمصادق وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد عن البحث تهم خاصة أحكام سن والمتضمن 1985 سبتمبر 14 في المؤرخ 1985 لسنة 9 عدد المرسوم  .1999 أوت 17في 

 ديسمبر 13 في المؤرخ العلي األمر .وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد على البحث على بالتشجيع والمتعلق 1990 جوان 18 في المؤرخ 1990 لسنة 56 عدد القانون .1987 مارس 6 في المؤرخ 1987 لسنة 9 عدد بالقانون تنقيحه تم كما 1985 نوفمبر 22 في المؤرخ 1985 ةلسن 93
 جانفي غرة في المؤرخ العلي األمر ).التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (ونقحته تممته التي النصوص وجملة إستغاللها وتسهيل الثاني الجمع من المعدنية المواد عن التفتيش لتسهيل خصوصية تدابير بإحداث والمتعلق 1948
 في المؤرخ 2000 لسنة 713 األمر .التطبيقية ونصوصه المناجم امنظ بتحوير والمتعلق 1953

 ديسمبر 12 في المؤرخ  القرار  .المحروقات داتلسن المكونة االولية المحيطات زوايا وعالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط والمتعلق 2000 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 946 عدد األمر .للمحروقات االستشارية اللجنة وسير تركيبة بضبط والمتعلق 2000 أفريل 5
 في مؤرخال والطاقة الصناعة وزير قرار  .المحروقات مجلة بأحكام تتمتع التي استغالل وامتيازات لرخص التصنيفية بضبط المتعلق 2000

  ).6-1ملحق (إسنادها وطوشر والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20

  .للجمهورية التونسيةبالرائد الرسمي مرتبط بنشر القرار 
  :اإلجراءات المعتمدة

لدى اإلدارة العامة   إيداع الملف .1   للمحروقات،
  االستشارية للمحروقات،دراسة الملف وعرضه على اللجنة  .2
  . بالرائد الرسمييمنح قرار تأسيس الرخصة ونشره  .3

 :الشروط 
  ديبلوماسية،تربطه بالجمهورية التونسية عالقات محدثة طبقا لتشريع بلد من البلدان التي ال ون الشركة المحال إليها يجب أن ال تك .1
لشركة المحال إليها يجب أن تتوفر لدى ا .2  :الوثائق المطلوبة .ية والقدرة الفنية الكافيةلالموارد الما
امة للطاقة مصحوبا بنسخة من طرف اإلدارة العمطلب على ورق متنبر حسب نموذج يسلم  .1   من ورق عادي،
يكون مسجال بقباضة العقود (عقد إحالة  .2   )المدنية 
  إليها مع قائمة متصرفيها،نسخة من القانون األساسي للشركة المحال  .3
  للطرف المحيل والمحال إليه،والمتضمن لتفويض رسمي لحق اإلمضاء نسختين من مداوالت مجلس اإلدارة  .4
    .المادية وآخر تقرير سنوي لهل إليها وحالتها موازنة الشركة المحا .5

  عن المحروقاتحقوق والتزامات في رخص ترخيص في إحالة . 48
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 عدد بالقانون الصادرة المناجم مجلة  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
-2 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ ارالقر بتنقيح المتعلق 2004 مارس غرة في مؤرخال والطاقة الصناعة وزير قرار  .المنجمية السندات مطالب إيداع طرق بضبط والمتعلق 2004 مارس غرة في المؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار .وتجديدها المنجمية السندات تأسيس بعنوان المستوجب القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار      ). 19 إلى 14 من والفصول  9 الفصل (2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30

1.(  

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف تقدير من تاريخ شهر على أقصى آجال دراسة الملف 

  اإلجراءات المعتمدة: 
دارة العامة لدى اإللملف اع ايدإ .1  .للمناجم
 .لملفاسة درا .2
منح ترخيص ر مقراد عدإ .3   .فالستكشاا

 :الشروط 
 .حسن الظروفأفي وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة االستكشاف يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية  .1
رخصة بحث أو برخصة االستكشاف مغطاة بيجب أن ال تكون المجموعة المعنية  .2 مفعول من نفس  الةامتياز استغالل ساري  .المجموعة
  واحدة أو عدة مجموعاتالمعدنية المصنفة مناجم التابعة لمجموعة يمكن أن يتعلق الترخيص بالمواد  بذلك، معنية سواء كانت معنية بسند منجمي أو غيركن أن يشمل الترخيص مساحات يم: مالحظة .وأن ال يشمل أشغال الحفر واألشغال المنجميةالكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة الجيولوجية ذات البعد االستراتيجي الرامية إلي يتعلق الترخيص باألشغال والدراسات  .3
 الوثائق المطلوبة : 
مارس  وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة لقرار 1حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1

ط طرق إيداع السندات  والمتعلق بضب2004  المنجمية،
ه وّلقبه وجب على الطالب التنصيص على اسموإذا تعّلق األمر بشخص طبيعي . على المطلبمجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع نسخة من القانون األساسي للشركة الطالبة  .2  وصفته وعنوانه بالبالد التونسية،
 المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي،نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها  .3
 مثال موقع المساحة موضوع المطلب، .4
 المحددة إلنجازها،هذه األشغال والدراسات وكذلك اآلجال والغاية المنشودة من وتقدير مرقم لتكلفتها الدراسات واألشغال التي يعتزم الطالب إنجازها مذكرة حول األشغال تبين بصفة مفصلة  .5
  .عند نهاية مدة صلوحية ترخيص اإلستكشافالمانحة نسخة من الدراسات واألشغال المنجزة التزام الطالب كتابيا بأن يسلم للسلطة  .6

  . في قطاع المناجمترخيص االستكشاف . 49

 عدد لقانونبا الصادرة المناجم مجلة
 من والفصول 9 الفصل (2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30
 للمناجم اإلستشارية اللجنة تركيبة بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1726 عدد أمر .المنجمية للسندات المكونة األولية المحيطات زوايا عالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1725 عدد األمر  ). 43 إلى 20

  التونسيةالرسمي للجمهورية القرار بالرائد االعتبار آجال صدور مع األخذ بعين  . أشهر)3( والتي تلتئم كل ثالثةاالستشارية للمناجم أنظار اللجنة ض الطلب على يعر

 :اإلجراءات المعتمدة  :رخصة البحث عن المواد المعدنية
لدى اإلدارة العامة لملف اع ايدإ .1  .للمناجم
ه على اللجنة وعرضلملف اسة درا .2  .االستشارية للمناجم
       .ةالتونسيونشره بالرائد الرسمي للجمهورية  الرخصة تأسيساد قرار عدإ .3

 :شروط رخصة البحث عن المواد المعدنية
 مجموعة المواد المعدنية،برخصة بحث أو امتياز استغالل من نفس يجب أن تكون المنطقة المعنية غير مغطاة  .1
لبحث في وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة ايجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية  .2  ،أحسن الظروف
  : الوثائق المطلوبة .ونوعيته المقترحتتم مراعاة أهمية محتوى برنامج األشغال  .3
 لقرار 2حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1

بحث في قطاع  رخص. 50   .المناجم
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-2 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2004 مارس غرة في مؤرخال والطاقة الصناعة وزير قرار  .المنجمية السندات مطالب إيداع طرق بضبط والمتعلق 2004 رسما غرة في المؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار   .وتأسيسها المنجمية السندات تأسيس بعنوان المستوجب القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار  .سيرها وطرق  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
2.(  

 :اإلجراءات المعتمدة  :المعدنيةتجديد رخصة البحث عن المواد 
 .للمناجمإيداع الملف لدى اإلدارة العامة  .1
  .االستشارية للمناجموعرضه على اللجنة لملف اسة درا .2
  . بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الرخصة ونشره تجديدر إعداد قرا .3

وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 
 .المنجمية والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات 2004

 .د التونسيةوصفته وعنوانه بالبالوجب على الطالب التنصيص على اسمه وّلقبه وإذا تعّلق األمر بشخص طبيعي . على المطلبمجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع نسخة من القانون األساسي للشركة الطالبة  .2
 .المالية وكذلك آخــر تقرير لنشاطها السنوينسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها  .3
 عليه بالتشريع الجاري به العمل،وصل في دفع المعلوم القار المنصوص  .4
 .المطلوبةمثال موقع المساحة المعنية بالرخصة  .5
ويجب أن  .داخل حدود المحيط المطلوب طيلة مدة صلوحية الرخصة الطالب بإنجازهاالتزام يبين أشغال البحث التي يتعهد  .6  : يضبط هذا االلتزام
 .وروزنامة إنجازهاطبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها  -
 :المعدنية البحث عن المواد شروط تجديد رخصة .تسيير األشغالتركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن  .األشغال الفعليةالمصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في  -
مدة الصلوحية المنقضي  الرخصة أثناء تشملها التي واألشغال المتعين إنجازها بالمساحةالتي تتعلق بالحد األدنى من المصاريف بااللتزامات المحمولة عليه وخاصة منها تلك أن يكون صاحب الرخصة قد أوفى  .1  .أجلها
أن يكون صاحب الرخصة قد قدم مطلبا  .2  .األقل قبل نهاية مدة صلوحيتهاي تجديد رخصة البحث في أجل شهران على ف
 .بأدنى المصاريفأعمال البحث تمثل كلفته التقديرية أيضا تعهدا ينجز خالل فترة التجديد برنامجا أدنى من أن يكون صاحب الرخصة قد تعهد بأن  .3
ال المذكورة في أحسن كافية إلنجاز األعمأن يثبت صاحب الرخصة قدرة فنية ومالية  .4  الظروف،
  :الوثائق المطلوبة .مخالفات نجمت عنها أضرار جسيمة بالبيئةأن ال يكون صاحب الرخصة قد ارتكب  .5
مارس  غرة في المؤرخ والطاقة الصناعة وزير لقرار 3حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1

إيداع السندات  والمتعلق بضبط طرق 2004  .المنجمية
 عليه بالتشريع الجاري به العمل،وصل في دفع المعلوم القار المنصوص  .2
 .المطلوبةمثال موقع المساحة المعنية بالرخصة  .3



  1627صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 : تزامهذا االل ويجب أن يضبط .داخل حدود المحيط المطلوبطيلة مدة صلوحية الرخصة  الطالب بإنجازهاالتزام يبين أشغال البحث التي يتعهد  .4
 .روزنامة إنجازهاطبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و  -
 .األشغال الفعليةالمصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في  -
 .عن تسيير األشغالتركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين  -
 .خالل مدة صلوحية الرخصةمذكرة حول تفاصيل أشغال البحث المنجزة  -
 عدد بالقانون الصادرة المناجم مجلة  .وكذلك األشغال المزمع إنجازهاالتي تم إنجازها خالل مدة صلوحية الرخصة غال المنجمية مثال يبين موقع مختلف األش -

 إلى 44 من الفصول (2003 أفريل 28 في المؤرخ 2003 لسنة 30
 جانفي غرة في المؤرخ العلي ألمرا      ). 69

  .عالمات الزوايااإلحداثيات الجغرافية و أرقام  بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1725 األمر عدد    .المصنفة مناجمامتياز استغالل المواد المعدنية نجازها من قبل صاحب الدنيا الواجب إوبمصاريف أشغال البحث و التجهيز الشروط النموذجي المتعلق باإلنتاج والمتعلق بالمصادقة على كراس  2004 أفريل 26المؤرخ في  2004 لسنة 1026األمر عدد     ).المناجم مجلة أحكام تطبيق أصحابها يختر لم البحث لرخص بالنسبة (التطبيقية ونصوصه المناجم نظام تحويرب والمتعلق 1953
  .وتجديدها المنجمية السندات تأسيس بعنوان المستوجب القار المعلوم بضبط والمتعلق 2003 ديسمبر 16 في المؤرخ والطاقة والصناعة المالية وزيري قرار    .سيرها وطرق للمناجم يةاإلستشار اللجنة تركيبة بضبط والمتعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1726 عدد األمر 
    .ميةالمنج السندات مطالب إيداع طرق بضبط والمتعلق 2004 مارس غرة في المؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار 

  التونسيةالرسمي للجمهورية القرار بالرائد االعتبار آجال صدور مع األخذ بعين  . أشهر)3( تلتئم كل ثالثةوالتي االستشارية للمناجم أنظار اللجنة يعرض الطلب على 

 اإلجراءات المعتمدة 
لدى اإلدارة العامة لملف اع ايدإ .1  .للمناجم
 .االستشارية للمناجموعرضه على اللجنة لملف اسة درا .2
الرسمي االستغالل ونشره بالرائد اد قرار تأسيس امتياز عدإ .3   .ةللجمهورية التونسي

 :الشروط 
 .البحث التي تم بموجبها طلب هذا االمتيازمنحصرة كّليا داخل المحيط الذي تشمله رخصة يجب أن تكون مساحة امتياز االستغالل  .1
 .المعدنية المعنية برخصة البحث المواديجب أن يشمل امتياز االستغالل مجموعة  .2
 .اقتصاديا استغاللها منجمية ثبتت الجدوى منتوجد داخل حدود المحيط المطلوب رواسب ستغالل أّنه إذا بينت أشغال طالب امتياز اال .3
ي باإلنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التالمنصوص عليها بكراس الشروط المتعلق إذا قبل الطالب البنود والشروط العامة  .4  .يتعهد صاحب الرخصة بالقيام بها
رات فنية ومالية تسمح إذا أثبت الطالب قد .5  .له باإليفاء بتعهداته
 .المناجم من مجلة 45الصيغة التي تم ضبطها بالفصل إذا قدم الطالب مخطط تطوير حسب  .6
  :االستغاللشروط التمديد في مدة صلوحية امتياز .

 .استغالل ساري المفعوليجب أن يكون الطالب متحصال على امتياز  .1
خرات يجب أن يثبت الطالب وجود مد .2  إضافية،
  :الوثائق المطلوبة .المنجمي في احسن الظروفوقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة االستغالل يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية  .3
وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس  لقرار 5حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا  .1

علق بضبط طرق إيداع السندات  والمت2004  .المنجمية
 .وصفته وعنوانه بالبالد التونسيةعلى اسمه وّلقبه وجب على الطالب التنصيص وإذا تعّلق األمر بشخص طبيعي . على المطلبمجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع نسخة من القانون األساسي للشركة الطالبة  .2

  .قطاع المناجمامتياز استغالل في . 51
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  ).4- 2 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2004 مارس غرة في مؤرخال والطاقة الصناعة وزير قرار  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

 .المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوينسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها  .3
 عليه بالتشريع الجاري به العمل،وصل في دفع المعلوم القار المنصوص  .4
 .االستغاللمثال موقع المساحة المعنية بامتياز  .5
 .باإلمضاء الطالب ومستوفاة إلجراء التعريفصاحب الرخصة القيام بها تكون ممضاة من قبل ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد روط المتعلق باإلنتاج نسخة من كراس الش .6
مخطط التطوير المنصوص عليه بالفصل  .7

  . من مجّلة المناجم45
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دارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الفالحة والموارد المائية قائمة التراخيص اإل. 8  أكتوبر 24 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2013 أوت 2 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار   ).2 الفصل (إلسنادها المستوجبة والمعاليم البحري الصيد رخص منح شروط بضبط المتعلق 1995 ريفيف 13 بتاريخ 1995 لسنة 252 عدد أمر  ) 15  الفصل (البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2009 جويلية 20 في المؤرخ 2009 لسنة 59 عدد القانون وتممه نقحه كما البحري صيدال بممارسة المتعلق 1994 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    والصيد البحري
  .)3.4 عدد الملحق (إسدائها وطوشر بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005

  .لمسافنة التن األحمربالنسبة . المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من )  أيام7( أسبوع-   .المطلوبةلجميع الوثائق إيداع الملف مستوفيا  من تاريخ يومان - 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .إيداع مطلب .1
    .اعداد الترخيص وتسليمه .2

  :الوثائق المطلوبة  .تفع صيادا بحريا ن يكون المنأ
  .المسافنة واسبابهاللتنمية الفالحية المعني يبين فيه تاريخ باسم السيد المندوب الجهوي مطلب  .1
    .وصل في خالص معلوم الرخصة .2

ة نترخيص مساف. 52   .أصناف مائية 

 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد قانون
).6 الفصل (وتممته نقحته التي النصوص وجميع حريالب الصيد بممارسة المتعلق 1994 جانفي 31  ديسمبر 5 في المؤرخ الفالحة وزير قرار . تممته أو نقحته التي النصوص وجميع البحري الصيد وحدات توريد أو لصنع الفنية الشروط بضبط المتعلق 2002 ديسمبر 19 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    .ونقحته تممته التي النصوص وجميع البحري الصيد وحدات وتوريد صنع تراخيص إلسناد االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 1999 سبتمبر 27 في المؤرخ 2129 عدد األمر  

 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2014
 عدد الملحق (إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة وزارةل التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24

2.4.(  

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع  تاريخ إيداع الملفأقصى تقدير من على يوما ) 35(خمسة و ثالثين 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .إيداع الملف .1
دراسة الملف و إحالته إلى  .2   . األسماكدارة العامة للصيد البحري وتربية اإل
  .توريد وحدات الصيد البحرياإلستشارية إلسناد تراخيص صنع و عرض الملف على أنظار اللجنة  .3
  .بعد مداوالت اللجنةعرض الملف على السيد الوزير  .4
  .الفالحية بالرأي النهائيإعالم المندوبية الجهوية للتنمية  .5
  .إعداد الترخيص و إمضائه .6
  . سليم الترخيصت .7

 :الشروط 
  )1962 لسنة 13قانون  من 130فصل -يشغلها لقاء الربح او غيره الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي الشخص ( يجب ان يكون الطالب مجهزا .1
اليتين على النشاط من مدة تزيد عن سنتين متت تكون هذه الوحدة متوقفة متداعية يجب أّالفي صورة تعويض وحدة مهملة أو  .2   :الوثائق المطلوبة . تاريخ تقديم مطلب التعويضمن
  .مطلب على مطبوعة إدارية .1
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2
  .الرغبة في توريد وحدة صيد مستعملةيبين حالة وحدة الصيد وتجهيزاتها في حالة تقرير معد من طرف خبير في هذا المجال  .3
 . تعويضها في صورة التعويضالمرادآخر رخصة صيد أسندت الى الوحدات  .4
  .بتحويل نشاطهالتزام معرف باإلمضاء بشطب الوحدة أو إ .5

  ).للتصديرباستثناء الصنع المعد (توريد وحدة صيد بحري ترخيص في صنع أو . 53

  .البناءات لتلك الفنية المواصفات وضبط له وتابعة الفالحي بالنشاط مرتبطة سياحية فضاءات أو ريفية إقامات مشاريع بعث بهدف الغابات لنظام الخاضعة الخاصة األراضي وعلى الفالحية بالمستغالت ثابتة غير منشآت أو بناءات إحداث أو بناءات لتهيئة الترخيص وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2018 فيفري 21 في مؤرخ 2018 لسنة 191 عدد حكومي أمر

  .المطلوبة لوثائقا لجميع مستوفيا الملف ايداع تاريخ من يوما) 90 (تسعين
  :المعتمدة اإلجراءات

  .بالفالحة المكلفة بالوزارة والعقارية القانونية للشؤون العامة اإلدارة لدى الملف إيداع .1
 يتجاوز ال أجل في المقدمة للدراسة الجهوي المندوب دراسة .2

  .ابياتر المختصة الفالحية للتنمية الجهوية المندوبية مصالح لدى إيداعها تاريخ من يوما 30
  االستشارية، الفنية اللجنة على الملف إحالة .3
  .المناسب القرار واتخاذ الملف دراسة .4

 :الشروط 
  .واحد هكتار عن الفالحية المستغلة مساحة تقّل ال .1
 ).القائمة البناءات مساحة ذلك في بما مربع متر 1500 السياحي المشروع إطار في المستغلة األرض مساحة تتجاوز أن األحوال من حال بأي يمكن وال (الجملية مساحتها من% 10 الفالحية بالمستغلة تهيئتها أو اإحداثه يمكن التي للبناءات األرض إشغال نسبة تتجاوز أن يمكن ال .2
 لمستوجبا التصفيف من أمتار 10 عن تقل ال ارتداد مسافة على البناءات تركيز يتم .3

   الفالحية بالمستغالت ثابتة غير منشآت أو بناءات إحداث أو بناءات لتهيئة ترخيص. 54
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  :المطلوبة الوثائق .أمتار 10 علو الثابتة غير المنشآت أو إحداثها أو تهيئتها يمكن التي البناءات تتجاوز ال أن ويعين  .أيام 7 أقصاه أجل في المّتخذ بالقرار باألمر المعني اعالم  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .بالفالحة المكلفة بالوزارة والعقارية القانونية للشؤون العامة اإلدارة لدى الغرض في مطلب .1
  .الفالحية المستغّلة داخل السياحية والمكونات الثابتة غير المنشآتو البناءات ارتكاز مثال٭  الفالحية، للمستغّلة موقعي مثال٭   النجازه، الضرورية المهيأة أو المغطاة والمساحة المشروع مكونات يبرز تقرير٭   .المعنية الفالحية المستغّلة منتجات تثمين في ومساهمته الفالحي بالنشاط المشروع ارتباط بيان٭  :تتضمن ترابيا المختصة الفالحية ميةللتن الجهوية المندوبية قبل من عليها مصادق دراسة .2
 .الغير قبل من المستغلة في القانوني التصرف صورة في المالك موافقة أو مشاعة ملكية موضوع المعنية المستغلة كانت إذا ما صورة يف الشياع على الملكية في الشركاء يفيد بما مرفقة الفالحية للمستغلة الطالب ملكية تثبت القانونية للشروط مستوفية أخرى وثيقة أو استحقاقي حكم أو أشهر ثالثة استخراجها تاريخ يتعدى ال أصلية ملكية شهادة .3
 .بالسياحة المكلفة للوزارة التابعة المختصة المصالح قبل من المسندة السياحي االستثمار برنامج على المبدئية الموافقة .4
  .البناءات لتلك الفنية المواصفات وضبط له وتابعة الفالحي بالنشاط مرتبطة سياحية فضاءات أو ريفية إقامات مشاريع بعث بهدف الغابات لنظام الخاضعة الخاصة األراضي وعلى الفالحية بالمستغالت ثابتة غير منشآت أو بناءات إحداث وأ بناءات لتهيئة الترخيص وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2018 فيفري 21 في مؤرخ 2018 لسنة 191 عدد حكومي أمر  .السقوي العمومي غير العقاري تدخلها دوائر داخل العقار تواجد صورة في الفالحية العقارية الوكالة موافقة .5

  .المطلوبة الوثائق لجميع مستوفيا الملف ايداع تاريخ من يوما) 90 (تسعين

   : المعتمدة اإلجراءات
  .بالفالحة المكلفة بالوزارة للغابات العامة اإلدارة لدى الملف إيداع .1
 يتجاوز ال أجل في المقدمة الدراسة في للغابات العامة اإلدارة نظر. 2

  .عليها للمصادقة يوما 30
  االستشارية، الفنية اللجنة على الملف إحالة. 3
  .المناسب القرار واتخاذ الملف اسةدر. 4
  .أيام 7 أقصاه أجل في المّتخذ بالقرار باألمر المعني اعالم. 5

 :الشروط 
القصوى للبناءات أو المنشآت عن واحد بالمائة هكتارا وأن ال تتجاوز المساحة ) 20(عشرين ال تقّل المساحة الدنيا لألرض المعنية عن . 1
  .ة للعقارمن المساحة الغابية الجملي% 1
يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد ال تقل ـ  2   :المطلوبة الوثائق  .  أمتار10أو المنشآت غير الثابتة علو ال تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها  أمتار من التصفيف المستوجب ويعين أن 10عن 
  .بالفالحة المكلفة بالوزارة للغابات العامة اإلدارة لدى الغرض في مطلب. 1
  .موقعي بمثال مصحوبا للعقار الطالب ملكية تثبت وثيقة .2
  .الغابية لطبيعته المشروع مالئمة وتوضح السياحي الفضاء أو الريفية اإلقامة إلنجاز الضرورية المهيأة أو المغطاة والمساحة المشروع مكونات تتضمن دراسة .3
  .المعنية األرض قطعة داخل السياحية والمكونات الثابتة غير نشآتوالم البناءات تركيز يبين كتل مثال .4
  .بالسياحة المكلفة للوزارة التابعة المختصة المصالح قبل من المسندة السياحي االستثمار برنامج على المبدئية الموافقة .5

  الغابات لنظام خاضعةال الخاصة األراضي على ثابتة غير منشآت أو بناءات إحداث أو بناءات لتهيئة ترخيص. 55
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 بتاريخ 1992 لسنة 2246 عدد األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
متعلق لى كراس الشروط البالمصادقة ع المتعلق 2003 ماي 5 في المؤرخ والبيئة والموارد المائية قرار وزير الفالحة  ).1.2 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  .المبيدات وبيع الوقتية والتراخيص والمصادقة والتحاليل النباتية الصحية المراقبة عمليات عن الناتجة المساهمة إستخالص وشروط مقدار بضبط المتعلق 1993 لسنة ماي 17 في المؤرخ 1993 لسنة 1145 عدد مراأل ).5 الفصل (وتوزيعها وبيعها وتكييفها وتحضيرها وتوريدها صنعها في التراخيص وكذلك الفالحي االستعمال ذات المبيدات بيع في الوقتية والتراخيص اإلدارية المصادقة على الحصول وشروط طرق بضبط المتعلق 1992 ديسمبر 28 نها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزحي دات ذات اإلستعمال الفاليببصنع الم   وبيعها وتوزيعها

  :اإلجراءات المعتمدة  )يوم 360(  السنةتتجاوز
 الفالحيةلحماية ومراقبة جودة المنتجات إيداع الملف لدى اإلدارة العامة  .1
 .دراسة االملف  .2
 .يل ومراقبة المبيدات مخبر تحلالقيام بتحاليل مخبرية من قبل  .3
 .واعداد التقارير المتعلقة بهاالقيام بالتجارب الميدانية  .4
 .للفالحة البداء الرأيالفنية لدراسة المبيدات المعدة عرض الملف على  أنظار اللجنة  .5
  .المصادقة على المبيدمنح الرخصة الوقتية  للبيع أو  .6

 ماي 5والبيئة والموارد المائية المؤرخ في المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفالحة  ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط :الشروط 
كراس المتعلق بالمصادقة على   2003   :الوثائق المطلوبة  .وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها اإلستعمال الفالحي و توريدها و تحضيرها المتعلق بصنع المبيدات ذات الشروط

الفالحة والصيد مطلب باسم السيد وزير  .1   البحري والموارد المائية
  .موردةاإلدارية من البلد األصلي إذا كانت المبيدات نسخة من تراخيص البيع او المصادقات  .2
  .الخاصة وعينة من المادة المزمع اإلتجار فيهاالمصادقة اإلدارية مع عينة من المواد الفاعلة بيان استعماالت المادة موضوع طلب  .3
  .الوعاء المقترحبها والتحذيرات المشترطة الستعمال عينة من مع بيان المقادير وفترات االستعمال الموصي ائي لملخص استعمال المادة األنموذج النه .4
  .والحيوانبدرجة سمية المادة بالنسبة إلى اإلنسان بالزراعات والمنتجات المجنية وملف يتعلق ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم اضرارها  .5
لق بطرق تحليل المادة الفاعلة ملف يتع .6  .والرواسب
  .الماليةصندوق حماية النباتات مسلم من القباضات المتعلقة بطلب المصادقة اإلدارية لحساب وصل في دفع المساهمة في المصاريف  .7

  .معد للفالحةأو المصادقة على مبيد ترخيص وقتي  للبيع . 56

بتركيب المتعلق  1984 أفريل 7 في المؤرخ 1984 لسنة 386األمر عدد    الجهوية لألراضي الفالحية اللجان الفنية االستشارية وطرق سير
  إيداع الملف  أيام من5 :الفالحيةالجهوية للتنمية على المندوبية إحالة الملف  .1
 بالملف،تاريخ توصلها  يوم من 21 :المعنيةمعاينة األرض  .2
: في حالة الرفض .3
   .بية الجهويةالمندواإلدارة بإجابة  أيام من توصل 5
 في أجل :الموافقة في حالة  .4

  إجابة المعني باألمر، تتم :أعضاء اللجنةالملف من قبل في حالة رفض  .5  )األعضاءوإحالتها على إلعداد الملفات     أيام 5اللجنة وأيام إلعالم أعضاء  10أجل ( يوما 15

  :اإلجراءات المعتمدة
  األرض المعنية، والدرس ومعاينة قطعةترابيا للبحث الجهوية للتنمية الفالحية المختصة إحالة الملف على المندوبية  .1
وتحديد تصنيفها ووضعها المعنية  المندوبية معاينة األرض ىتولت .2   الفالحية،األراضي  خارطة حماية رج علىمعاينة ومستخ مع إبداء الرأي في محضر العقاري
  المشروع تتم إجابة المعني باألمر،في منطقة تحجير أو عدم جدوى في حالة الرفض لوجود األرض  .3
  فالحية،األراضي الفالحية ألغراض غير المكلفة بالنظر في مطالب استعمال الملف على أنظار اللجنة الوطنية في حالة الموافقة يتم عرض  .4
  باألمر،أعضاء اللجنة تتم إجابة المعني فض الملف من قبل في حالة ر .5
  .واإلشهارالملف لوالي الجهة للتعليق في حالة الموافقة يتم إحالة  .6
  .طلب تغيير الصبغةالتعليق واإلشهار للعقار موضوع  .7

 :يحوي الوثائق التالية والموارد المائية والصيد البحريالفالحة إيداع ملف تام الموجب باسم السيد وزير   :الوثائق المطلوبة
 لسنة 23م األمر عدد على المحيط طبقا ألحكاالمحيط على الدراسة األولية لمؤثرات المشروع الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية  .1

  ،2014  جانفي7 المؤرخ في 2014
لوزارة المكلفة بالتهيئة لالموافقة المبدئية  .  الموافقة المبدئية للوزارة الفنية المعنية، .2 .العمرانية   

  األراضي الفالحيةترخيص تغيير صبغة . 57
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
ضا عن عو(بالملف أيام من توصله  7في أجل ال يتجاوز  :الموافقة في حالة .6

عوضا عن (واإلشهار نهاية التعليق أيام من  7يتجاوز  في أجل ال :الفالحيةالجهوية لألراضي الفنية االستشارية عقد اللجنة  .8  يوما30 :للعقار التعليق واإلشهار  .7  )يوما15
  .بالملفتوصل اإلدارة تاريخ  أيام من 5 :مشروع أمر حكوميإعداد  .10   أيام من انعقاد اللجنة 5 :لوزارة الفالحةإحالة الملف  .9  )يوما15

  . واإلشهارالتعليقالجهوية لألراضي الفالحية بعد عقد اللجنة الفنية االستشارية  .8
  ارة الفالحةإحالة الملف لوز .9

    إعداد مشروع أمر حكومي .10

 عدد بالقانون والمنقحة 1988 يلافر 13 في المؤرخ 1988 لسنة 20 عدد بالقانون تحويرها تم التي الغابات مجلة
 مارس 19 في المؤرخ 2001 لسنة 28

  ).1.1 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة رةلوزا التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    ).1 الفصل( للغابات الدولة بملك اإلنتفاع حقوق ممارسة بتنظيم المتعلق 1988 ديسمبر 13 في المؤرخ الفالحة وزير قرار    ).9و 8و 2و 1 الفصول (ةالدولي بالغابات اإلنتفاع حق ممارسة رخص منح شروط بضبط المتعلق 1996 نوفمبر 25 في المؤرخ 2261 عدد األمر     ).38 إلى 35 من الفصول( البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2001

  :اإلجراءات المعتمدة .  . تاريخ انعقاد اللجنة أيام من )6(ستة 
  .تقديم المطلب .1
 .ميداني دراسة المطلب مع القيام ببحث  .2
  .اإلستشاريةإحالة الملف الى اللجنة الجهوية  .3
  .منح الترخيص .4

  :الوثائق المطلوبة  .الدولة الغابيأن يكون الطالب تونسيا مقيما داخل ملك  :الشروط 
  .لمطبوعة إدارية تسلمها دائرة الغابات امطلب باسم الوالي المعني باألمر وفق .1
  شهادة إقامة .2

  .الدوليةحق االنتفاع بالغابات ترخيص في ممارسة . 58

 الفصل من األولى الفقرة ( 2001 مارس 19 في المؤرخ 2001 لسنة 28 عدد بالقانون تنقيحها تم كما 1988 أفريل 13 في المؤرخ 1988 لسنة 20 عدد بالقانون يرهاتحو تم الّتي الغابات مجّلة
  ).2.1 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة داريةاإل بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  ).منها 57 إلى 52 من والفصول 48

ى تكسير بالنسبة إل أشهر )3(ثالثة     .بالنسبة لالستغاللالوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف أيام من ) 10(عشرة    .الغابة

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم المطلب .1
 .المندوبية الجهوية للتنمية الفالحيةدراسة المطلب واحالته الى  .2
 .الملف الى اإلدارة العامة للغاباتاعداد بطاقة تحقيق واحالة  .3
  .منح الترخيص .4

  : المطلوبةالوثائق  .يريد استغاللهايجب على الطالب ان يثبت ملكيته لألرض التي  :الشروط 
 نوع عملية االستغالل أو التكسير،مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به  .1
  .مقامهاشهادة في اثبات ملكية األرض أو ما يقوم  .2

  .غابة بملك خاصلنظام الغابات أو في تكسير غابة بملك خاص خاضع ترخيص الستغالل . 59
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  ).3.1 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    .الغابية المنتجات وبيع بنقل المتعلق 1988 ماي 24 في المؤرخ الفالحة وزير قرار    ).منها 110و 109و 106و 105 الفصول ( 2001 مارس 19 في المؤرخ 2001 لسنة 28 عدد بالقانون تنقيحها تم كما 1988 أفريل 13 في المؤرخ 1988 لسنة 20 عدد بالقانون تحويرها تم الّتي الغابات مجّلة  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  :اإلجراءات المعتمدة  
 .المحلي للغاباتاإلستظهار بالوثائق لدى المركز  .1
  .ةمنح الرخص .2

  :الوثائق المطلوبة  .نقلهااثبات المصدر الشرعي للمنتجات الغابية المراد  :الشروط 
  الغابية،وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات  .1
  .البطاقة الرمادية لشاحنة النقل .2

  لمنتوجات الغابيةا لنقل ترخيص . 60

 افريل 13 المؤرخ في 1988لسنة  20القانون عدد مجلة الغابات المحورة ب
  .بالخدمات اإلدارية المتعلق 2005 أكتوبر 24المؤرخ في قرار وزير الفالحة والموارد المائية   .)57 الى 48الفصول من  (1988

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع إيداع الملف وذلك بداية من تاريخ اإلدارة موافقة ضمنية عتبر سكوت يالغابة وبالنسبة الى تكسير  أشهر 3من شهر الى   .االستغاللأيام بالنسبة الى 10

  :اإلجراءات المعتمدة
  تقديم الملف، .1
  .منح الترخيص .  دراسة الملف، .2

 :الشروط 
 ،تنفيذ مشروع التنمية الغابية او الرعويةتقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة  .1
 ،لمصلحة العموميةيكتسي صبغة اسلطة اإلشراف في صورة انجاز مشروع  تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل  .2
 ،النحلتقديم شهادة بيطرية في وضع خاليا  .3
دفع المعلوم السنوي لإلقامة الوقتية لدى  .4  ،األول من كل سنة في صورة التجديدالرخصة بالنسبة للسنة األولى وخالل الشهر قباضة المالية المختص ترابيا قبل استالم ال
  :الوثائق المطلوبة . عند انتهاء مدة اإلقامةالرخصة ويسترجع اشهر ضمان قبل استالم 3دفع معلوم  .5
  قبل سلطة اإلشراف حسب صبغة المشروع،مطلب باسم المندوب الجهوي مؤشر من  .1
  ،)للتعشيب، مدة اإلقامة بهاواالستثمارات المبرمجة ،عدد خاليا النحل بالنسبة لمقام عليها جدوى المشروع ا المؤثرات البيئية، ،ت المزمع احداثها بهاشآزات والمنالتجهي المساحة، المكان،(األرض موضوع الطلب ملف يحتوي على معطيات فنية تتعلق بقطعة  .2
  التكسير،وحجمها وتاريخ الشروع في االستغالل او نوع عملية االستغالل او التكسير ومكانها مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به  .3
  .مقامهاشهادة في اثبات ملكية األرض او ما يقوم  .4

  الوقتية بملك الدولة الغابيترخيص لإلقامة . 61

 جوان 13 في بتونس الممضى اإلتفاق
 لسنة 5 عدد القانون بالمصادق عليه فالحية منتوجات لبيع األمريكية المتحدة والواليات التونسية البالد بين 1973
 عدد بالقانون والمنقحة 1988 أفريل 13 في المؤرخ 1988 لسنة 20 عدد بالقانون تحويرها تم التي الغابات مجلة .1974 فيفري 5 في المؤرخ 1974

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع  إيداع الملفبداية من تاريخ أيام ) 8(ثمانية 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم المطلب .1
 .راسة المطلبد .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط  
  النباتات أو منتوجاتها من األمراض،تقديم شهادة تثبت سالمة الحيوانات و ـ 1
  شهادة من البلد المصدر عند التوريد،ـ 2
  .الدوليةو المنتوجات عند التصدير طبقا لالتفاقيات وثيقة تثبت المصدر الشرعي لهذه األصناف ـ 3

  .البرية ومنتوجاتهاألصناف الحيوانات والنباتات تصدير أو إعادة التصدير ترخيص لتوريد أو . 62
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 مارس 19 في المؤرخ 2001 لسنة 28

  ).4.1 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة إلداريةا بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  ).منها 215 الفصل( البحري والصيد الفالحة قطاع في اإلدارية اإلجراءات بتبسيط والمتعلق 2001

  :الوثائق المطلوبة
  لب باسم السيد المدير العام للغابات،مط .1
 األمراض،شهادة صحية تثبت سالمة الحيوانات من  .2
 شهادة من المصدر عند التوريد، .3
  .عند التصديروثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات  .4

 الفصل وخاصة له المتممة أو المنقحة النصوص وجميع فيها واإلتجار وتوريدها الصحية وحالتها جودتها ومراقبة وعنونتها ولّفها لخزنها العامة والمواصفات وإكثارها إنتاجها وطرق والشتالت البذور بترتيب متعلقال 2000 جانفي 18 في المؤرخ 2000 لسنة 101 عدد األمر .المراقبة بهذه للقيام المؤهلة والمصالح والتصدير التوريد عند الفنية المراقبة طرق بضبط المتعلق 1994 اوت 29 في المؤرخ 1994 لسنة 1744 عدد األمر .الخارجية بالتجارة والمتعلق 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 41 دعد القانون
  ).3.2 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر يهاإل الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    .الوحيدة اإلضبارة إطار في التوريد عند الفنية المراقبة وثيقة ومحتوى شكل بضبط المتعلق 2000 نوفمبر 14 في المؤرخ التجارة وزير  قرار  .14

  :اإلجراءات المعتمدة  .المراقبة والتحليلمباشرة إثر عملية 
  .تقديم المطلب .1
 )دراسة فنية.(دراسة المطلب .2
 مراقبة ميدانية للبضاعة .3
 .بعد مراقبة البضاعةتسليم رخصة وقتية مباشرة  .4
 .الطالببتحاليل الكشف اإلشعاعي الى تسليم عينة من البضاعة للقيام  .5
 .زمةالالقيام بالتحاليل ال .6
 .اإلشعاعيوالتحاليل وارجاع بطاقة الكشف استخالص معاليم المراقبة  .7
 .على نتائج إيجابيةلإلستهالك في صورة الحصول اسناد رخصة عرض  .8
   نتائج سلبيةباإلتالف في صورة الحصول على اإلذن بإعادة التصدير او  .9

 :الشروط 
  ومطابقة تماما للشروط الصحية المطلوبة،دة لإلكثار أن تكون منتوجات نباتية مع  .1
 الرسمي لألصناف المائية،أن تكون األصناف النباتية مرسمة بالسجل  .2
بذور أو "يتعين إرفاق كل لفيفة تحمل  .3 بذور أو مشاتل "أو " مشاتل مثبتة الصلوحية  .الفالحةالسلطة المختصة بمقابل ويحمالن عالمة وزارة  توفرهما االقتضاء، بختم أو بلصيقة رسميةأو مواد أصلية أو قبل أساسية عند " أساسية
 :الوثائق المطلوبة .الرسمية عليهامحكمة اإلغالق وال يمكن وضع اللصيقة مباشرة على اللفيفة إذا كانت هذه األخيرة غير أنه يتعين كتابة المعطيات المذكورة أعاله  .الخارجية بطريقة ال تمحىاإلنتاج مكتوب على اللفيفة أو على اللصيقة خ النوع واسم الصنف ورقم الحصة وتاريويمكن االستغناء عن هذه النسخة إذا كان اسم . وتوضع نسخة من اللصيقة بداخل اللفيفة .بأخرى اللصيقةتضمن سالمة اللفيفة وعدم إمكانية تغيير يجب وضع اللصيقة الرسمية بطريقة  .4
  ،)اإلضبارة الوحيدة (وقتيةطلب رخصة االستهالك أو رخصة رفع  .1
  شهادة منشأ، .2
  ،)عند وصول البضاعة(شحن القائمة  .3
 .فاتورة نهائية .4
 . شهادة صحية النباتات .5
  .الموردة وأصنافها شهادة في أنواع البذور أو المشاتل  .6

  .التصدير أو باإلتالفوقتية أو إذن بإعادة لالستهالك أو رخصة رفع عرض رخصة . 63

 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد نونبالقا الصادرة المياه مجلة
 لسنة 62 عدد أمر مثل (والتحجير الصيانة مناطق بإحداث المتعّلقة األوامر )لثانيةا الفقرة 3و1 الفصالن (واستغاللها الباطنية المياه عن البحث شروط بضبط المتعلق 1978 سبتمبر 1 في المؤرخ 1978 لسنة 814 عدد االمر    )منها 75و الثانية الفقرة 15 ،" أ "الفقرة 13 الفصول (تممته أو نّقحته الّتي النصوص وجميع 1975

  .المطلوبةلجميع الوثائق لف مستوفيا الممن تاريخ إيداع ثالثة أسابيع بداية من أسبوعين إلى 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .قديم الملفت .1
 .المائيةميداني من قبل دائرة الموارد دراسة الملف واجراء بحث  .2
 .وزير الفالحة للمصادقة واإلمضاءنص القرار في نظيرين واحالته على للموارد المائية التي تقوم باعداد إحالة الملف الى اإلدارة العامة  .3
  .منح الترخيص .4

   شروط،بدون  :خارج مناطق الصيانة والتحجير .1
 :خل مناطق الصيانة والتحجيردا .2
  ،..)مثل الري قطرة قطرة(االقتصاد في الماء عمومية سقوية مجهزة بنظام ري يمكن من وجود القطعة الفالحية خارج منطقة  .1
  .بالملك العموميالماء أي ضرر باألراضي المجاورة وكذلك اال تلحق التنقيبات واشغال البحث عن  .2

  .عن المياه الجوفية رخصة بحث وتنقيب . 64
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).1.5 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  )-الرابعة الفقرة 2 الفصل- الساحلية سليمان بجهة تحجير منطقة بإحداث المتعّلق 1981 جانفي 14 في مؤرخ 1981

  :الوثائق المطلوبة
  :خارج مناطق الصيانة والتحجير وعة إدارية،مطلب على مطب .1
  االستكشاف،تصاحبه دراسة جيوفيزيائية بالنسبة الى آبار مذكرة تحدد موقع البحث والتنقيب  .2
 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة  . االقتصاد في الماءوثيقة تثبت تجهيز القطعة بنظام ري يمكن من   :داخل مناطق الصيانة والتحجير  ط،تصريفها في المحيالمياه المستعملة وطريقة معالجتها قبل المياه في مشروع صناعي مع وجوب ذكر مصير دراسة حول البعد البيئي في حالة استعمال  .3

الثانية  الفقرة 53 الفصل (واستغاللها الباطنية المياه عن البحث شروط بضبط المتعلق 1978 سبتمبر 1 في المؤرخ 1978 لسنة 814 عدد االمر    )منها 75و الثانية الفقرة 15 ،" أ "ةالفقر 13 الفصول (تممته أو نّقحته الّتي النصوص وجميع 1975   ).2.5 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار   .للمياهاستعمال مياه ورمال الملك العمومي المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن  2014وفمبر  ن03الفالحة المؤرخ في قرار وزير االقتصاد والمالية ووزير   .)67 66و 64 و63 و58 و57 و55والفصول 

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع لف إيداع الم تاريخ يوم من) 15(أيام الى خمسة عشرة ) 10(من عشرة  

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
 .المائيةميداني من قبل دائرة الموارد دراسة الملف واجراء بحث  .2
   .وزير الفالحة للمصادقة واإلمضاءنص القرار في نظيرين واحالته على للموارد المائية التي تقوم باعداد الى اإلدارة العامة إحالة الملف  .3

 نوفمبر 03المالية والفالحة المؤرخ في بقرار وزيري المضبوط دفع معلوم اإلستغالل   :الشروط 
    ،على ورق عاديمطلب  :الوثائق المطلوبة  .2014

  .الجوفية استغالل المياه رخصة. 65

 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة
 ).4.5 ملحق( هاإسدائ وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار   .للمياهاستعمال مياه ورمال الملك العمومي ة عن المتعلق بضبط المعاليم المستخلص 2014 نوفمبر 03الفالحة المؤرخ في قرار وزير االقتصاد والمالية ووزير  ).األولى الفقرة 52 الفصل (تممتها أو نّقحتها الّتي النصوص وجميع 1975

  .المطلوبةلجميع الوثائق  مستوفيا الملفمن تاريخ إيداع الحالة وذلك بداية أسبوعين حسب من أسبوع إلى 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .المعلومإيداع المطلب ووصل في دفع  .1
 .المائيةميداني من قبل دائرة الموارد دراسة الملف واجراء بحث  .2
   .د المائيةالموارمنح الترخيص من قبل دائرة  .3

 :الوثائق المطلوبة  .توفر الماء بالوادي  :الشروط 
  مطلب على مطبوعة إدارية، .1
 نوفمبر 03وزيري المالية والفالحة المؤرخ في وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من  .2

2014.   

  الماء من واديترخيص وقتي  لضخ . 66
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  .الفالحية للتنمية هويينالج المندوبين السادة إلى الفالحية األراضي حماية مادة في الصالحيات بعض بتفويض المتعلق 1998 جويلية 20 في المؤرخ 171 عدد الفالحة وزير السيد منشور   ).1.6 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة تابعةال المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  )جديدتان والرابعة الثالثة : الفقرتان 10 الفصل (1996نوفمبر 25 في المؤرخ 1996 لسنة 104 عدد بالقانون والمتمم والمنقح الفالحية األراضي بحماية لمتعلقا 1983 نوفمبر 11 في المؤرخ 1983 لسنة 87 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  :اإلجراءات المعتمدة  .إيداع الملفأسبوع بداية من 
 .التربةإيداع الملف واحالته على دائرة  .1
 .تقرير فني وابداء الرأيالقيام بمعاينة ميدانية واعداد  .2
 .لمندوب الجهوي للتنمية الفالحيةاعلى الترخيص المسبق من قبل المصادقة على التقرير والتأشير  .3
  .طريق العمدةلة الترخيص الى الطالب عن إحا .4

 :الوثائق المطلوبة  ).البنايةبالنسبة لالستغالل موافقة المالك على إقامة يشترط ( أو مستغل فالحي مالكأن يكون   :الشروط 
  المندوب الجهوي للتنمية الفالحية،مطلب على ورق عادي باسم السيد  .1
  شهادة ملكية أو ما يقوم مقامها، .2
   ومثال موقعي،مثال هندسي .3
  الكلفة التقديرية للمشروع، .4
   .البنايةوثيقة تثبت عدم اعتراض المالك على إقامة  .5

  .الفالحيبناية مرتبطة باالستغالل ترخيص مسبق إلقامة . 67

 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة
  ).5.5 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة صالحالم قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار   .للمياهاستعمال مياه ورمال الملك العمومي المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن  2014 نوفمبر 03الفالحة المؤرخ في قرار وزير االقتصاد والمالية ووزير  ).10 صلالف (تممتها أو نّقحتها الّتي النصوص وجميع 1975

  .الرمال باألوديةفي صورة توفر يوم إيداع المطلب 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .المعلومإيداع المطلب ووصل في دفع  .1
ل دائرة الموارد ميداني من قبدراسة الملف واجراء بحث  .2  .المائية
   .الموارد المائيةمنح الترخيص من قبل دائرة  .3

 :الوثائق المطلوبة    توفر الرمال بمجاري األودية،  : الشروط -
  مطلب على مطبوعة إدارية، .1
 نوفمبر 03وزيري المالية والفالحة المؤرخ في وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من  .2

 .عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه المستخلصة  المتعلق بضبط المعاليم2014
   

  .للمياهالرمال من الملك العمومي ترخيص الستخراج . 68

 في المؤرخ 2002 لسنة 47عدد القانون .البحري الصيد وتجهيزات مواني وكالة داثباح والمتعلق 1992 افريل 7 في المؤرخ 1992 لسنة 32 عدد القانون  .البحرية الموانئ مجلة بإصدار والمتعلق 2009 جويلية 8 في المؤرخ 2009 لسنة 48 عدد القانون
  ).1.14 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    .البحري الصيد لموانئ العمومي ملكال واستعمال استغالل لزمة بمنح الخاص الشروط كراس على بالمصادقة والمتعّلق 2003 ديسمبر 9 في المؤرخ 2003 لسنة 2504 عدد األمر    ).43و 42 الفصلين (البحري الصيد بمواني والمتعّلق 2002 ماي 14

  .للميناءاللجنة االستشارية عرض الملف على بداية من تاريخ  أسابيع )5(خمسة 
  :اإلجراءات المعتمدة

 .إيداع الملف  .1
  .الميناء الى الوالية البداء الرأيإحالة الملف من قبل رئيس  .2
 .اإلستشارية للميناءعرض الملف على اللجنة  .3
جهيزات الصيد لوكالة المواني وتإحالة الملف الى اإلدارة العامة  .4  .البحري
  .منح الترخيص .5

 :الوثائق المطلوبة  .البحري قبل اإلنتاج وبعدهنطاق اسناد خدمات مختلفة لقطاع الصيد أن يكون االستغالل المسند للعقار يندرج في 
  الميناء المعني باألمر،شغال الوقتي موجه الى رئيس مطلب في اإل .1
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من  .2   مصحوبا بنسخة من الدفتر التجاري،ون األساسي بالنسبة لألشخاص المعنويين القان
هنة مطلب فني يتضمن معطيات عن الم .3    .شغالاألصلية للطالب والغرض من اإل

  .مينائيالوقتي لملك عمومي ترخيص في اإلشغال . 69
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  ).4.4 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار  ).16 الفصل (تممته أو نّقحته الّتي النصوص وجميع حريالب الصيد بممارسة يتعلق 1994 جانفي 31 في المؤرخ 1994 لسنة 13 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

  :اإلجراءات المعتمدة  .تاريخ إيداع المطلب أيام من )3(ثالثة 
 .البحري وتربية األسماك المعنيةإيداع المطلب لدى دائرة الصيد  .1
  .منح الترخيص .2

    .االستثنائي وأسبابهللتنمية الفالحية المعنى يبين فيه تاريخ اإلنزال ى ورق عادي باسم المندوب الجهوي مطلب عل :الوثائق المطلوبة  .أن يكون متحصال على وثائق المتن  .أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو مجهزا  :الشروط 

  .إلنزال أصناف مائيةترخيص استثنائي . 70

 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة
 ديسمبر 5 في المؤرخ الفالحة وزير قرار  ).4 فقرة 2 الفصل( سليمان بجهة تحجير منطقة بإحداث المتعلق 1981 جانفي 14 في مؤرخ 81 لسنة 62 عدد األمر : مثال (صيانة أو تحجير مناطق بإحداث المتعلقة األوامر ).15و 13 الفصالن (وتممتها نقحتها التي النصوص وجميع 1975
 في المؤرخ القرار بتنقيح المتعلق 2014

 عدد الملحق (إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية خدماتبال المتعلق 2005 أكتوبر 24
3.5.(  

  .  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف من أسابيع بداية من أسبوع إلى ثالثة 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .اإلدارة العامة للموارد المائيةالجهوية للتنمية الفالحية المعنية أو إيداع الملف لدى المندوبية  .1
 .المائيةالميداني من قبل دائرة الموارد دراسة االملف واجراء البحث  .2
من قبل اإلدارة العامة للموارد المائية اعداد نص القرار في نظيرين  .3
 .والموارد المائيةنظيرين من قبل وزير الفالحة في المصادقة على القرار وامضائه  .4
  .منح الترخيص .5

 :الشروط 
  .منطقة عمومية سقويةأن يكون موقع القطعة الفالحية خارج   .1
  )مثل القطرة قطرة(من االقتصاد في الماء أن تكون القطعة مجهزة بنظام ري يمكن  .2
 :الوثائق المطلوبة .تداعي البئر أو عدم صالحية أجهزة الضخ .3
  .الفالحة والموارد المائية والصيد البحريب على ورق عادي باسم السيد وزير مطل .1
 .استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة تداعي البئر أو عدم صلوحية  تثبت وثيقة .2
    .الفالحة والموارد المائية والصيد البحريمطلب على ورق عادي باسم السيد وزير  .3

  .أو تحجيرسطحية في منطقة صيانة بئر ) ميم أو تجهيزترتعميق أو تعويض أو أو (ترخيص إلحداث . 71

 مارس 31 في المؤرخ 1975 لسنة 16 عدد بالقانون الصادرة المياه مجلة
 عدد المائية للموارد العامة االدارة منشور  ).7.5 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من لمسداةا اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار .للمياهاستعمال مياه ورمال الملك العمومي المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن  2014 نوفمبر 03الفالحة المؤرخ في قرار وزير االقتصاد والمالية ووزير   .  للمياه العمومي الملك نةلج سير تركيبة بضبط المتعلق 1978 ماي 24 في المؤرخ 1978 لسنة 557 عدد األمر     )األولى الفقرة 52 الفصل (تممتها أو نّقحتها الّتي النصوص وجميع 1975

  .1988 جويلية 11 بتاريخ 13

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع  لملفإيداع امن تاريخ ) يوما 60(إلى شهران  ) يوما30(من شهر

  :اإلجراءات المعتمدة
  .اإلدارة العامة للموارد المائيةالجهوية للتنمية الفالحية المعنية أو إيداع الملف لدى المندوبية  .1
 .المائيةالميداني من قبل دائرة الموارد دراسة ملف واجراء البحث  .2
 رد المائية اإلدارة العامة للموااعداد نص القرار من قبل  .3
 .الفالحة والموارد المائيةامضاء القرار من قبل وزير  .4
   منح الترخيص .5

االقتصاد والمالية ووزير الفالحة المؤرخ في وزير معلوم المضبوط بمقتضى قرار الدفع   :الشروط 
  .الفالحة والموارد المائية والصيد البحريمطلب على ورق عادي باسم السيد وزير  :الوثائق المطلوبة  .العمومي للمياهالمستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك  المتعلق بضبط المعاليم 2014 نوفمبر 03

  .العمومي للمياهللتصرف الوقتي في الملك قرار في اسناد رخصة . 72
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 في المؤرخ المائية والموارد الحةالف وزير قرار بتنقيح المتعلق 2013 جانفي 9 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير قرار    .التونسي الزيتون زيت تصدير نشاط بتعاطي المتعلق الشروط كراس على بالمصادقة المتعلق 2005 أكتوبر 19 في المؤرخ والمتوسطة الصغرى والمؤسسات والطاقة الصناعة ووزير التقليدية عاتوالصنا التجارة ووزير الفالحة وزير قرار  .شروط اإلتجار في الزيوت الغذائية يضبط 2005 لسنة 2177األمر عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).3.17 عدد الملحق (إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24

  .الزيتون التونسي وتسليم الرخصةللحصول على رخصة تصدير زيت مطلب من قبل المعني باألمر تم تقديم إثر موافقة اللجنة الفنية ي  :إلجراءات المعتمدةا  
 :الشروط 

 .المقيميناألشخاص الماديين والمعنويين غير   .1
  .التونسيالمتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط  2005 أكتوبر 19والمتوسطة المؤرخ في ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى فالحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية الالشروط المصادق عليها بمقتضى قرار وزير كراس تستجيب إلى الشروط الفنية المحددة بالتصرف في محالت لخزن زيت الزيتون  .2
سعة الواحدة منها تونسية في حاويات ال تفوق تعليب زيت الزيتون التونسي تحت عالمة  .3
  . كلغ5
  .بخصوص الصرفإحترام التراتيب الجاري بها العمل  .4
  :المقيمينبالنسبة لألشخاص الماديين أو المعنويين غير   :الوثائق المطلوبة .قبل مغادرتها البالد التونسيةإخضاع الزيوت المعلبة إلى المراقبة الفنية  .5
  .مطلب إلى وزير الفالحة و الموارد المائية .1
  . من الترسيم بالسجل التجارينسخة .2
  .نسخة من المعرف الديواني .3
  .مراقبة اآلداءاتنسخة من التصريح بالنشاط لدى مكتب  .4
  .نسخة من المعرف الجبائي .5
 .كراء محل لخزن زيت الزيتوننسخة من شهادة ملكية أو نسخة من عقد  .6
يميائية و الحواسية ئية، الكمخبر التحاليل الفيزيانسخة من شهادة ملكية أو اتفاق تعامل مع  .7   . عليه من طرف المصالح المختصةمصادق

  ).تونسيةالمعلب تحت عالمة البيولوجي وزيت الزيتون زيت الزيتون (األوروبي التونسية من قبل اإلتحاد الحصة الممنوحة للبالد تصديره معّلبا، في اطار الزيتون التونسي قصد  زيت لشراءترخيص . 73

 جوان 17 في ؤرخالم الفالحة وزير قرار
  ).3.3 ملحق( إسدائها وشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات المائية والموارد الفالحة لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 24 في المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير رقرا    ).8و 1 الفصلين( واألمو النعام وتربية حضن مؤسسات على بالمصادقة والمتعلق 2000 أفريل 13 في المؤرخ الفالحة وزير قرار .لحومها وتجزئة الدواجن لذبح الصناعية بالمنشآت البيطري الصحي وبالتفقد الصحة حفظ بقواعد والمتعلق 1996 أوت 6 في المؤرخ الفالحة وزير قرار - .نالدواج تربية من والمتأتية المعفنة لألمراض المسببة الجراثيم تسرب منع قصد اتخاذها الواجب العامة الصحية باإلجراءات المتعلق 1983 جانفي 28 في المؤرخ الفالحة زيرو قرار - .المتعفنة األمراض من الدواجن حماية قصد اتخاذها الواجب باإلجراءات المتعلق 1982

  :اإلجراءات المعتمدة  .بطلتاريخ إيداع الم أيام من )10(عشرة 
  الجهوية للتنمية الفالحية المعنية،ايداع المطلب لدى المندوبية  .1
  الجهوية للتنمية الفالحية المعنية،دائرة التدخل الحيواني بالمندوبية زيارة المنشاة للتدقيق من قبل  .2
   العامة للمصالح البيطرية،اإلدارةاعداد التقرير واحالته إلى  .3
  التقرير، ضوء تقويم المنشاة على .4
  اتخاذ القرار المناسب، .5
  .إعالم الطالب .6

    .مطلب عادي  الوثائق المطلوبة  .كون صاحب مدجنة أو مفرخيالدواجن او تجزئتها او تحويل لحومها أو أن ان يكون المنتفع بالخدمة صاحب منشأة ذبح   :الشروط 

  .صالحية مدجنة أو مفرختحويل لحومها او على  تجزئتها أو الدواجن أومنشأة صناعية لذبح رسمية على صالحية مصادقة صحية . 74
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بضائع اتفاقية نقل األشخاص وال  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    النقلقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة . 9  فيالجمهورية التونسية والجزائرية بين المبرمة والعبور عبر الطرقات 
في بين تونس وليبيا المبرمة الطرقات اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على   .2001 أكتوبر 31المؤرخ في  2001 لسنة 103بالقانون عدد  والموافق عليها 2001 جوان 17
  .1996 نوفمبر 6المؤرخ في  1996 لسنة 82انون عدد بالق والموافق عليها 1996 جويلية 31

 :الشروط     .في االبانيقع تسليم الترخيص 
  العمومي غير المنتظم بواسطة سيارة لواجأن يكون مرخصا لها بتعاطي نشاط النقل   .1
  .باتجاه ليبياداخل والية حدودية مع ليبيا إذا كانت السفرة نقطة حدودية مع الجزائر إذا كانت السفرة باتجاه الجزائر و أن تتضمن منطقة الجوالن نقطة داخل والية  .2
  سارية المفعولأن يكون بحوزتها جميع الوثائق المتعلقة بالجوالن  .3
دولية أو عربية أو (أن تتحصل على شهادة تأمين  .4   .سارية المفعول كامل مدة السفرة) حدودية
  .مدة الترخيصأن يكون على متنها بطاقة استغالل صالحة كامل  .5
  .التونسي قائمة المسافرينأن يكون على متنها و قبل مغادرة السيارة التراب  .6
  :تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بــــــ  :الوثائق المطلوبة .سيارة لواج صالحة كامل مدة الترخيصأن يكون السائق متحصال على بطاقة مهنية لقيادة  .7
  نسخة مصورة من شهادة التسجيل، -
  الستغالل،نسخة مصورة من بطاقة ا -
  نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق، -
  . دنانير3طابع جبائي بقيمة  -

  "لواج"بواسطة سيارات األجرة بعمليات نقل دولي للقيام ترخيص . 75

 جوان   17  فيالتونسية والجزائريةوالعبور عبر الطرقات بين الجمهورية اتفاقية نقل األشخاص والبضائع 
لقانون عدد والموافق عليها با 2001

وليبيا والموافق عليها بالقانون عدد  المبرمة بين تونس 1996جويلية   31  فيالطرقات بين تونس وليبيااتفاقية نقل المسافرين والبضائع على   .2001 أوت 30 المؤرخ في 2001 لسنة 103
   .1996نوفمبر  6 المؤرخ في 1996 لسنة 82

  .خاصلألش عرضي نقل إطار في العملية تكون أن .1    
  .العمومي لألشخاص أو النقل السياحي له بتعاطي نشاط النقل مرخصا الناقل يكون أن .2
  .المفعول سارية بالجوالن المتعلقة الوثائق جميع الحافلة بحوزة تكون أن .3
  .السفرة مدة كامل المفعول سارية) حدودية أو عربية أودولية  (تأمين شهادة على الحافلة تتحصل أن .4
  .الترخيص مدة كامل صالحة استغالل بطاقة امتنه على يكون أن .5
  .)1ملحق ( المصاحب ألنموذج لاطبق المسافرين قائمة التونسي التراب السيارة مغادرة وقبل متنها على يكون أن .6
    .الترخيص مدة كامل صالحة الحافلة لقيادة مهنية بطاقة على متحصال السائق يكون أن .7
  :المطلوبة الوثائق    .7و 5و 2 بالنقاط الواردة الشروط من نشاطها إطار في بسفرة ومتق التي الخاص لحساب النقل حافالت تعفى .8
  .يسحب من اإلدارة المعنية طبقا لألنموذج إلدارات الجهوية للنقلالدى  مطلب .1
  .التسجيل شهادة من مصورة نسخة .2
  .االستغالل بطاقة من مصورة نسخة .3
  .للسائق المهنية البطاقة من مصورة نسخة .4
  .4و 3 الوثيقتين من نشاطها إطار في بسفرة تقوم التي الخاص لحساب النقل حافالت تعفى  . دنانير3ي بقيمة  جبائطابع .5

  ليبيا والجزائرضي التونسية باتجاه اراأللجوالن الحافالت من خيص مسبق تر. 76
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ر إلى وزارة التجهيز واإلسكان قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظ. 10   )2 عدد ملحقال (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار  .اإلشغال هذا معلوم احتساب طريقة وضبط للطرقات العمومي  ملك الدولةإشغال أصناف بترتيب والمتعلق 1998 أوت 25 في المؤرخ واإلسكان والتجهيز العقارية والشؤون الدولة وأمالك المالية وزراء قرار  ).3 الفصل (للطرقات العمومي الدولة ملك إشغال شروط بضبط يتعلق 1987 أفريل 20 في المؤرخ 1987 لسنة 655 ددع األمر    ).22 و 21 الفصلين (للطرقات العمومي الدولة بملك الخاص التشريع بتحوير المتعلق 1986 مارس 07 في المؤرخ 1986 لسنة 17 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    والتهيئة الترابية

    .المطلوبة لجميع الوثائق مستوفيا الملف من تاريخ إيداع  ) يوما30(شهر 

  :اإلجراءات المعتمدة
  ،)الوالية بدائرة –مصلحة صيانة الطرقات (للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية تسليم المطلب باإلدارة الجهوية  .1
 الميدانية،دراسة الملف مع المعاينة  .2
 عند االقتضاء،الفنية لملك الدولة العمومي للطرقات من طرف اللجنة النظر في الملف  .3
  .تسليم الرخصة للطالب .4

  :الوثائق المطلوبة  .الملك الدولة العمومي للطرقات أو من توابعهتقديم ملف من طرف كل راغب في إشغال جزء من   :الشروط 
  مطلب على ورق عادي، .1
  مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها، .2
  إشغالها عند االقتضاءسيمي مرقم يبين مساحة القطعة المزمع مثال تق .3
  بها القطعة عن االقتضاء،رسم بياني لحركة المرور بالمنطقة التي توجد  .4
 مذكرة تفسيرية لألشغال المزمع تنفيذها،  .5
   .مثال وضع إشارات المرور .6

  .العمومي للطرقاتوقتي لملك الدولة ترخيص في إشغال . 77

ملك الدولة  إشغال أصناف بترتيب والمتعلق 1998 أوت 25 في المؤرخ واإلسكان والتجهيز العقارية والشؤون الدولة وأمالك المالية وزراء قرار  .لألشخاص ةالتابع له المجاورة العقارية وباألمالك للطرقات العمومي بالملك اإلشهار في الترخيص وإجراءات شروط بضبط المتعلق 2010 فيفري 15 في المؤرخ 2010 لسنة 261 عدد األمر    ).28 الفصل (للطرقات العمومي الدولة بملك الخاص التشريع بتحوير المتعلق 1986 مارس 07 في المؤرخ 1986 سنةل 17 عدد القانون   )3 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار  .اإلشغال هذا معلوم احتساب طريقة وضبط للطرقات العمومي

    .المطلوبة لجميع الوثائق مستوفيا الملف من تاريخ إيداع )  يوما30(شهر 

  : المعتمدةاإلجراءات
  ،) بدائرة الوالية–الجسور والطرقات مصلحة صيانة الطرقات أو مصلحة (للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية تسليم المطلب باإلدارة الجهوية  .1
 الميدانية،دراسة الملف مع المعاينة  .2
      وتسليمه،اإلعداد المادي للترخيص  .3

  :الوثائق المطلوبة
  مطلب على ورق عادي، .1
ي لألماكن التي ستقام عليها الركائز مثال موقع .2   اإلشهارية،
  وألوانه وأحجامه،مذكرة تفسيرية لطبيعة اإلشهار وتركيبته وأشكاله  .3
  .ويمكن المطالبة بكل وثيقة الزمة لدراسة الملف  .اإلشهارية ومتانتهاكشفا حسابيا يبرز صالبة مختلف عناصر الركيزة  .4

  .المجاورةأو على األمالك الدولة العمومي للطرقات ك ركائز إشهارية على ملترخيص في إقامة . 78
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 عدد بالقانون الصادرة الطرقات مجلة  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).5عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان جهيزالت وزير قرار      .العربات وتهيئة لتجهيز الفنية القواعد بضبط المتعلق 2000 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 147 عدد األمر   ).50و 49 الفصلين (1999 جويلية 26 في المؤرخ 1999 لسنة 71

    .الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع ع الملف تاريخ إيدا أيام من )3(ثالثة 
  :اإلجراءات المعتمدة  :العادية الحاالت في إستثنائي جوالن رخصة قرار)  أ

  ،)الوطني الحرس وإدارة الطرقات وصيانة استغالل إدارة (والطرقات للجسور العامة باإلدارة مؤيداته مع المطلب إيداع .1
 المطلوبة، الشروط توفر ةصور في المعنية العربات جوالن قرار منح .2
  :المعتمدة اإلجراءات  .فنية مرورية دراسة تتطلب التي الحاالت في إستثنائي جوالن رخصة قرار)  ب .المرور حرس إدارة طرف من القرار على التأشير.  .3
  ،)الوطني رسالح وإدارة الطرقات وصيانة استغالل إدارة (والطرقات للجسور العامة باإلدارة مؤيداته مع المطلب إيداع .1
 المطلوبة، الشروط توفر صورة في المعنية العربات جوالن قرار منح.  .2
   .المرور حرس إدارة طرف من القرار على التأشير .3

ها قابلة للتجزئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بوأقيستها الحدود القانونية عند نقلها لألشياء غير يسلم القرار للعربات التي يفوق وزنها الجملي  طرقات (العمل في حدود طاقة تحمل البنية األساسية    :الوثائق المطلوبة  :العادية الحاالت في إستثنائي جوالن رخصة قرار  .لألقيسة واألوزان موضوع طلب الترخيص) وجسور
 الترابية، والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة الطرقات وصيانة إستغالل مدير بإسم مطلب• 1
 والمجرورة، للجرار الرمادية اقةالبط من نسخة•  2
 الجملي، والوزن اإلرتفاع العرض، الطول، ذكر مع للشاحنة مثال• 3
 ).المحمول والوزن اإلرتفاع العرض، الطول، (المنقولة العربات خصائص تبيين مع المحمولة المعدات في قائمة•  4
  :الوثائق المطلوبة  فنيّة مرورية دراسة طلبتت التي الحاالت في إستثنائي جوالن رخصة قرار)  ب  جبائي طابع• 5
 الترابية، والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة الطرقات وصيانة إستغالل مدير بإسم مطلب. 1
 والمجرورة، للجرار الرمادية البطاقة من نسخة•  2
 الجملي، والوزن اإلرتفاع العرض، الطول، ذكر مع للشاحنة مثال• 3
 .مختص دراسات مكتب طرف من معدة إتباعه المزمع السير خط إختيار في فنية مرورية دراسة• 4
 التنقل تاريخ ذكر• 5
 ).المحمول والوزن اإلرتفاع العرض، الطول، (المنقولة العربات خصائص تبيين مع المحمولة المعدات في قائمة• 6
  دنانير 3 قيمته جبائي طابع• 7

  .استثنائيقرار رخصة جوالن . 79

 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ القرار وإتمام بتنقيح المتعلق 2009 ماي  19 في المؤرخ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزير قرار    ).2 الفصل (المقاوالت هذه لدى توفرها الواجب والمادية البشرية اإلمكانات وكذلك المصادقة على فيها الحصول العمومية واألشغال البناء لمقاوالت يمكن والتي لها الموافقة القصوى والحدود واألصناف صاصاتواالخت األنشطة بضبط المتعلق 2008 أوت 18 في الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزيرة قرار    ).6 الفصل (العمومية الصفقات إنجاز في للمشاركة العمومية واألشغال البناء مقاوالت تؤهل التي المصادقة وسحب منح وصيغ معايير بضبط المتعلق 2008 جويلية 31 في المؤرخ 2008 لسنة 2656 عدد أمر
8(  

  .المطلوبةلجميع الوثائق لملف مستوفيا امن تاريخ إيداع ) يوما 30(شهر 
 :اإلجراءات المعتمدة

وزير المكلف التقديم الملف إلى  .1   .بالتجهيز
 .لدى كتابة اللجنةالوطنية للمصادقة بعد إتمام الملف النظر في الملف من طرف اللجنة  .2
  .منح الترخيص .3

 اإلداري الملف المادية للذات بالنسبة  :الوثائق المطلوبة
 والتراخيص، البرامج مدير السيد بإسم يكتاب مطلب -1
  إرشادات، بطاقة تعمير -2
 .اإلفالس بعد الشرف على تصريح مع المطلوب النشاط يتضمن أشهر 3 يتجاوز لم المطلب، تقديم عند العهد وحديث أصلي التجاري السجل من مضمون -3
 ، المضافة القيمة على ألداءل وخاضعة المطلوب النشاط تتضمن الجبائية التعريف بطاقة من نسخة -4
 المطلب، تقديم عند أشهر 3 تتجاوز لم العهد وحديثة أصلية للوكيل 3 عدد بطاقة -5
 سنة، من ألكثر النشاط نفس تزاول المقاولة كانت إذا الخالص في بوصل ومصحوبة المالية بالقباضة مسجلة سنة آلخر مالية أوموازنة اإلحداث حديثة المقاولة كانت إذا المطلوب المال رأس توفر تثبت بنكية شهادة -6
 البشرية اإلمكانات ملف .اإلجتماعي للضمان الوطني بالصندوق المقاولة إنخراط يفيد ما -7
 ، المقاولة ألعوان العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ -1

  .العمومية إنجاز الصفقاتواألعلى للمشاركة في ) التقني الجيولوجي والسبر الخاصة األسس (والوحيد 5و 4و 3 اإلختصاصات العمومية في واألشغال البناء مقاوالت يؤهل ترخيص. 80
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 محددة، غير دةلم أو للتجديد قابلة سنة لمدة المقاولة أعوان شغل عقود من لألصل مطابقة نسخ - 2
 المادية اإلمكانات ملف .اإلجتماعي للضمان الوطني بالصندوق المقاولة أعوان إنخراط يفيد ما -3
 .متحركة غير معدات امتالك يثبت ما المتحركة للمعدات الرمادية البطاقة من واضحة نسخ -1
  ).12 عدد الملحق (إسنادها وشروط بالنظر إليها الراجعة والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة التابعة المصالح طرف من المسداة اإلدارية الخدمات قائمة بمراجعة المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ الترابية والتهيئة إلسكانوا التجهيز وزير قرار  ).5 الفصل (الجوي السينماتغرافي أو الشمسي التصوير بأشغال القيام قصد واإلشهارية السياحية الجوية باألنشطة والمتعلق 1995 أفريل 6 في المؤرخ التقليدية والصناعات والسياحة والنقل واإلسكان والتجهيز الوطني والدفاع الداخلية وزراء قرار  المال رأس تحرير تثبت بنكية وثيقة - التونسية، للجمهورية الرسمي بالرائد الصادرة المعنوية الذات تأسيس عن الناإلع ومن للمقاولة األساسي القانون من عادية نسخة - :يلي ما على المعنوية للذوات بالنسبة مصادقة على الحصول ملف وجوبا يحتوي المادية، للذات بالنسبة ترخيص على الحصول ملف لتكوين والالزمة المذكورة الوثائق على عالوة اإلداري الملف المعنوية للذات بالنسبة  .الملكية ثبتي ما أو ورشة أو/و مستودع أو/و العمل مقر كراء عقد من لألصل مطابقة نسخ-2

    .المطلوبة لجميع الوثائق مستوفيا  الملفمن تاريخ إيداع  ) يوما30(شهر

  :اإلجراءات المعتمدة
  .التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةللمصالح الجوية والبحرية بوزارة شهر من تاريخ التصوير باإلدارة العامة  نظائر قبل 4إيداع الملف في  .1
 .المعنيةدراسة الملف من قبل الوزارات  .2
 .على موافقة الوزارات المعنيةالحصول اإلعداد المادي للرخصة بعد  .3
  .تسليم الرخصة لطالبها .4

دراسة أو (أجل هدف تجاري أو صناعي أو علمي التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي وذلك من ال تمنح الرخصة إال للمؤسسات التي تتعاطى مهنة   :الشروط   :الوثائق المطلوبة .مطلب مجردفي صورة تجديد لنفس الرخصة يتم تقديم  .3  .تد مدة صلوحية الرخصة إلى شهرتم .2  .يقدم الملف قبل شهر من تاريخ التصوير .1  .أو إشهاري أو شخصي) بحث
  .الجوي المزمع القيام بهمطلب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط  .1
مطبوعة لرخصة التقاط صور جوية مطابقة  .2  .نشاط المطلوبلل
 ).تقديم نسخ من وثائق الطائرة(نوع الطائرة  .3
 ).من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفرتقديم نسخة (قم الطائرة والمصورين هوية طا .4
 .برنامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة .5
الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها  .6  ...).آالت التصوير إالخ(
 .مع اإلدالء بشهادة فحص فني وتعديل آللة التصويرمقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد البؤري وتقديم المحددة للخصوصيات الفنية آلالت التصوير بالنسبة لعملية رسم الخرائط تقديم الوثائق  .7
  . بالتصوير فوقهارسم بياني يحدد المنطقة المزمع القيام  .8

  بأعمال التصوير الجويترخيص للقيام . 81

 لسنة 122 عدد له المنقح القانون • العمومية اإلدارة أو الحرفة أو للسكنى معدة لمحالت والمكترين المالكين بين العالقات بضبط والمتعلق 1976 فيفري 18 في المؤرخ 1976 لسنة 35 عدد القانون• 
 ديسمبر 27 في المؤرخ 1993
  القائم البناء في الزيادة مطالب أو العمومية اإلدارة أو الحرفة أو للسكنى المعدة العقارات ترميم أو هدم مطالب في الرأي اءبإبد المكلفة االستشارية اللجنة عمل وطرق تركيبة بضبط المتعلق 1994 مارس 10 في المؤرخ واإلسكان التجهيز وزير قرار • 1993

  )المطلوبة الوثائق بجميع مستوفيا الملف إيداع تاريخ من ابتداء يوما 75 (الشهر ونصف شهران

  :اإلجراءات المعتمدة
  .المطلوبةالتثبت من توفر كافة األوراق و تسّلم الملف من قبل اإلدارة - 1
  .  عند االقتضاء الدراسة  والقيام بمعاينة ميدانية - 2
  .للسكنى أو الحرفة أو االدارة العموميةمطالب الهدم أو ترميم العقارات المعدة االستشارية المكلفة بإبداء الرأي في  عرض الملف على اللجنة -  3
بالموافقة المبدئية : مد المعني باألمر كل الشروط القانونية والترتيبية، ويقع اء بعد استيف:  تسليم الموافقة - 4   .لهدم العقار

  :الوثائق المطلوبة
والتهيئة  مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكانمعاينة للعقار المزمع هدمه أو ترميمه تقوم بها 1   .الترابية المعنية
اجهات العقار المزمع هدمه أو صورة فوتوغرافية لو٭  :مطلب يوضح به 2     .نسخ من عقود الكراء٭  .مثال هندسي لموقع العقار٭  .مثال هندسي للبناية المزمع بناؤها٭  .أشهرشهادة ملكية لم يمض على صدورها أكثر من ثالثة ٭  .ترميمه

  .األثناء في المحلية لجماعةا رئيس قبل من قرار التخاذ البناء في الزيادة أو عقار ترميم أو هدم على مبدئية موافقة. 82
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  ).الفصل األول(مهنة مهندس معماري  والمتعلق بتنظيم 1974 ماي 22في  المؤرخ 1974 لسنة 46قانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  :اإلجراءات المعتمدة  

وزير المكلف التقديم الملف إلى  .1   .بالتجهيز
  .المهندسين المعماريين التونسيين رأي هيئة أخذودراسة الملف  .2
  .منح الترخيص .3

 .الدبلوماسية إن وجدتط المعاملة بالمثل المقرر في االتفاقيات شر .1
   .مقيمة يكون طالب الخدم .2
 .الشهادة العلمية .3
   .موافقة هيئة المهندسين المعماريين .4

  معماري بالبالد التونسيةلممارسة مهنة مهندس   لألجانبترخيص. 83
  ).2 الفصل (التونسيين المهندسين ادةلعم المحدث 1982 أكتوبر 21 في المؤرخ 1982 لسنة 12 عدد مرسوم

  :اإلجراءات المعتمدة  
وزير المكلف التقديم الملف إلى  .1   .بالتجهيز
 .المهندسين التونسيين عمادة رأي أخذ ودراسة الملف .2
   .منح الترخيص .3

  : الشروط-
   .امقيمة يكون طالب الخدمأن  .1
 .الشهادة العلمية .2
  :المكلف بالتجهيز، مصحوبا بـ السيد الوزير إلىبالبالد التونسية بالنسبة لألجانب رسة مهنة مهندس تقديم ملف طلب ترخيص لمما  :الوثائق المطلوبة 
  .مطلب .1
  .نسخة من الشهادة العلمية .2
    .نسخة من شهادة إقامة .3

ترخيص لألجانب . 84   .التونسيةمهنة مهندس بالبالد ممارسة بعنوان خاص ل

  للطرقاتالتشريع الخاص بملك الدولة العمومي  المتعلق بتحوير 1986 مارس 07في  المؤرخ 1986 لسنة 17القانون عدد
    .شهر :اآلجال القانونية

  .إيداع ملف في الغرض -1
  .معاينة ميدانية -2
   . اإلعداد المادي لقرار التصفيف-3

  :يتضمن إيداع ملف في الغرض -  
 مطلب على ورق عادي. 
 مثال موقعي للقطعة المزمع تصفيفها 
 وثيقة ملكية. 
 مثال للرسم العقاري عند اإلقتضاء.  

  واألمالك المجاورةالدولة العمومي للطرقات البنايات المحاذية لملك قرار تصفيف . 85
    .بالملك العمومي البحري المتعلق 1995 جويلية 24في  المؤرخ 1995 لسنة 73القانون عدد

)  15(عشرة  خمسة :اآلجال   .يوما
    :اإلجراءات المعتمدة  
  االدارة الجهوية للتجهيز المعنيةفي الغرض لدى ايداع ملف  -
 معاينة ميدانية -
  .االعداد المادي لقرار التصفيف -

  : الوثائق المطلوبة    .البحريأن يكون المنتفع مالكا لعقار مجاور للملك العمومي   :الشروط
   التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةمطلب على ورق عادي باسم السيد وزير.  
 العقاروثيقة ملكية  
 المثال الموقعي والمثال االجماعي 
 طابع جبائي.    

  .العمومي البحريالعقارات المحاذية للملك قرار تصفيف . 86

 لسنة 386 من األمر عدد 5الفصل 
  .الفنية اإلستشارية الجهويةوالمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان  1984 أفريل 7 المؤرخ في 1984

 ماي 26مقرر الوزير األول بتاريخ  - 
  .)الفصل األول (2001

 مارس 19 المؤرخ في 2001لسنة  710 جديد من األمر عدد 7الفصل  
  .الجهوية لألراضي الفالحيةوطرق سير اللجان الفنية االستشارية بتركيب  والمتعلق 1984 أفريل 7في  المؤرخ 1984 لسنة 386األمر عدد  والمتعلق بتنقيح 2014 جانفي 7في  المؤرخ 2014 لسنة 23األمر عدد   .1984 لسنة 386عدد  والمتعلق بتنقيح وإتمام األمر 2001

 .العمرانيةالمبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة الموافقة تقديم ملف لطلب  -  .شهـر
 
استشارة  تتولى إدارة التعمير - إدارة المياه ( المصالح المركزية    . والمصالح الجهوية المعنية )والطرقات العامة للجسور ةاإلدارالترابية،  العامة للتهيئة اإلدارةالعمرانية، 

   :مصحوبا بـ  المكلفة بالتهيئة العمرانيةتقديم ملف طلب الموافقة المبدئية من الوزارة 
  ـ مطلب 1
  البرنامج الوظيفي: ـ تقديم المشروع 2
  ـ مثال موقعي 3
  ـ وثيقة تثبت الملكية 4
لحماية المحيط ـ الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية 5   وفقا للتشريع الجاري به العمل

  ألغراض غير فالحيةاألراضي الفالحية على ملفات تغيير صبغة الموافقة المبدئية . 87 
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  .2001 ماي 3لمؤرخ في ا 2001 لسنة 986تنقيحه باألمر عدد وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم  المتعلق بتنظيم 1974 جانفي 21في  المؤرخ 1974 لسنة 33األمر عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
   :  تقديم ملف مع المؤيدات-1  

   .واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز : مكان اإليداع      
الوكالة العقارية : مكان السحب         .للسكنى 

   : تقديم ملف مع مؤيدات
 

  . مع مؤيداتمطلب على ورق عادي     -   :الوثائق التي يّتم تقديمها خالل هذه المرحلة      
       

  مشروع بهدف إنجاز القانونيةوإنقضاء اآلجال للسكنى قبل بنائها التابعة للوكالة العقارية المقاسم في التفويت ترخيص في . 88
 57 إلى الفصل 45  منالفصول( مجلة التهيئة الترابية و التعمير(    المالكيندقة على النظام األساسي لنقابات بالمصا المتعلق 1997 مارس 22مؤرخ في  1997 لسنة 542األمر عدد  

  .لملف من المستفيدتسلم ا-  :اإلجراءات المعتمدة  أسابيع) 7(سبعة 
من توّفر كافة  التثبت  :نالعامة لإلسكادراسة الملف على مستوى اإلدارة    .التجهيز واإلسكان و التهيئة الترابيةمقر وزارة :  والسحبمكان اإليداع   لم يتم ذكرها في  : خالل هذه المرحلةالوثائق التي يّتم تقديمها : والنزاعاتالعامة للشؤون القانونية و العقارية دراسة الملف على مستوى اإلدارة   العمرانيةالعامة لإلسكان و دراسته من الناحية  على مستوى اإلدارة الوثائق المطلوبة  إعداد مشروع قرار إحداث النقابة  .نص قانوني

  الرسميإجراءات المصادقة عليه ونشره بالرائد حالة مشروع القرار الستكمال إ -  باإلسكانمشروع القرار من قبل الوزير المكلف مضاء إ  :إمضاء مشروع القرار-  إحداث النقابةوالترتيبية، يتم إعداد مشروع قرار  كل الشروط القانونية بعد استيفاء :

مطلب  : الوثائق التي يّتم تقديمها خالل هذه المرحلة     ).أو باقتراح من رئيس الجماعة المحلية المعنيةصادر عن المالكين المعنيين ( في تكوين نقابة مالكين
  بهدف إنجاز مشروع مشتركة بين المالكينتهيئة وتقسيم ألرض مالكين للقيام بعملية إحداث نقابة . 89

 .بالبعث العقاري والنصوص المنحقة لهوير التشريع الخاص والمتعلق بتح 1990 فيفري 26المؤرخ في  1990 لسنة 17القانون عدد -
 وشروط سيرهااالستشارية للبعث العقاري وتركيبتها المتعلق بضبط مشموالت اللجنة  1990 ديسمبر 19المؤرخ في  1990 لسنة 2165األمر عدد  - 
كراس الشروط المتعلق بالمصادقة على  1991 نوفمبر 26المؤرخ في  1991 لسنة 1330األمر عدد  -    للمشاريع السكنيةبتحديد الصيغة االجتماعية واألولوية  المتعلق 1991 نوفمبر 27في قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ  - العامة للبعث العقاري

تلقي الملف  : دراسة الملف-1  أسابيع) 7(سبعة   لإلسكان العامة اإلدارة: مكان اإليداع والسحب .ودراسته
  .أيلرا اءإلبد ريلعقاا للبعث يةرتشاـإلسلى اعرض الملف ع-2
  . لإلسكان العامة اإلدارة : مكان اإليداع والسحب  : راتإلستثمااترتيب ارقرإعداد -3

  أولويةاالجتماعية أو ذات المنجزة ذات الصبغة االستثمارات للمشاريع قرار ترتيب . 90   



  1645صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

 المؤرخ في 1991 لسنة 63قانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    ءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجرا. 11
الفصل (الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية صالحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس  المتعلق بضبط 1992 جوان 22في  المؤرخ 1992 لسنة 1207األمر عدد   ).45الفصل (الصحي  المتعلق بالتنظيم 1991 جويلية 29
وزير لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغاللها قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي  يتعلق بضبط 2013 ديسمبر 17في والصناعات التقليدية ووزير المالية مؤرخ قرار من وزير الصحة ووزير التجارة   .2001 ماي 14المؤرخ في  2001 لسنة 1080ة األمر عدد وخاصوجميع النصوص التي نقحته أو تممته الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة مشموالت وتركيبة وطرق تسيير اللجنة  المتعلق بضبط 1992 جوان 22في  المؤرخ 1992 لسنة 1208األمر عدد  ).13  ـ 1 والملحق عدد 4 ـ 1الملحق عدد (لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها لمصالح التابعة إدارية مسداة من قبل ا يتعلق بخدمات 2004 أكتوبر 20في قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ     .2016 أكتوبر 18المؤرخ في المعدات الثقيلة كما تم تنقيحه بالقرار ومعايير الحاجيات من التجهيزات من  يتعلق بضبط مقاييس 2013ديسمبر  17قرار من وزير الصحة مؤرخ في  .الصحة

5(  

  .المحددة مسبقاالخارطة الصحية حسب معايير اإلستجابة تكون   ).يوما 60(المطلوبة لجميع الوثائق الملف مستوفيا تاريخ تقديم بداية من شهران 

  :الموافقة النهائية  .ية وطنيةالثقيلة إلى خارطة صحالستغالل تجهيزات من المعدات يخضع إسناد الموافقة المبدئية   بلوغ علم الطالب بها،لمدة سنتين كاملتين بداية من تبقى الموافقة المبدئية صالحة   : مـــــالحظة  المبدئية، الخاصة وإسناد الموافقة الفنية للمؤسسات الصحية عرض الملف على أنظار اللجنة     ةالموافقة المبدئي  :اإلجراءات المعتمدة  
 .المطابقة لشروط الممارسةقبل المعني باألمر إلثبات طلب إجراء زيارة تفقد من  .1
  .قبل الوزير المكلف بالصحةبالترخيص النهائي ممضى من  إعداد قرار يقضي  .2

  :الوثائق المطلوبة  .التقنية و الطبية للتجهيزات الوطني المجلس اقتراح على بناءا العمومية الصحة وزير من قرار قتضىبم السكان عدد و الصحية بالخريطة خاصة المرتبطة الحاجيات معايير و مقاييس الثقيلة المعدات من للتجهيزات بالنسبة تضبط  .الدم لتصفية الماء لمعالجة مركزية ـ  الدم، لتصفية آلة ـ  المغناطيسي، والرنين بوزيترون مزدوج بإصدار مقطعي تصوير جهاز ـ  سينية، وأشعة بوزيترون مزدوج بإصدار مقطعي تصوير جهاز ـ  السينية، باألشعة مقطعي تصوير جهاز مع مزدوج أو منفرد غاما بأشعة تصوير جهاز ـ  غامي، مشرط ـ  الغاري، غاما مقياس ـ  باألشعة، للمعالجة تصميم نظام ـ  مشعة، بمصادر مجهز) كشاف (مسالط ـ  المفراس، بواسطة باألشعة للعالج مشباه ـ  باألشعة، للعالج مشباه ـ  منخفضة، طاقة ذو باألشعة للعالج جهاز ـ  طبي، استعمال ذو ذري معجل ـ  التسجيم، انجذاب ظروف في للتشعيع خطي معجل ـ  ،)60 كوبالت أو معجل (عالية طاقة ذو باألشعة للعالج جهاز ـ  الوعائية، القلبية للقنطرة جهاز ـ  األوعية، تصوير جهاز ـ  مفراس، ـ   المغناطيسي، الرنينب تصوير جهاز ـ  العالي، الضغط صندوق ـ  العصبية، للمالحة نظام ـ  التحجم، مخطاط ـ  المتواصل، التسجيل مع الدماغ كهربائية مخطاط ـ  البياني، الرسم بطريقة الدماغ كهربائية مخطاط ـ  النووي، للتخطيط جهاز ـ  الحقيقي، الوقت في بالبوليميراز المتسلسل التفاعل جهاز ـ  النووي، مضالحا لتقطيع جهاز ـ  الدم، كريات تدفق قياس جهاز ـ  الدم، لتشعيع جهاز ـ  الفائق، المركزي الطرد جهاز ـ  الذري، لالمتصاص ضوئي مقياس ـ  طيفي، بمقياس مقترن الغازي لالستشراب جهاز ـ  إلكتروني، مجهر ـ   للجراحة، آلي مسير ـ  الجسم، خارج الحصاة مفتت ـ  الجسم، خارج الغشاء كسجةأل آلة ـ  الجسم، خارج الوريدي للدوران جهاز ـ  إضافي، وتجهيز الجسم خارج للدوران جهاز ـ  : يلي كما الصحة وزير من مسبق ولترخيص مبدئية لموافقة واستغاللها وتركيزها اقتناؤها يخضع التي الثقيلة المعدات من التجهيزات قائمة تضبط  آلة تكوين إلى تجميعها أو ضمها يؤدي التي رالعناص الثقيلة المعدات من تجهيزات تعتبر  :ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية للممارسة

و القتناء وتركيز ترخيص . 91   .الثقيلة من المعداتتجهيزات استغالل 
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  الموافقة المبدئية  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  مطلب اقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة، .1
نسخة من شهادة : بالنسبة لمراكز التصوير باألشعة .2   . العلمية أجنبية إذا كانت الشهادة االختصاص وعند االقتضاء شهادة معادلة
  عمادة األطباء،نسخة من شهادة االنتصاب بالقطاع الخاص مسلمة من قبل  .3
  نسخة من شهادة التسجيل بعمادة األطباء، .4
  :الموافقة النهائية . هندسية للحصول على المصادقة عليهاأمثلة) 04(وإيداع وإيداع كراس الشروط من اإلدارة الجهوية المختصة ترابيا تقديم نسخة من شهادة سحب : بالنسبة للمصحات الخاصة .5
  مطلب ترخيص باسم وزير الصحة، .1
  لألعوان شبه الطبيين والتقنيين،هذه التجهيزات مع نسخة من الشهائد العلمية والمؤهالت التقنية قائمة إسمية وعقود انتداب كل األعوان المدعوين الستعمال  .2
  الحماية المدنية، مسلمة من قبل مصالح شهادة في احترام مقاييس السالمة .3
  من األشعة،بتجهيزات مرسلة أشعة مؤينة مسلمة من المركز الوطني للحماية شهادة في احترام مقاييس الحماية من األشعة إذا تعلق األمر  .4
  والزائرين ضد األخطار الناجمة عن المحالت والتجهيزات،نسخة من عقد تأمين المرضى واألشخاص المرافقين  .5
  األخطاء المهنية لألعوان،نسخة من عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن  .6
  .مؤشرة من قبل عمادة األطباءنسخة من عقد الطبيب المكلف بتسيير التجهيز الثقيل  .7
 الفصل (1996 جويلية 29 في المؤرخ 1996 لسنة 75 عدد بالقانون تنقيحه تم كما الطبية شبه للمهن الحرة الممارسة بشروط المتعلق 1992 أوت 3 في المؤرخ 1992 لسنة 74 عدد القانون ).5 إلى 1 من الفصول( وتنظيمهما األسنان وطب الطب مهنتي بممارسة المتعلق 1991 مارس 13 في المؤرخ 1991 لسنة 21 عدد القانون  .الخاصةنسخة من النظام األساسي للمركز أو المؤسسة الصحية  .8

 في المؤرخ 1973 لسنة 259 عدد األمر  ).2
 عدد باألمر إتمامه تم كما ضمنية موافقة عنها اإلدارة سكوت يعتبر التي الحاالت بضبط المتعلق 2007 ماي 21 في المؤرخ 2007 لسنة 1260 عدد األمر .الطبيب واجبات بمجلة المتعلق 1993 ماي 17 في المؤرخ 1993 لسنة 1155 عدد األمر .1980 جانفي 23 في المؤرخ 1980 لسنة 99 عدد باألمر إتمامه تم كما األسنان جراحة مهنة واجبات بضبط المتعلق 1973 ماي 31

  ).2 الفصل (2010 سبتمبر 28 في المؤرخ 2010 لسنة 2437

  .المطلوبةالوثائق مستوفيا لجميع إيداع الملف من تاريخ ) يوما 60(شهران 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .لعمادة األطباء بالنسبة لألطباءاخذ رأي المجلس الوطني  .1
  .بالنسبة لشبه الطبيينلتكوين اإلطارات ألخذ رأيها مراسلة الوحدة المركزية  .2
ت أخذ رأي لجنة المعادال .3   .بوزارة التعليم العالي

  :االستغالل الفردي .  .ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية للممارسة
  .مؤهل بدنيا لممارسة المهنة .1
  متمتع بحقوقه المدنية .2
  .له محل مجهز بالمعدات الالزمة لممارسة المهنة .3
مقاييس محددة بقرار من وزير ضرورة استجابة المعدات ل .4   .الصحة
  .األخطار الناجمة عن المحالت والتجهيزات واألشخاص المرافقين والزائرين ضد عقد تأمين المرضى .5
  :االستغالل المشترك .  .لألعوانعقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن األخطاء المهنية  .6
تتكون من شخصين أو أكثر من نفس (تكوين شركة أشخاص  .1   ).االختصاص
ي يجب أن تتوفر في كل شريك شروط االستغالل الفرد .2   .السالف ذكرها
  :الوثائق المطلوبة   .طبية واحدةال يجوز للشخص الواحد أن ينتمي ألكثر من شركة شبه  .3
  .مطلب ترخيص باسم وزير الصحة .1
 :أو تستخرج عبر األنترنات من موقع وابومراقبة المهن الصحية شبه طبية من قبل أجنبي تسلم من قبل اإلدارة الفرعية للتراتيب تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بممارسة مهنة طبية أو  .2

tn.rns.santetunisie.www  

  .األجانبوشبه األطباء وأطباء األسنان قبل األطباء  شبه طبية من مهنةخاص لممارسة خاصة أو محل عيادة طب أسنان طبية خاصة أو إلستغالل عيادة ترخيص . 92
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 ديسمبر 4 في المؤرخ الصحة وزير قرار  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 ماي 7 في المؤرخ بالقرار إتمامه تم كما حرة ممارسة تمارس أن يمكن التي الطبية الشبه مهنال قائمة بضبط المتعلق 1993
 جوان 3 في المؤرخ والقرار 2008
 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار    .2013

  )7 ـ 1 عدد الملحق( اإسناده وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2006 سبتمبر 28

  .كانت الشهادة العلمية أجنبيةنسخة من الشهادة العلمية أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا  .3
  .الشهادة العلمية أجنبية نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت األسنان المختصين أونسخة من شهادة االختصاص بالنسبة لألطباء وأطباء  .4
    .1993 ديسمبر 4المضبوطة بالقرار المؤرخ في تمارس المهن شبه الطبية حصريا وفق قائمة المهن : مالحظة  .نسخة من جواز السفر .5

الصيدلية كماإتمامه وتنقيحه بالقانون عدد المتعلق بتنظيم المهن 1973 أوت 3في  المؤرخ 1973 لسنة 55القانون عدد 
 جويلية 9 المؤرخ في 1976 لسنة 62

 لسنة 101 والقانون عدد 1976
 لسنة 73البشري المنقح بالقانون عدد صناعة وتسجيل األدوية المعدة للطب المتعلق بتنظيم 1985 نوفمبر 22في  المؤرخ 1985 لسنة 91القانون عدد  ).3الفصل ( 2010 جوان 7 المؤرخ في 2010لسنة  30 والقانون عدد 2008 ماي 13في  المؤرخ 2008 لسنة 32والقانون عدد  1989 ديسمبر 12 المؤرخ في 1989
 سبتمبر 10قرار وزير الصحة المؤرخ في   .االختصاصات الصيدلية بالسوقبخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق لمتعلق بتحديد  ا2001 مارس 29في  المؤرخ 2001 لسنة 789 األمر عدد  .إشهارهاوتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها قواعد التطبيق المحكم لصنع األدوية  المتعلق بضبط 1990 سبتمبر 3في  المؤرخ 1990 لسنة 1400األمر عدد   ).16 و6 و5الفصول ( 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999
 أكتوبر 15حة المؤرخ في  قرار وزير الص  .البشري وتجديدها وإحالتهاالترويج بالسوق لألدوية ذات االستعمال  المتعلق بضبط طرق منح رخصة 1996
 قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في  .2005 مارس 7بالقرار المؤرخ في رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه الهيئة الفنية لالختصاصات الصيدلية لغاية  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير 2002

  )4 ـ 2الملحق عدد (لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة  يتعلق بخدمات 2004 أكتوبر 20في قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ     .المعدة للطب البشري وكيفية استخالصهق لألدوية معلوم رخصة الترويج بالسو المتعلق بضبط مقدار 2011 سبتمبر 8

  .قررت لدراستهتاإلجراءات التي الدواء ونوعية حسب أهمية ابتداء من سنة 
  .للمادة المعنيةالمتعلقة بمواصفات الجودة بالتثبت من توفر جميع الشروط بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها تحدد . مؤهلة لهذا الغرضبناء على الرأي المطابق لهيئة رفضها بمقرر من وزير الصحة ويتم منح التأشيرة أو  
  .عديمة المفعولأو التأشيرات المسلمة تصبح ص صيدلي فإن التأشيرة الختصارخصة الترويج بالسوق وفي صورة سحب دفعة أو  
  .المتحصل عليهامسؤولية الحق العام عن وال ينفي منح التأشيرة  
  :اإلجراءات المعتمدة  .قابلة للتجديد بنفس المدةسنوات ) 5(بالسوق لمدة خمس تسلم رخصة ترويج الدواء  

  السريري من قبل لجنة مختصة،الوطني لمراقبة األدوية والملف والملف الفني من قبل المخبر والدواء قبل وحدة الصيدلة دراسة الملف اإلداري من  .1
  لالختصاصات الصيدلية،المختصة على الهيئة الفنية الوطنــي لــمراقبة األدويـة واللجنة إحــــالة نتائج الـــمخبر  .2
  للمصادقة، لوزير الصحة وتوجيههمن قبل وحدة الصيدلة والدواء اعداد محضر في الغرض  .3
    .البريدإرسال الرخصة عن طريق  .4

  :الوثائق المطلوبة  مؤسسة لصنع األدوية ذات االستعمال البشرييجب على الطالب أن يكون متحصال على رخصة استثمار   :الشروط 
  . اسم وعنوان المصدر من بلد المنشأ إلى البالد التونسية-  لتامة الصنع، مكان خزن المادة ا-   مكان تحرير الدفعات،-   مكان التكييف،-  االختصاص الصيدلي مع ذكر مراحل تدخلهم، اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع -  الجوهر الفعال، اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع -  رويج االختصاص بالسوق ببلد المنشأ، اسم المسؤول عن ت-  بالسوق، اسم الطالب إذا كان مختلفا عن صاحب رخصة الترويج -  بالسوق، االسم أو االسم االجتماعي وعنوان صاحب رخصة الترويج -  :فيما يتعلق بتعريف المخبر طالب الرخصة) ب  . احتمال الترسيم بجدول المواد السمية-   طبيعة التكييف األولي،-   شروط الحفظ،-  دة، مدة االستقرار وعند االقتضاء قبل وبعد إعادة تركيب الما-   حاالت عدم التوافق،-   كيفية التصرف في صورة تجاوز الجرعة الموصوفة،-   المقدار وطريقة التناول،-   التفاعالت مع أدوية أخرى،-   االستعمال في حالة الحمل واإلرضاع،-   االحتياطات عند االستعمال والتحذيرات،-  فيها، اآلثار غير المرغوب -   البيانات المضادة،-   البيانات العالجية،-   الصنف الفرمكولوجي،-   التركيبة النوعية والكمية من الجواهر الفعالة من السواغ،-   الشكل الصيدلي والمعايرة والتقديم وكيفية االستعمال،-  الفعالة،لتسمية أو التسميات الدولية المشتركة للجوهر أو الجواهر  ا-   تسمية االختصاص الصيدلي،-  :فيما يتعلق بخاصيات الدواء) أ  :اإلدالء بالبيانات التالية-1
لمنشأ أو عند االقتضاء بالبلد من قبل السلط المختصة ببلد انسخة من رخصة الترويج لالختصاص الصيدلي بالسوق مسلمة –  قبل السلط المختصة ببلد المنشأ،نسخة من رخصة استغالل مؤسسة لصنع األدوية مسلمة من –   : محتوى الملف اإلداري-/ 2   الوارد منه هذا االختصاص،

ت لألدوية ذاترويج بالسوق رخصة . 93   .البشرياالستعمال 
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أو عند االقتضاء بالبلد الوارد منه هذا (ببلد المنشأ شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء –  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية أو شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية ) االختصاص لوم إلى ألفين وخمسمائة تجديدها ويخفض هذا المعترويج بالسوق الختصاص صيدلي مستورد أو إحالتها أو المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على رخصة لفائدة ) د5000(إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آالف دينار ٭  : اقتراح سعر التكلفة وأجرة الشحن–  الضريبة ببلد المنشأ، الجملي دون احتساب ببلد المنشأ وكذلك شهادة في السعرشهادة سعر البيع للعموم المعلن عنه من قبل السلط المختصة –  بها من قبل المنظمة العالمية للصحة، المواد الصيدلية التــــي تدخل فـــي نطاق التجارة العالمية الموصى شهادة مسلمة من السلط المختصة طبقا لنظام اإلشهاد بجودة –  بها الدواء،قائمة في البلدان المرخص والمروج –  للصحة، ) د5000(إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آالف دينار ٭   .يعادله من العملة األجنبية القابلة للتحويليتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما . أجل رخصة الترويج بالسوقإذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء ) د2500(دينار لمعلوم بدفع ما يعادله من العملة األجنبية ويتم تسديد هذا اإيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق بالنسبة لكل تغيير آخر وإذا ما تم ) د3000(ثالثة آالف دينارتغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى رخصة ترويج بالسوق الختصاص صيدلي مستورد تم إجراء دوية لكل مطلب للحصول على لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األ و لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة إلحالتها أرخصة ترويج بالسوق الختصاص صيدلي مصنوع محليا أو لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على ) د2500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار ٭   .بالنسبة لكل تغيير آخر) د2000(دينار في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي عليه رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد تم إجراء تغيير لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على ) د2500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار ٭  رخصة الترويج بالسوقإذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل ) د1500( وخمسمائة دينار ويخفض هذا المعلوم إلى ألف. تجديدهارخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد أو إحالتها أو لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على ) د2500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار ٭  .القابلة للتحويل   .انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوقإذا ما تم إيداع مطلب إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل ) د800(أو لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار الترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا أو إلحالتها رخصة لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على ) د1500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار ٭   .بالنسبة لكل تغيير آخر) د1500(إلى ألف وخمسمائة دينار إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم الختصاص صيدلي مصنوع محليا تم رخصة ترويج بالسوق لفائدة المخبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على ) د2500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار ٭   .أجل رخصة الترويج بالسوقدينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء ) د1500(
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) د1500(إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار ٭  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  .نسخة من مشروع بطاقة البيانات–   نسخة من دليل االستعمال أو مشروعه،–  نسخة من اللصيقة أو مشروعها،–  .بالنسبة لكل تغيير آخر) د1000(ألف دينار تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا تم إجراء خبر الوطني لمراقبة األدوية لكل مطلب للحصول على لفائدة الم
  : العينات -)ج  .التامة الصنع دراسات االستقرار على المادة -)ث  .اإلجراءات مصادقا عليهاالكفاية للتمكن من إعادة صنعها التام ويجب أن تكون كل يجب أن تكون اإلجراءات التحليلية الموصوفة مفصلة بما فيه    مراقبة المادة التامة الصنع،-   المراقبة أثناء الصنع،-   مراقبة المواد األولية،-  :لف التحليلي  الم-)ت  .جودتها المستقرة خالل مختلف مراحل الصنع بالتسلسل الصيغة وطرق صنع المادة ومراقبة مطابقتها التي تضمن -  المراقبات المتصلة بطرق الصنع،عند ضبط المادة المحتوية على عناصر اختيار التصييغ وكذلك  دراســـة النمو القاليني مع تحديد التجارب التي تم إجراؤها -  :ي  الملف القالين-)ب  . طبيعة التكييف األولي وتركيبته النوعية-  المركبات األخرى بالنسبة للصيغة الواحدة، التركيبة الكاملة لالختصاص الصيدلي من الجواهر الفعالة ومن -  : الـــــتركيبة-) أ  :محتوى الملف الصيدلي والكيميائي والبيولوجي/ 3

 :أسفلهعينات أنموذج المادة المزمع بيعها حسب العدد المبين  
 60،وحدة بالنسبة لألشكال المعقمة   
 25 تحليلية للدفعة المعنية علبة بالنسبة لألشكال غير المعقمة مصحوبة ببطاقة.  

  : تقرير اختبار تحليلي-) ح  .لمعنيةللدفعات اعينات من المواد األولية الفعالة مصحوبة ببطاقات تحليلية  
الكفاية مقبول علميا يؤكد فاعلية المادة وضمان مؤسس بما فيه ويـــجب أن تمكن الدراسات السريرية كذلك من تكوين رأي   .المعدة إلثبات عدم ضرر االختصاص واستقراره وفاعليتهيتعلق هذا الملف بالتجارب التسممية والفرمكولوجية والسريرية   : محتوى الملف السريري والتسممي والفرمكولوجي-/ 4   (٭) لدواء الوثائق المطلوبة لطلب رخصة ترويج بالسوق) أ  .عن االختبارات الفرمكولوجية والتسممية والسريريةالمخاطر المحتملة الستعمالها وكذلك من الضروري تقديم تقرير ويجب أن تكون الفوائد العالجية لهذه التجارب غالبة على   .استعمالها
  مطلب رخصة ترويج بالسوق التونسي باسم وزير الصحة ، .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، .4
  ملف فرمكولوجي وتسممي، .5
  .ملف سريري .6
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بالبالد نسخ من األدوية المروجة (بالنسبة لألدوية الجنيسة  (٭)   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية   :لكن ال يطبق هذا اإلجراء عندما  . بما فيه الكفاية بالمراجع المقدمةمفاعيل هذا الدواء، بما فيها الغير مرغوب فيها، معروفة وواردة عندما تكون ) 6 و5النقطة (الفرمكولوجية والتسممية والسريرية يمكن للمصنع تقديم وثائق مرجعية تبين االختبارات ) التونسية
  أو مميزات خاصة لحرائك الدواء،ختصاص أو الجوهر الفعال هامشا عالجيا محدودا يقدم اال 
  الفعالة المعروفة،يتكون هذا االختصاص من مجموعة جديدة من الجواهر  
  الجواهر الفعالة لدواء مسجلالوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة ) ب  .يقدم االختصاص دواعي استعمال عالجية جديدة 

  طلب إحداث تغيير صيغة دواء بإسم وزير الصحة،م .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، .4
  ملف فرمكولوجي وتسممي، .5
  المقادير لدواء مسجل  الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة –) ت  .ملف سريري .6
  مطلب إحداث تغيير على الصيغة باسم وزير الصحة، .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  :األولي لدواء مسجلالوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على التكييف ) ث  .ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي .4
  ولي باسم وزير الصحة، مطلب إحداث تغيير على التكييف األ .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  لدواء مع تغيير مكان اإلنتاجالوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق ) ج  .ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي .4
بالسوق التونسية باسم وزير مطلب نقل رخصة ترويج  .1   ،حةالص
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  لدواء دون تغيير مكان اإلنتاج الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق –) ح  .ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي .4
  الصحة،مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير  .1
  طالب الرخصة،بيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر اإلدالء بال .2
  ملف إداري، .3
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  :التحليلية بحسابعينات من أنموذج بيع االختصاص مصحوبة ببطاقاتها  .4

   وحدة من أشكال الحقن والقطورات،60 
  كييفه األوليدون تغيير تالوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل ) خ   علبة من األشكال األخرى،25 

  مطلب توسيع تقديم دواء باسم وزير الصحة، .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  :التحليلية بحسابعينات من أنموذج بيع االختصاص مصحوبة ببطاقاتها  .4

   وحدة من أشكال الحقن والقطورات،60 
  تغيير تكييفه األوليالوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل مع ) د  . علبة من األشكال األخرى25 

  مطلب تغيير التكييف األولي باسم وزير الصحة، .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
ير دواعي استعمال عالجية الوثائق المطلوبة لطلب تغي) ذ  ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، .4   لدواء مسجل 
  مطلب تغيير دواعي استعمال عالجية باسم وزير الصحة،  .1
  طالب الرخصة،اإلدالء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر  .2
  ملف إداري، .3
  العالجية الجديدة،الدراسات السريرية التكميلية المتعلقة بدواعي االستعمال  .4
أو شروط حفظ / الوثائق المطلوبة لطلب تغيير مدة و) ر  .واالختبار السريريتقرير عن الدراسة  .5   دواء مسجل
  أو شروط حفظ باسم وزير الصحة، / مطلب تغيير مدة و .1
  من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ،نسخة من تعديل رخصة ترويج بالسوق لالختصاص مسلمة  .2
لطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق الوثائق المطلوبة ) ز  .دراسات االستقرار التكميلية .3   (٭)لدواء مسجل 
  الصحة،مطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق التونسية باسم وزير  .1
  تدعيما للمطلب األولي ما عدا التغييرات المرخص فيها،شهادة تبين أنه لم يقع أي تغيير على العناصر المقدمة  .2
أو ) أو عند االقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الدواء(ببلد المنشأ شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء  .3   شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية للصحة،
  وصل خالص المعاليم القارة للتجديد، .4
عينات أنموذج بيع االختصاص مصحوبة ) 05(خمس  .5   :مـــــالحظة  .وكيميائي وبيولوجيلرأي المخبر الوطني لمراقبة األدوية ينبغي تقديم ملف صيدلي ب ولم تخضع بالنسبة لألدوية المروجة قبل وضع التراتي (٭)   .ببطاقاتها التحليلية

  .من المنتج أو المستوردبالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسلم بطلب عالوة على الرخصة، يخضع ترويج أي اختصاص صيدلي  



  38عـــدد   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1652صفحــة 

 المؤرخ في 1990 لسنة 79قانون عدد  ).16و 13الفصول  (2000 أفريل 5في  المؤرخ 2000 لسنة 40بالقانون عدد الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بتنظيم 1978 مارس 8في  المؤرخ 1978 لسنة 23القانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 المؤرخ في 2001 لسنة 589األمر عدد  .طلب التأشيرةومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية قواعد حسن صنع األدوية البيطرية  الــــمتعلق بضبط 1979 سبتمبر 28في  المؤرخ 1979 لسنة 831األمــر عدد   ).4الفصل (لوطني لمراقبة األدوية ا المتعلق بإحداث المخبر 1990 أوت 7

قرار وزيري الفالحة والصحة المؤرخ في   .لالستعمال البيطري بالسوقاألدوية واالختصاصات الصيدلية المعدة بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج المكلفة بإبداء الرأي المطابق الهيئة  المتعلق بتحديد 2001 فيفري 26
لترخيص األدوية البيطرية ومنح تأشيرة الجنة منح رخص استغالل معاهد إعداد  المتعلق بضبط تركيب 1980 جانفي 15 قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في  . في عرض تلك األدوية للبيع
.األدوية البيطرية وكيفية خالصهمعلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع المتعلق بضبط مقدار 2011 سبتمبر 08   ).6 ـ 2الملحق عدد (لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها ح التابعة إدارية مسداة من قبل المصال يتعلق بخدمات 2004 أكتوبر 20في قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ   

  .تقررت لدراستهاإلجراءات التي الدواء ونوعية حسب أهمية ابتداء من سنة 
  : المعتمدةاإلجراءات  .المتحصل عليهامسؤولية الحق العام عن وال ينفي منح تأشيرة التسويق -  .المفعولالتسويق المسلمة تصبح عديمة فإن تأشيرة أو تأشيرات سحب تأشيرة ترخيص استعمال،  وفي صورة سحب دفعة أو -  .المعنيةبمواصفات الجودة للمادة جميع الشروط المتعلقة امها بالتثبت من توفر بعد قيالغرض تحدد بمقتضى أمر وذلك الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا بمقرر من وزير الصحة بناء على  ويتم منح التأشيرة أو رفضها -
 .قبل وحدة الصيدلية والدواءدراسة الملف اإلداري من  .1
  التحاليل الالزمةالمخبر الوطني للتحاليل إلجراء إحالة الملف الفني على  .2
  لألدوية البيطرية للتحاليل على اللجنة الوطنية عرض نتائج المخبر الوطني  .3
  .تسليم الرخصة .4

   :المطلوبةالوثائق   البيطري وينبغي أن يروج الدواء ببلد المنشأعلى رخصة استغالل مؤسسة لصنع األدوية ذات االستعمال لموانع القانونية ومتحصال على الطالب أن يكون خاليا من كل ا  :الشروط 
إلشارة إلى أن وقت واآلثار الثانوية وكذلك وقت االنتظار أو اطرق وكيفية االستعمال والبيانات العالجية والبيانات المضادة   المعبر عنه بوحدات دولية إن وجدت،تكملة التركيب من حيث المواد النافعة بنتائج السحب البيولوجي الكيميائية اإلجمالية أو العناصرية وتتم بالنسبة للمواد البيولوجية  ذلك في عبارة مألوفة بالنسبة إلى جميع العناصر وباستثناء الصيغحيث الجرعة الواحدة أو من حيث النسبة المائوية ويجب أن يرد صيغة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة، سواء كان ذلك من   طبيعة الوعاء أو تركيبته،الشكل الصيدلي ومحتوى النماذج المعدة للبيع وكذلك   دواء البيطري،تسمية ال  اسم المصنع أو المستورد وعنوانه،  : ويتضمنبيطري باسم وزير الصحة في نظيرينمطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء  .1  .المواد األولية مصحوبة ببطاقاتها التحليلية  بالنسبة لألشكال األخرى،المنتج  عينة مطابقة ألنموذج بيع 21و) القطورات والحقن(المعقمة  عينة مطابقة ألنموذج بيع المنتج بالنسبة لألشكال  41 نص مشروع العنونة والنشرة التوضيحية،  األسعار المحددة ببلد المنشأ بالنسبة لألدوية المستوردة،األسعار المقترحة من قبل المصنع وشهادة تنص على   المنشأ،تلك المواد تباع بنفس الشكل والتركيبة ببلد السلط الــصحية التابعة للبالد التي صنعت بها األدوية تــــثبت أن بالنسبة لألدوية البيطرية المستوردة تقدم شهادة تسلمها   وذلك بالنسبة للمواد الموردة من مراكز التوزيع،اكن التي تمت فيها عمليات الصنع والمراقبة والتكييف، األم  واالستعمال وذلك عند االقتضاء،مدة االحتفاظ بالدواء المقترحة واالحتياطات الخاصة للحفظ   تلك المحلوالت،إليها الدواء وتـــوضيح محلوالت التخفيف ما قــبل المزج ونسب المقدار اليومي بالنسبة لمختلف فصائل الحيوانات التي أعد   االنتظار غير ضروري،
تحصل وعـــند االقتضاء المادة أثناء الصنع وكذلك بيان النتائج الم وصـــف تقنيات مراقبة المواد األولية والمادة التامة الصنع -  الملف السريري،-  ملف تسممي والفرمكولوجي،-    ملف تحليلي،- :الملف التقني .2   .المقدار اليومي وبفترة العالج ومدة المراقبة الطبية-ت .25االستعمال العادية وبمفعوله العالجي بسالمة الدواء من كل ضرر وذلك عند استعماله في ظروف -ب .بأصناف الحيوانات المعنية بالدواء-أ : الدراسات السريرية وكذلك االستنتاجات المتعلقة خصوصا- للمواد الغذائية المتأتية من الحيوانات التي قدم إليها الدواء،لمراقبة الصحية شأنها مخالفة التشريع المتعلق بالغش أو عرقلة ابقايا قد تشكل خطرا على صحة المستهلك أو لها آثارا من االستعمال العادية مع احترام وقت االنتظار، تحتوي أم ال على من الحيوانات التي تم عالجها وقدم إليها الدواء في ظروف شارة إلى ما إذا كانت المواد الغذائية المتأتية  ويجب أن تتم اإل- على طريقة ومدة طرح تلك الجواهر الفعالة،خصوصا تحول الجواهر الفعالة لــدى حيوانات التجارب وخاصة  في حالة التثبت من وقت االنتظار، يـــــجب أن تشمل االختبارات -  تقارير عن الدراسات الفرمكولوجية والتسممية،- عليها بتطبيق تلك الطريقة الفنية،

  .البيطرياالستعمال لألدوية ذات ترويج بالسوق رخصة . 94
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رويج بالسوق لفائدة المخبر الوطني  وصل دفع معلوم رخصة الت- من قبل المخابر المصنعة،الدراسات الفرمكولوجية والتسممية ولدراسات السريرية المقدمة مراقبة المواد األولية والمواد تامة الصنع وكذلك مراقبة  ويقوم عند االقتضاء خبراء يعينهم وزير الصحة بمراقبة تقنيات - .ية الناجمة عن تجاوز الكمية المحددةباألخطار السرير-ح .واستعمالهبالظروف العادية والخاصة فيما يتعلق بوصف الدواء وتسليمه -ج .المرغوب فيها والتفاعالت التي يمكن معاينتها مع أدوية أخرىث البيانات العالجية والبيانات المضادة واآلثار الثانوية غير   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية ) 3500(دفع معلوم قار قدره ثالثة آالف وخمسمائة دينار   :تجديدهااألدوية المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو  بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع - لمراقبة األدوية، ) 2500(دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار   :تجديدهااألدوية الجنيسة المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو  بالنسبة لكل طلب للحصول علـــى تأشيرة ترخيص في بيع - .التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص ما تم إيداع مطلب إذا) 2000(هذا المعلوم إلى ألفي دينار مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري ) 3500(دفع معلوم قار قدره ثالثة آالف وخمسمائة دينارا   مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص، ما تم إيداع إذا) 2000(ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينارا  بالنسبة لكل ) 1500(لف وخمسمائة دينار هذا المعلوم إلى أمستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس لكل ) 2500(دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار   تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص،إذا ما ) 1500(مائة دينار ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمس  .تغيير آخر
 :تجديدهااألدوية المصنوعة محليا المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع  
  2500(دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (   تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص،إذا ما ) 1500(ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار 
  2500(دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار ( إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري لكل ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينارمصنوعا محليا تم) 1500 ( ) 1500(دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار    :بيطري جنيس مصنعا محليا أو إحالتها أو تجديدها بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع دواء -  .بالنسبة لكل تغيير آخر إذا ما تم إيداع ) 800( دينار ئةاثمانمويخفض هذا المعلوم إلى  بالنسبة لكل تغيير ) 1000(ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار مصنوعا محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس لكل ) 1500( وخمسمائة دينار فلدفع معلوم قار قدره أ   .ضاء أجل تأشيرة الترخيصمطلب التجديد قبل انق   .لكل دفعة تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج أو المستوردصيدلي معد لالستعمال البيطري بالسوق إلى الحصول بالنسبة  عالوة على الرخصة، يخضع ترويج أي دواء أو اختصاص -  :مـــالحظة .آخر
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 أفريل 5رخ في قرار وزير الصحة المؤ .القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفلمشموالت وتركيبة وسير عمل اللجنة  المتعلق بضبط 1984 نوفمبر 3في  المؤرخ 1984 لسنة 1314األمر عدد     ).4الفصل (وتسويقها واإلعالم المتعلق باستعمالها جودة بدائل لبن األم والمواد الشبيهة بها  المتعلق بمراقبة 1983 مارس 4في  المؤرخ 1983 لسنة 24القانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في     .األم المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن 2016

  )7 ـ 2الملحق عدد (الصحة العمومية وشروط إسنادها مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20

  .التونسيةللجمهورية بالرائد الرسمي  بدائل لبن األمبضبط قائمة  المتعلق الصحةقرار وزير ور وحال صدإيداع المطلب سنة من تاريخ في أجل أقصاه 

  :اإلجراءات المعتمدة
  دراسة الملف .1
  .التحاليل الالزمةوالتكنولوجيا الغذائية إلجراء الـــــــمعهد الوطني للـــتغذية إحــــالة عينات على  .2
  .الرضيع والطفل إلبداء الرأيلتنمية غذاء اللجنة الوطنية إحالة الملف على أنظار  .3
  .تسليم الرخصة .4

  :الوثائق المطلوبة  الجنسيةعلى الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية وتونسي   :الشروط 
  مطلب محرر من قبل المسؤول عن الشركة أو المروج .1
  عينات من اللبن المزمع تسويقه أو ترويجه .2
    ملف فني .3

  .بهاوالمواد الشبيهة لبدائل لبن األم لسوق ترويج بارخصة . 95

 أوت 31 المؤرخ في 1993 أوت 3في  المؤرخ 1993 لسنة 1915األمر عدد   .المخبر الوطني لمراقبة األدوية المتعلق بإحداث 1990 أوت 7في  المؤرخ 1990 لسنة 79القانون عدد 
 لسنة 1082تممته و خاصة األمر عدد الخاصة و جميع النصوص التي نقحته و التجهيزات و األعوان بالمؤسسات الصحية حيث طاقة االستيعاب و المحالت و  االختصاصات و كذلك المواصفات من المتعلق بضبط الهياكل و 1993
 المؤرخ في 1998 لسنة 795األمر عدد   ).3الملحق عدد ( 2001 ماي 14 المؤرخ في 2001

الل مراكز تصفية الدم إحداث و استغ المتعلق بضبط شروط 1998 أفريل 4 قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في   )2الملحق عدد (
ة  المتعلق بشروط المصادق1994أوت  6مقرر وزير الصحة العمومية المؤرخ في   )8-2الملحق عدد (الصحة العمومية وشروط إسنادها مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20   .على مصفاة الدم

  .النهائياإلستشفائي االختبار أسابيع من ) 06(ستة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  قبل وحدة الصيدلة والدواء اإلداري من دراسة الملف .1
 .األدويةانظار المخبر الوطني لمراقبة الملف الفني على إحــــالة  .2
 .لمصادقة على مصفاة الدمللمراقبة األدوية على اللجنة الفنية عرض نتائج المخبر الوطني  .3
  .تسليم الموافقة المسبقة .4

  :الوثائق المطلوبة  .استيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال  :الشروط 
  المصادقة على مصفاة الدممطلب  .1
  .ملف فني لصنع ومراقبة المادة المقترحة .2
  .ايير القبولببطاقتها التحليلية وبمعخمس علب عينات أنموذج من المادة المعدة للبيع مصحوبة  .3
  :عالوة على ذلكبالنسبة للمصفاة المصنوعة بالخارج يجب أن يتضمن الملف   .المصفاة لمواصفات المصنعشهادة من المخبر الوطني لمراقبة األدوية تثبت مطابقة  .4
 .ان المادة ال تزال مروجة بنفس الشكل والتركيبةشهادة مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ تثبت  -
    .ثيقة يعتبرها المصنع أو اإلدارة ضروريةكل و -

  .مصفاة الدمالمسبقة على المصادقة . 96

التقليدية والفالحة والموارد المائية قرار من وزراء التجارة والصناعات     ).7الفصل  (2010جويلية  5 المؤرخ في 2010 لسنة 1684عدد للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه باألمر  والتصدير والمصالح المؤهلة التوريدبــــضبط طرق الــــــمراقبة الفنية عـند  المتعلق 1994 أوت 29المؤرخ في  1994 لسنة 1744 األمر عدد     .الخارجية المتعلق بالتجارة 1994 مارس 7في  المؤرخ 1994 لسنة 41القانون عدد 

من تاريخ ) 01( واحد يوم   .المطلوبةالوثائق مستوفيا لجميع اع الملف إيد

  اإلجراءات المعتمدة
  دراسة الملف، .1
  المواد المستوردة عند الضرورة،إجراء االختبارات على  .2
  . تسليم الرخصة- .3

موردا لمواد  تهفأن يكون الطالب مسجال بالسجل التجاري بص  :الشروط    :مطلوبةالوثائق ال  .التشخيص المخبرية التي تمثل منتوجا نهائيا
تسحب ) بالنسبة ألول طلب(التشخيص المخبرية وظروف خزنها تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بموزع محلي لمواد  .1 وترفق هذه ) www.santetunisie.rns.tn(من موقع الواب    :البطاقة بـ
  قبل المصنع،المخبرية المستوردة كما تم تحديدها منالتزام كتابي باحترام شروط حفظ ونقل مواد التشخيص   
 نسخة من السجل التجاري.  

  .المستوردةالمخبرية لمواد التشخيص عرض لالستهالك رخصة . 97
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رخ يا االتصال مؤوالتكنولوجيا وتكنولوجوالصيد البحري والصحة والصناعة   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في  اقبة الفنية اآللية عند التوريدإجراءات المر يتعلق بضبط 2010  سبتمبر18في 
  )2 ـ 3الملحق عدد (الصحة العمومية وشروط إسنادها مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20

  :الوثائق المؤيدة
تسحب من موقع الواب شبكة تونس للتجارة (البضائع تعمير مطبوعة اإلضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير  .2
tn.com.tradenet.www(  
  نسخة من الفاتورة ومن قائمة شحن المواد المستوردة، .3
  المستوردة لمواصفات الجودة المتعلقة بها،نسخة من كل شهادات التحليل التي تثبت مطابقة المواد  .4
  األوروبية وشهادة بلد المنشأ عند االقتضاء،نسخة من ورقة البيانات وشهادة القواسم المشتركة  .5
أو قائمة الشحن تعريفا كامال / ينبغي أن تتضمن الفاتورة و .6 قم الدفعة الخاص بها وتاريخ انتهاء للمواد المرسلة وخاصة ر   )2 ـ 4الملحق عدد (الصحة العمومية وشروط إسنادها مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في   .  1999ماي  31 المؤرخ في 1999 لسنة 1233 تم تنقيحه باألمر عدد المراقبة كماوالتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه طرق المراقبة الفنية عنـــــد الــــتوريد  الـــمتعلق بضبط 1994 أوت 29في  المؤرخ 1994 لسنة 1744األمر عدد   .الصلوحية

  .المطابقةنتائج التحاليل والحصول على لف دراسة المبعد االنتهاء من  أيام )7(سبعة 
  .المطابقةنتائج التحاليل المخبرية تسليم الترخيص على ضوء  .4  عينات للقيام بالتحاليل الضروريةتفقد أماكن الخزن وأخذ  .3  الوقتيتسليم رخصة في الرفع  .2  دراسة الملف الفني .1  :اإلجراءات المعتمدة

بالنسبة (شهادة في مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها    السلط المختصة بالبلد المعني سويق المنتوج ببلد المنشأ مسلمة من شهادة حديثة تثبت ت   بطاقة سالمة كل مادة   دراسة سمومية المادة   )بالتفصيل(مختلف تجارب واختبارات الفعالية    احتياطات االستعمال   مقادير االستعمال   مجال االستعمال   طيف الفعالية   المادة الحيوية   التركيبة    االسم التجاري للمادة   :المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة   :نسخة من الملف الفني يحتوي على اإلرشادات التالية .2  ).تسحب من موقع واب شبكة تونس للتجارة(البضائع تعمير مطبوعة اإلضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير  .1  :الوثائق المطلوبة  .المبيدات في ميدان الصحة العامةالمواد المطهرة أو متحصال على رخصة صحية في استعمال صحية في استعمال أن يكون الطالب متحصال على رخصة   :الشروط    نسخة من الفاتورة  إعالم بوصول البضاعة   )للمواد المطهرة

  .المطهرةالعامة والمواد ميدان الصحة المستعملة في للمبيدات عرض لالستهالك رخصة . 98

القسم -3الفصل (الخطرة عبر الطرقات  المتعلق بنقل المواد 1997 جوان 2في  المؤرخ 1997 لسنة 37القانون عدد  ).2الفصل (الذري من األخطار الناجمة عن مصادر اإلشعاع  المتعلق بالحماية 1981 جوان 18في  المؤرخ 1981 لسنة 51انون عدد الق  المؤرخ في 1986 لسنة 433األمر عدد  .مشموالتهالمركز القومي للحماية من األشعة وضبط   المتعلق بتنظيم 1982 أكتوبر 27في   المؤرخ1982 لسنة 1389األمر عدد   ).السابع
 المؤرخ في 2007 لسنة 4100عدد الوحدات األمنية كما تم تنقيحه باألمر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمرافقة م نقلها عبر قائمة المواد الخطيرة التي يت المتعلق بضبط 2005 نوفمبر 29في  المؤرخ 2005 لسنة 3079األمر عدد  .األشعة المؤينة المتعلق بالحماية من 1986 مارس 28
-الفصل األول (2007 ديسمبر 11   ).ثانيا

إال في ) أيام7(أسبوع واحد    .االستثنائيةالحاالت 
  اإلجراءات المعتمدة

  .المحتوية على المواد المشعةالمراقبة والقيس على الطرود دراسة الملف وإجراء  .1
  .الحماية اإلشعاعيةتكوين السائق في ميدان  .2

ّ إلى التأمين اإلجباري للمسؤولية يخضع نقل المواد  .5 .بالنقلالصهاريج إلى شروط خاصة تضبط بقرار من الوزير المكلف يخضع نقل المواد الخطرة السائبة و النقل بالحاويات و  .4 .و الملصقات المناسبة الدالة على الخطرالمجرورات و المعدات األخرى المستعملة لنقلها العالمة المميزة و يجب أن تخمل العربات السيارة و الخطر الخاصة بها ال يمكن نقل المواد المشعة إال إذا كانت تحمل ملصقات  .3 .لقواعد فنية تتعلق بتهيئتها و تجهيزهاأخرى لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات إال إذا كانت تستجيب ال يجوز إستعمال أي عربة سيارة أو مجرورة أو معدات  .2 .و تفريغها للوسائل المستعملة لشحنها و نقلها لألخطار التي قد تشكلها ويجب أن يكون لف طرود المواد المشعة مالئما لطبيعتها و   .1 :الشروط    الوثائق المطلوبة  .المدنية المنجرة عن أخطارهاالمشعة
  tn.rns.siesantetuni.wwwتسحب من موقع الواب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع أو مطلب  .1
  .المشعالخاصيات الفنية للجهاز المرسل أشعة سينية أو المصدر  .2
  .بطاقة طريق تسلم من قبل المصالح المكلفة بالداخلية .3

  .مواد مشعةرخصة نقل .  99
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قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في  .أن تتضمنهاالخطرة عبر الطرقات والبيانات التي يجب بطاقة السالمة الخاصة بنقل المواد  المتعلق بضبط أنموذج 1999 مارس 18قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في  .وآالت اإلشعاعلخاصة بالمصادر اإلشعاعية الرخص اواإليضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب  المتعلق بضبط اإلرشادات 1986سبتمبر  10 قرار وزيرة الصحة المؤرخ في   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).4 ـ 5الملحق عدد (لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة  يتعلق بخدمات 2004 أكتوبر 20في قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ     .وشروط تسليمهابطاقة طريق وأنموذج هذه البطاقة الخطرة التي يخضع نقلها للحصول على  المواد  المتعلق بضبط2000 ماي 19

  

  ).4 ـ 4 عدد الملحق( إسنادها وشروط العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات يتعلق 2006 سبتمير 26 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار    .منحها وشروط الغذائية بالمواد لالتصال المعدة واألشياء المواد الستعمال الصحية الشهادة بتسليم المعني الهيكل بضبط المتعلق 2005 جانفي 12 في المؤرخ الصحة وزير قرار    ).7 الفصل (الغذائية بالمواد لالتصال المعدة شياءواأل المواد وتجارة واستعمال لصنع العامة المقاييس بضبط المتــعلق 2003 أوت 11 في المؤرخ 2003 لسنة 1718 عدد األمر

  .المطلوبةالوثائق مستوفيا لجميع الملف تقديم  من تاريخ )يوما 60 (شهران

  :اإلجراءات المعتمدة
  دراسة الملف، .1
 إجراء التحاليل الضرورية ، .2
  .مطابقةالحصول على نتائج تحاليل حال  تسليم الشهادة في  .3

  :الوثائق المطلوبة  .بالمواد الغذائية مطابقة لشروط حفظ الصحةأن تكون أماكن تصنيع وتخزين المواد واألشياء المعدة لالتصال   :الشروط 
  :بالنسبة للمصنع .1

دة لالتصال بالمواد مجاالت استعمال المواد واألشياء المعمطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصا     الغذائية،
  الكيميائية،قائمة في المواد األولية والمكونات مع ذكر تسميتها  
  سابق إعالم،تصريح بمكان االنتاج والتزام بعدم تغيير هذا المكان بدون  
  مضمون من السجل التجاري، 
  فواتيـر شراء المواد األولية والمكونات، 
 بالمواد الغذائية مسلمة من المزود األصلي لهذه البضائع،والمكونات لالتصال شهادة صلوحية استعمال المواد األولية  
  .الصنع والخزن والنقل والبيع التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتوج وجودته عند  

  :بالنسبة للمورد .2
مواد مجاالت استعمال المواد واألشياء المعدة لالتصال بالمطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصا     الغذائية،
  إشعار بوصول البضاعة، 
  شهادة توريد، 
  مضمون من السجل التجاري، 
  فواتير شراء المواد واألشياء الموردة، 
  الغذائية مسلمة من قبل السلط المختصة في البلد األصلي،شهادة صلوحية المواد واألشياء المعدة لالتصال بالمواد  
ته عـند التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتوج وجود    .الخزن والنقل والتوزيع

  .الغذائيةلالتصال بالمواد المواد واألشيـاء المعدة الستعمال وتجارة شهادة صحية . 100

رخ  المؤ1981 لسنة 100الــــقانون عدد  .الذريمن األخطار الناجمة عن مصادر اإلشعاع  المتعلق بالحماية 1981 جوان 18في  المؤرخ 1981 لسنة 51القانون عدد    . منه95خاصة الفصل  و 1982قانون المالية لتصرف سنة  المتعلق بضبط 1981 ديسمبر 31في 

  االستثنائيةالحاالت  إال في )أيام( أسبوع واحد
  :اإلجراءات المعتمدة 
  .إيداع الملف .1
  .دراسة الملف  .2
  .تسليم الرخصة .3

  :بالنسبة للجهاز المرسل أشعة سينية  -)أ  :الوثائق المطلوبة
   الواب سينية تسحب من موقعتعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة / 1

www.santetunisie.rns.tn  
  الخاصيات الفنية للجهاز المرسل لألشعة السينية/ 2
    www.santetunisie.rns.tn  الواب تسحب من موقعتعمير مطبوعة مطلب اشتراك في قيس األشعة المؤينة / 3

ترخيص .  و أسينية مرسل أشعة قتناء واستعمال جهاز إل   مصدر مشع
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 المؤرخ في 1986 لسنة 433األمر عدد   .مشموالتهالمركز القومي للحماية من األشعة وضبط   المتعلق بتنظيم 1982 أكتوبر 27في  المؤرخ 1982 لسنة 1389األمر عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
ماية من  المتعلق بالح1986 مارس 28 المركز (أسماء بعض المؤسسات العمومية  المتعلق بتغيير 2001 سبتمبر 10في  المؤرخ 2001 لسنة 2123األمر عدد   .األشعة المؤينة قرار وزيرة الصحة العمومية المؤرخ في   .1995 سبتمبر 16بالقرار المؤرخ في للحماية من األشعة كما تم تنقيحه وإتمامه الخدمات التي يؤديها المركز القومي ف المتعلق بضبط تعريفات األعمال ومختل 1982 أكتوبر 28العمومية المؤرخ في قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة   .)الوطني للحماية من األشعة 
  . اإلشعاعاإلشعاعية وآالتتصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر اإلرشادات واإليضاحات التي يجب أن  المتعلق بضبط 1986 سبتمبر 10

  الوابتعمير مطبوعة مطلب دراسة أو مراقبة تسحب من موقع / 4
) ( www.santetunisie.rns.tn  
  في إثبات كفاءة األعوان المدعوين الستعمال الجهاز شهادة / 5
  ولموقع الجهاز) 1/50سلم (تصميم هندسي للمحالت / 6
  : بالنسبة للمصادر المشعة يشترط أيضا  6 و5 و4 و3عالوة على الوثائق المذكورة أعاله بالنقاط   :بالنسبة لمصدر مشع -)ب  األشعة بالمصحاتاتفاقية مؤشر عليها من قبل مجلس عمادة األطباء مع أطباء / 7
   www.santetunisie.rns.tn موقع الوابتعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسحب من  -
  عند انتهاء استعمالهاتفاقية استرجاع المصدر المشع من قبل المزود األجنبي وذلك   الخاصيات الفنية للمصدر المشع -

 المؤرخ في 1986 لسنة 433األمر عدد     .الذريمن األخطار الناجمة عن مصادر اإلشعاع  المتعلق بالحماية 1981 جوان 18في  المؤرخ 1981 لسنة 51القانون عدد 
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في     .وآالت اإلشعاعالرخص الخاصة بالمصادر اإلشعاعية واإليضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب  المتعلق بضبط اإلرشادات 1986مبر سبت 10قرار وزيرة الصحة المؤرخ في     ).53الفصل (األشعة المؤينة  المتعلق بالحماية من 1986 مارس 28
  ).2 ـ 5حق عدد المل(الصحة العمومية وشروط إسنادها مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20

  .االستثنائيةفي الحاالت  إال المطلوبة لجميع الوثائق الملف مستوفيا تاريخ إيداع من ) أيام7( أسبوع واحد

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف  .2
  .تسليم الرخصة .3

  :بالنسبة لجهاز مرسل أشعة سينية  .  :الوثائق المطلوبة 
سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب جهاز مرسل أشعة تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة ب .1

tn.rns.santetunisie.www  
 الخاصيات الفنية للجهاز المرسل لألشعة السينية، .2
 شهادة من المصنع تثبت تاريخ الصنع والرقم التسلسلي، .3
  نسخة من فاتورة اقتناء الجهاز، .4
 ة من شهادة مطابقة الجهاز للمواصفات المعتمدة،نسخ .5
 نسخة من المواصفات الفنية لألجهزة، .6
  :بالنسبة لمصادر المشعة .  للصفقات العمومية،نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة  .7
المركز أو تسحب من موقع الواب تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسلم من  .1

tn.rns.santetunisie.www  
  الخاصيات الفنية للمصدر المشع، .2
  اتفاقية استرجاع مصدر مشع عند انتهاء استعماله، .3
 نسخة من فاتورة اقتناء المصدر المشع، .4
  .للصفقات العموميةنسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة  .5

ترخيص .    .مصادر مشعةمرسل أشعة سينية أو الة جهاز وإحقتناء إل

 لسنة 1233كما تم تنقيحه باألمر عدد والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة الــمراقبة الـــــفنية عند التــــوريد والتصدير  المتعلق بضبط طرق 1994 أوت 29في  المؤرخ 1994 لسنة 1744األمر عدد 
  ).جدول أال( 1999 ماي 31 المؤرخ في 1999

    .المطلوبةلجميع الوثائق للوزارة مستوفيا الضبط المركزي الملف بمكتب من تاريخ إيداع ابتداء )  يوما 60شهران 

  :اإلجراءات المعتمدة
 دراسة الملف الفني .1
 القيام بالتحاليل الضرورية .2
 . نتائج التحاليلتسليم رخصة اثر دراسة  .3
 اليل الضروريةعينات للقيام بالتحتفقد أماكن الخزن وأخذ  .4
  .المطابقةنتائج التحاليل المخبرية تسليم التراخيص على ضوء  .5

  :الوثائق المطلوبة  .نتائج التحاليلالحصول على الملف الفني تاما مع عينة من المنتوج وكذلك   :الشروط 
  .المركزي لوزارة الصحةمطلب باسم السيد وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط  .1
  :ون منخمس نسخ من الملف المتك .2
 تركيبة المنتوج 
 مجال اإلستعمال 
 مقادير اإلستعمال 
 شهادة المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. 

  باستثناء الصيدلياتبمسالك التوزيع الخاصة المروجة لتوريد منتجات التغذية الموافقة المبدئية . 103
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. 
  المعنيشهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد. 
 بطاقة تحاليل فيزيوكيميائية وجرثومية 
 ؤرخ  الم1994 لسنة 1744األمر عدد   طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطاتمن المواد المنشطة مسلمة من احدى المخابر المعتمدة من بت خلو بعض المنتجات منها المشروبات الطاقية شهادة تث  لسنة 1233كما تم تنقيحه باألمر عدد والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة الــمراقبة الـــــفنية عند التــــوريد والتصدير  المتعلق بضبط طرق 1994 أوت 29في 

  ).الجدول أ( 1999 ماي 31 المؤرخ في 1999

  . المركزيبمكتب الضبط نتائج التحاليل من تاريخ إيداع ابتداء (المطابقة التحاليل نتائج والحصول على دراسة الملف بعد االنتهاء من أيام ) 7(سبعة 

  :الموافقة المبدئية  :اإلجراءات المعتمدة
  دراسة الملف الفني .1
 الوقتي تسليم رخصة في الرفع  .2
 عينات للقيام بالتحاليل الضروريةتفقد أماكن الخزن وأخذ  .3
المخبرية نتائج التحاليل تسليم التراخيص على ضوء  .4   .المطابقة

  . للوزارةمطلب باسم السيد وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي   :الوثائق المطلوبة  . بدراسة ملفات توريد هذه المنتجاتالمكلفةأن يكون المنتج حاصال على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة   :الشروط 
 )TTN(التوريد  دعنتعمير اإلضبارة الوحيدة المتعلقة بالمراقبة الفنية  .1
 نسخة من الفاتورة .2
 نسخة من قائمة الدفعات  .3
 البطاقات الفنية لكل منتج مورد .4
 شهادة منشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني .5
 شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني .6
 المعنيشهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد  .7
 دفعات الموردةبطاقات تحليل لل .8
   سريعة االلتهابإشعار بوصول البضاعة أو إشعار مسبق بالنسبة للبضائع  .9

  .الصيدلياتالتوزيع باستثناء ة في مسالك جالمروالتغذية الخاصة لالستهالك لمنتجات رخصة عرض . 104

المراقبة كما تم تنقيحه باألمر عدد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه عنـــــد الــــتوريد طرق المراقبة الفنية  الـــمتعلق بضبط 1994 أوت 29في  المؤرخ 1994 لسنة 1744األمر عدد 
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في   .1999ماي  31 المؤرخ في 1999 لسنة 1233

وط إسنادها الصحة العمومية وشرمسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية 2004 أكتوبر 20   .)1 ـ 4الملحق عدد (

    .المطابقةالتحاليل على نتائج الفني والحصول درس الملف االنتهاء من  يوما بعد )15( خمسة عشر

  :اإلجراءات المعتمدة
  دراسة الملف الفني، .1
  القيام بالتحاليل الضرورية، .2
  .نتائج التحاليلتسليم الرخصة إثر دراسة  .3

ي تاما مع عينة من المنتوج وكذلك الحصول على الملف الفن  :الشروط    :الوثائق المطلوبة  .نتائج تحاليل المخبر
  ،)ومجال استعمال المنتوجالتنصيص وجوبا على العنوان الرسمي لطالب الخدمة (للوزارة مطلب باسم وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي  .1
  :التاليةالمعلومات نسختان من الملف الفني لكل منتوج للتسويق يحتوي على  .2

  :المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة 
 ،االسم التجاري للمنتوج  
 ،التركيبة  
 ،المادة الفعالة  
 ،طيف الفعالية  
 ،مجال االستعمال  
 ،مقادير االستعمال   
 ،احتياطات االستعمال   
  بالتفصيل(مختلف تجارب واختبارات الفعالية(،  
 بطاقة سمومية المادة.  

  بطاقة سالمة كل مادة، 
  السلط المختصة بالبلد المعني،شهادة حديثة تثبت تسويق المنتوج ببلد المنشأ مسلمة من  
 شهادة في مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها، 
  .عينة من كل مادة للتسويق لتحليلها 

  .المطهرةفي استعمال المواد خصة صحية ر .105
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  .وتجهيزات مصالح طب الشغلشروط الواجب توفرها في محالت  المتعلق بضبط 2003 أكتوبر 27في قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ     . ) منه3الفصل (المتعلق بتنظيم مصالح طب الشغل  2000 سبتمبر 12المؤرخ في  2000 لسنة 1985األمر عدد  .اص بسلك التفقد الطبي للشغلالخالمتعلق بضبط النظام األساسي  2014 نوفمبر 27المؤرخ في  2014 لسنة 4238ألمر عدد ا  .منها 153 و152مجلة الشغل الفصلين   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    جراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون االجتماعيةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإ. 12
مؤرخ بالخارج والتضامن والتونسيين الشؤون اإلجتماعية قرار وزير   ملحق عدد  (2010 جانفي 4في 

21.1.(   

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف من )  يوما30(شهر
  :اإلجراءات المعتمدة

  ملفإيداع ال .1
 .دراسة الملف .2
 .طب الشغل المعنيةزيارة تفقد لمصلحة  .3
  .منح الترخيص .4

 :الشروط 
 ). عامل على األقل500المؤسسات التي تشغل (خاصة بها المؤسسات التي تستوجب احداث مصلحة لطب الشغل   .1
 .دون غيرها حسب التراتيب الجاري بها العملبناء وتهيئة محل يخصص لتركيز مصلحة لطب الشغل  .2
 .توفر التجهيزات الطبية والفنية االزمة .3
إلداري انتداب اإلطار الطبي وشبه الطبي والفني وا .4  :الوثائق المطلوبة .حسب التراتيب الجاري بها العمل
 مطلب كتابي ممضى من قبل صاحب المؤسسة المعنية .1
   .ترابيا أو من إدارة تفقد طب الشغل والسالمة المهنيةتسلم من قسم تفقد طب الشغل والسالمة المهنية المختص بطاقة إرشادات تخص المصلحة أو مجمع طب الشغل  .2

  .خاصة بمؤسسة مصلحة لطب الشغل الحداث ترخيص . 106
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  والتشغيلقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني . 13
 أفريل 13المهني للشباب مؤرخ في و اإلدماج قرار من وزير التشغيل   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  

  ).3.8الملحق (شروط إسنادها التشغيل و اإلدماج المهني للشباب و من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية مسداة 2007

و خمسة . المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق من تاريخ إيداع الملف كمبدأ عام ) 2(يومان    .أقصى كحد يوما) 15(عشر 

  .والتشغيلاألجنبية بوزارة التكوين المهني مكتب الهجرة و اليد العاملة يتم اسناد الترخيص إعاله من قبل  tn.gov.emploi.www الوزارةوالتجديد أو على الخط بموقع واب الموحد لوكالة النهوض بالصناعة المهني و التشغيل أو بالشباك العاملة األجنبية بوزارة التكوين االنتدابات بمكتب الهجرة و اليد يتم سحب الوثائق و إيداع مطلب   :اإلجراءات المعتمدة

  :األشخاص المنتفعون بهذه الشهادة
و . دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسةالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ الثالعدد الجملي للغطارات بالمؤسسة و ذلك إلى نهاية السنة  من %30أعوان التأطير و التسيير األجانب في حدود  .1  : تخفض النسبة أعاله
  .دخولها طور النشاط الفعليبالمؤسسة ابتداء من السنة الرابعة من تاريخ تكوينها او  من العدد الجملي لإلطارات % 10إلى حدود  -
 .إطارات من ذوي الجنسية األجنبيةكل الحاالت إنتداب أربعة و يمكن للمؤسسة و في  -
الوكيل و رئيس (األجانب الذين لهم صفة المشغل  .2  ).رئيس مشروعللشركات التي تنجز صفقات في تونس و الذين لهم صفة ن ينونياة و المدير العام و الممثلين القمجلس اإلدار
ت اإلطارات األجانب العاملون بالجمعيات و المنظما .3  .غير الحكومية
 .المناجماإلطارات األجانب بالمؤسسات العاملة في قطاع  .4
 .مجال االستكشاف بقطاع المحروقاتاإلطارات األجانب العاملون بالمؤسسات الناشطة في  .5
    :الوثائق المطلوبة  .الحكومة التونسية في مجال التعاون الفنيالخبراء األجانب العاملون في نطاق اتفاقيات مبرمة مع  .6
  ).1،4،5بالنسبة لألصناف (ممضى من طرف المؤسسة المشغلة و العامل األجنبي إعالم بانتداب إطار أجنبي حسب النموذج الموحد  .1
وطنية الفالحية أو مركز النهوض بالصادرات أو الهيئة البالصناعة و التجديد أو وكالة النهوض باالستثمارات نسخة من التصريح باالستثمار من طرف وكالة النهوض  .2 للصناعات التقليدية و  لالستثمار أو الديوان الوطني   ).بالنسبة لكل األصناف(عند أول طلب ... غيرها
  .بالنسبة لكل األصنافنسخة من السجل التجاري للمؤسسة عند أول طلب  .3
  .بالنسبة لكل األصنافنسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة عند أول طلب  .4
  .األصنافالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة لكل سسة لدى نسخة من آخر تصريح باألجور للمؤ .5
  .نسخة من النشر يالرائد الرسمي إلحداث الجمعية .6
 ).1،3،4،5بالنسبة لألصناف (الجملي للعمال تصريح على الشرف بعدد اإلطارات التونسية و العدد  .7
 .األصنافنسخة من جواز سفر العامل األجنبي بالنسبة لكل  .8
 .الذاتية لإلطار األجنبي بالنسبة لكل األصنافلعلمية و شهادات الخبرة المهنية و السيرة الشهادة ا .9

  ).الجاري به العمل بالنسبة لكل األصنافوفق القيمة المقدرة بقانون المالية (طابعين جبائيين  .10

  عقد شغلإعفاء من تأشيرة شهادة في . 107
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 أفريل 13المهني للشباب مؤرخ في قرار من وزير التشغيل واإلدماج   .المهني والتشغيلاليد العاملة األجنبية بوزارة التكوين على دليل اإلجراءات الخاص بمصالح  والمتعلق بالمصادقة 1997ديسمبر  31والتكوين المهني المؤرخ في قرار وزير التشغيل       . من قانون االستثمار6صل الف )الثاتي الباب -الكتاب السابع (مجلة الشغل   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  ).1.8الملحق . (وشروط إسنادهاالتشغيل واإلدماج المهني للشباب من قبل المصالح التابعة لوزارة  يتعلق بخدمات إدارية مسداة 2007

و خمسة . المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق من تاريخ إيداع الملف كمبدأ عام ) 2(يومان  يوما كحد ) 15(عشر    .أقصى

  :اإلجراءات المعتمدة   
أو الخط بموقع واب الوزارة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتشغيل أو بالشباك الموحد باإلدارات الجهوية للتكوين المهني التكوين المهني والتشغيل أو واليد العاملة األجنبية بوزارة مطلب االنتداب بمكتب الهجرة ائق وايداع يتم سحب الوث .1

tn.gov.mploie.www.  
  .دراسة الملف .2
    .والتشغيلاألجنبية بوزارة التكوين المهني من قبل مكتب الهجرة واليد العاملة يتم اسناد التراخيص أعاله  .3

 :األشخاص الخاضعون لتأشيرة عقد الشغل  :الشروط
طار الحصص المنصوص إن خارج واألجانب المنتدب .1   .  من قانون االستثمار6عليها بالفصل 
  ن في قطاع السياحةوب المنتدباألجان .2
  .ن على موافقة سلطة اإلشرافوالرياضيون المتحصل .3
التجارة والفالحة والتعليم (االختصاصات المعنية باالنتداب ن عند عدم توفر كفاءات تونسية في واألجانب المنتدب .4   ...)والتكوين والمهن الصغرى
 .الملحقون من طرف الشركات األم .5
  ).الخدمات( المحروقات اإلطارات العاملة بقطاع .6
  .ن في إطار االتفاقيات الثنائيةوالشبان المهني .7
  .المتطوعون الدوليين .8
 .األجانب الذين تشملهم االتفاقيات بين تونس وبلدانهم .9

 .المتزوجون بتونسيات و المتزوجات بتونسيين .10
  :الوثائق المطلوبة .األجانب المنتدبون في إطار إنجاز المشاريع التنموية .11
  . والمقيس من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيلت من عقد الشغل حسب النموذج الموحد  مطبوعا4 .1
نسخة من الملف القانوني للمؤسسة عند أول طلب  .2  .عند أول طلب...) للمؤسسةونسخة من السجل التجاري ونسخة من المعرف الجبائي نسخة من التصريح باالستثمار أو نسخة من بطاقة تاجر (
 .للضمان االجتماعير تصريح باألجور لدى الصندوق الوطني نسخة من اخ .3
 .والعمل المستقلشهادة في عدم توفر االختصاص من مكتب التشغيل  .4
 .نسخة من جواز سفر العامل األجنبي .5
 .بالنسبة لألجنبيالشهادة العلمية أو التكوينية وشهادات الخبرة المهنية  .6
المالية وفق القيمة المقدرة بقانون (طابعين جبائيين  .7   :الحاالت الخاصة ).الجاري به العمل
  .شهادة إلحاق األجنبي مسلمة من طرف الشركة األم .1
 . و مضامين والدة األبناءبتونسييننسخة من عقد زواج المتزوجين والمتزوجات  .2
  .تنموية مشاريع انجاز عند القطاعي اإلشراف سلطة موافقة .3
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  واالقتصاد الرقميالتراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا االتصال قائمة . 14
 مؤرخ في 2001 لسنة 1قانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية 

  .الشبكات العمومية لالتصاالتاالرتفاق الضرورية إلقامة وتشغيل شروط وإجراءات االنتفاع بحقوق  يتعلق بضبط 2001 أفريل 14في  مؤرخ 2001 لسنة 832األمر  عدد  ).43الفصل (تصاالت اال يتعلق بمجلة 2001 جانفي 15

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ تقديم الملف  من  أشهر)3(ثالثة 
 :مالحظات .اإلحالةأجل أقصاه شهر من تاريخ بداء الرأي في إلالمعنية والجماعات العمومية الملف على الوزارات وخصائصه ثم تحيل وجدوى اإلرتفاق التقنية وتقييم ضرورة دراسة الملف من الناحية االتصال واالقتصاد الرقمي ولى وزارة تكنولوجيات تت  :اإلجراءات المعتمدة

  .اإلرتفاقواالتفاق معه على معلوم المتصرف في العقار إشغال الملك العمومي من الحصول على ترخيص  باإلرتفاق، الشبكة، لالنتفاعيتعين على مشغل  
  .بأحكام مجلة االتصاالتقصد انتزاع العقار عمال لوجيات االتصال وزارة تكنوبالتراضي تقديم مطلب إلى التوصل إلى اتفاق الشبكة في صورة عدم ويمكن لمشغل . الخاصالعقار بالنسبة للملك اتفاق بالتراضي مع مالك ويتعين عليه إبرام  
  .أو ممثل جماعة المالكينباإلرتفاق وإلى مالك العقار ية ترابيا والي الجهة المعنتكنولوجيات االتصال وإلى األشغال إلى وزارة الشهر بعد تاريخ انتهاء منها في أجل ال يتجاوز على الشبكة ويقدم نظيرا باألشغال الفعلية المنجزة التصاميم النهائية المتعلقة يعد مشغل الشبكة  
في الشغال في أجل أقصاه الغيا قانونا إذا لم يشرع يصبح أمر اإلرتفاق  
طراف المعنية األإعالم كل انتهاء مدة االستغالل ويتم بالشبكة أو بجزء منها عند أحكام اإلرتفاقات المتعلقة كما يتم إلغاء . اإلعالم به شهرا من حصول 12   .بذلك

 :الوثائق المطلوبة  .االتصال واالقتصاد الرقميوتشغيل شبكة عمومية لالتصاالت من وزارة تكنولوجيات مشغل شبكة عمومية لالتصاالت متحصل على إجازة إقامة   :الشروط 
أن طالب االرتفاق واالقتصاد الرقمي يكون مصحوبا وثيقة تثبت مطلب في الغرض إلى وزير تكنولوجيات االتصال  .1   .متحصل على إجازة
  .مثال موقعي للعقارات المزمع إخضاعها لإلرتفاق .2
  خطوط الربطإخضاعها لالرتفاق وبوصفها مناطق حماية أو مسالك لتمرير مثال هندسي لحدود الفضاءات أو المساحات المزمع  .3
 .أو تجهيزات موجودةالمعطيات التقنية لدرس إمكانية استغالل مشترك لمنشآت  .4
 .مذكرة توضيحية لألشغال وروزنامة تقديرية إنجازها .5
     .الخصائص المالية واالقتصادية لألشغال المقررة .6

  .العمومية لالتصاالتمشغلي الشبكات وصيانتها لفائدة واستغاللها العمومية لالتصاالت وتجهيزات الشبكات خطوط الربط ارتفاق لتركيز إسناد حقوق . 109
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 مؤرخ في 2001 لسنة 1قانون عدد   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 أفريل 14 مؤرخ في 830األمر عدد  ).32الفصل (االتصاالت  يتعلق بمجلة 2001 جانفي 15

 مؤرخ في 2003 لسنة 1666عدد الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الطرفية لالتصاالت واألجهزة الطرفية  يتعلق بالمصادقة على األجهزة 2001
  .االتصاالتوسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات شروط وإجراءات توريد وتسويق  يتعلق بضبط 2008 جويلية 21في  مؤرخ 2008 لسنة 2639األمر عدد  .2003 أوت 4

  .لالتصاالتالدراسات والبحوث المطلب بمكتب مركز أسبوع من تاريخ إيداع في اجل أقصاه لالتصاالت األجهزة الطرفية شهادات المصادقة على المكلف بالشباك الموحد لالتصاالت إلى المتصرف الدراسات والبحوث سلم مكتب مركز ي  .لصاحبهاألجل يعاد الملف وفي حالة تجاوز هذا   .االعالم بالبلوغمضمونة الوصول مع من تاريخ اإلعالم برسالة أشهر ) 6(يتجاوز ستة ت في أجل ال لالتصاالالدراسات والبحوث توضيحات إلى مركز من تاريخ تقديم وعند االقتضاء ابتداء   .الكاملتاريخ إيداع الملف أيام عمل من ) 7(سبعة ال تتجاوز مدة اإلجابة 

  :اإلجراءات المعتمدة
  .لالتصاالتالدراسات والبحوث المصادقة لدى مركز يودع ملف مطلب جهاز طرفي راديوي أن جهاز طرفي لالتصاالت أو يرغب في المصادقة على شخص طبيعي أو معنوي يتعين على كل  .1
  .كامال إلى صاحبهمبرر ويعاد ملف المطلب ترفض المصادقة بمقرر وفي حالة وجود احترازات المصادقة المعد للغرض ضوء نتائج تقرير شهادة المصادقة على واالختبارات وتسليم والقيام بعمليات المراقبة دراسة ملف المصادقة والبحوث لالتصاالت يتولى مركز الدراسات  .2
  .إسنادهاثالث سنوات من تاريخ دقة لمدة ال تتجاوز المصاتمنح شهادة  .3
 

 :الشروط 
التصاالت حسب النوع المحصصة للربط بالشبكة العمومية لالعمومي وكذلك األجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المستوردة أو المصّنعة بتونس والمعدة للتسويق أو لالستعمال يتعين المصادقة مسبقا على األجهزة الطرفية لالتصاالت   .1   .والصنف
  .والمعنويون لحاجياتهم الخاصة أو بصفة وقتيةالطرفية الراديوية التي يقوم بتوريدها األشخاص الطبيعيون تعفى من المصادقة األجهزة الطرفية لالتصاالت أو األجهزة  .2
  .لالتصاالت ولقواعد استعمال الترددات واستغاللهاي مع الشبكات العمومية للمتطلبات التقنية لالشتغال البينويجب أن تخضع هذه األجهزة للتثبت من مطابقتها  .3
يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل  .4  :الوثائق المطلوبة .للجهازالخارجي للجهاز المصادق عليه أو لالسم التجاري أو التقني يزات التقنية التي تم اختيارها عند المصادقة أو للشكل مللم
  .مطلب .1
  .متممة على الوجه األكملاستمارة مقدمة من مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت  .2
  .الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقةشهادة مصدر صنع الجهاز الطرفي لالتصاالت أو الجهاز  .3
 :تحتوي خاصة علىوثائق فّنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية  .4
  ل لنوع الجهازن الخصائص التقنية للجهاز المعنيالطرفي لالتصاالت أو الجهاز وصف مفصالطرفي الراديوي يتضم.  
  نات والمجموعاتة والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمهاالرسوم الصناعية مع قائمات المكوالفرعي.  
 ن طريقة البرمجة والتشغيلدليل االستعمال يتضم.   يتضمن خاصةتودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم   .الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة أو الجهاز نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي لالتصاالت:   ،تاريخ إيداع ملف المصادقة   ،تحديد الجهاز المقدم للمصادقة   ،تاريخ اإلجابة   الوثائق التكميلية عند االقتضاء.  

  .التلالتصااألجهزة الطرفية المصادقة على . 110

 مؤرخ في 2001 لسنة 1قانون عدد 
  ).1-5ملحق (تكنولوجيات االتصال وشروط إسنادها طرف المصالح التابعة لوزارة المتعلق بخدمات إدارية مسداة من  2002 فيفري 11قرار مؤرخ في       .2013جويلية  22مؤرخ في المعلومات واإلتصال وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا للترددات الراديوية كما تم تنقيحه بالمصادقة على المخطط الوطني  يتعلق 2002 فيفري 11مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيات االتصال  ).46الفصل (االتصاالت  يتعلق بمجلة 2001 جانفي 15

  .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ تقديم الملف من )  يوما60(شهران 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  :مالحظات .منح الترخيص .3

  .إيها أعالهتضمنتها الوثائق المشار بعض العناصر التي إضافية قصد توضيح االقتضاء، بمعلومات صاحب المطلب، عند الوطنية للترددات مطالبة ويمكن للوكالة  
  .ذات الصبغة السريةالمطلب تحديد المعلومات ويمكن لصاحب  

 :الشروط 
أشهر من تاريخ اإلعالم بقرار اإلسناد وبانتهاء هذا ) 03(ثالثة يتعين استعمال الترددات المسندة في أجل ال يتجاوز   .1   .جل وفي غياب طلب تمديده يعتبر اإلسناد الغيااأل
  .والمرخص لها طبق التراتيب الجاري بها العملإدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيات المعلومات واالتصال يتم وجوبا تركيز المحّطات الراديوية من قبل مؤسسات  .2
    :الوثائق الطلوبة .المعلومات واالتصال القائمة باألشغالممضى من قبل مؤسسة إدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيات لترددات ببيان مثالي لتركيز التجهيزات موافاة الوكالة الوطنية لويشترط على صاحب المحطة، قبل البدء في تشغيلها،  .3
  .أو باإليداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداعإعالم بالبلوغ رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع مطلب في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة  .1
  الطالب،استمارة مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل  .2

  .الراديويةاستغالل الترددات . 111
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 :الحاالت التاليةدات خاصة في التردترفض مطالب إسناد  
  غيرها،لخدمات معينة دون في نطاق مخصص المزمع استغاللها تندرج إذا كانت الترددات 
  الوكالة الوطنية للترددات،الخاصة الصادرة عن الراديو أو التراتيب التقنية للشروط العامة للوائح عدم مطابقة المطلب 
  العام،الراديوية ومقتضيات األمن ات المتعلقة باالرتفاععدم احترام التراتيب 
  الجاري بها العملعليها طبقا للتراتيب تركيزها غير مصادق الطرفية الراديوية المزمع إذا كانت التجهيزات.  

  شهادة إقامة،طبيعية أو للمثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية، وعند االقتضاء نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا  .3
  الشركات، بالنسبة إلى نسخة من السجل التجاري للسنة الجارية .4
  المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية، .5
  :إستئثارية تتضمن خاصةأو دراسة تقنية بالنسبة إلى كل مطلب استعمال ترددات بصفة نسخة من شهادة المصادقة بالنسبة إلى التجهيزات الطرفية  .6
  وصف للخدمات التي يتم استغاللها وشروط النفاذ إليها، -
  ترددات،الحاجيات من ال -
  الخصائص المختارة مع تعليل هذا االختيار، -
  اعتمادها،الخصائص التقنية لالتصاالت الراديوية التي سيتم  -
  الغرض،مواقع تركيز الهوائيات والتجهيزات واالتفاقيات المبرمة في  -
الت الراديوية المزمع ووعند االقتضاء دراسة مطابقة الوص -    .رو مغناطيسيةإقامتها لخصائص مالئمة الحماية اإللكت

 مؤرخ في 2001 لسنة 1القانون عدد 
).52الفصل (مجلة اإلتصاالت  المتعلق بإصدار 2001 جانفي 15 المعلومات واإلتصال مؤرخ في وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا نقيحه للترددات الراديوية كما تم تبالمصادقة على المخطط الوطني تعلق الم 2002 فيفري 11مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيات االتصال       
  ).02- 4ملحق عدد (وشروط إسنادها التابعة لوزارة تكنولوجيات االتصال رية مسداة من طرف المصالح بخدمات إدا المتعلق 2003 أفريل 7المؤرخ في قرار وزير تكنولوجيات اإلتصال والنقل   .بضبط معلوم إسناد الترددات الراديويةتعلق الم 2002 فيفري 11مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيات االتصال  .2013جويلية 22

   .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق تاريخ إيداع الملف  من )  يوما60 (شهران
 :اإلجراءات المعتمدة

 .للوكالة الوطنية للتردداتمكتب الضبط المركزي  يودع الملف لدى .1
  .وبالداخليةبالدفاع الوطني رأي الوزيرين المكلفين الوطنية للترددات بعد أخذ موافقة الوكالة  .2

  :الوثائق المطلوبة 
 .المحليةشهادة مصادقة على التجهيزات أو فاتورة شراء من السوق  .1
قتضاء طبيعية أو للممثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية وعند االنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا  .2  .شهادة إقامة
حالة التغيير والوثائق المبررة الموافقة األصلية في  .3    .خصائص التقنية لألجهزةلل

  .هرتزيةواستغالل وصلة المستعملة إلقامة اتصاالت راديوية استغالل أجهزة - .يةاتصاالت راديواستغالل أجهزة - .بحريةاتصاالت راديوية ستغالل أجهزة ا-  :لحاالتا   .للترددات الراديويةوالبث المستعملة أجهزة االتصاالت وتركيز واستغالل صنع وتوريد . 112
  .االتصاالتوسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات شروط وإجراءات توريد وتسويق  يتعلق بضبط 2008 جويلية 21في  مؤرخ 2008 لسنة 2639أمر عدد 

  .ائق المطلوبةلجميع الوثإيداع الملف مستوفيا أيام من تاريخ ) 7(سبعة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  .ى شهادة المصادقة التقنيةباالعتماد علالمصادقة التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات االتصاالت إلى تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها   .1
  .للمصادقة اإللكترونية في قائمة يتم تحيينها دورياترخيص وتضبط هذه الوسائل من قبل الوكالة الوطنية ال يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة إلى  .2
 .للمصادقة اإللكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريالحاجياتها وتضبط هذه المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية مؤقتة لالستجابة التي تقوم بتوريدها المؤسسات بصفة ال تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير  .3

لكترونية والمنظومات اإلوتسويق األجهزة ترخيص توريد . 113 .  
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  :الوثائق المطلوبة  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  .القانوني للمؤسسةمطبوعة التصريح يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل  .1
يزية وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجل .2   :المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التاليةتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية التثبت من   .تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير

  القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير، 
  لالتصاالت،توافق االشتغال البيني لوسائل التشفير والشبكات العمومية  
  .اإللكترونيةاإلدارية المتعلقة بتوريد وتسويق األجهزة والمنظومات الراجع لها ضمن الشباك الموحد المكلف بتقديم التراخيص تقدم الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية هذه الخدمة بالمكتب   .مة المعطيات الخاصة بالمستعملينسال 
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  قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية .15
  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية 

  ).ثالثا 39الملحق عدد (وشروط إسنادها والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة اإلدارية المسداة من قبل المصالح  يتعلق بالخدمات 2002سبتمبر  06المؤرخ في  تنقيحه بالقرار كما تم 2001 سبتمبر15التراث المؤرخ في قرار وزير الثقافة والمحافظة على  .22/07/2016في الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ وخاصة قرار وزير المالية ووزيرة تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة التاريخية والمواقع الثقافية كما تم بضبط معلوم الدخول للمتاحف والمعالم علق  المت2005نوفمبر02المؤرخ في قرار من وزيري المالية والثقافة  -

  : المعتمدةاإلجراءات   .تاريخ تقديم المطلب من ا يوم)15(خمسة عشر 
 .إيداع المطلب  .1
  .المطلب اإلجابة على  .2
 .التصوير دفع معلوم  .3
 . إمضاء التزام  .4
  .الترخيصتسليم  .5

ذلك الراغبة في الخاصة  الهياكلالمؤسسات ووالمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم إلى يسند الترخيص في التصوير بالمواقع األثرية    :ومنها بالخصوص
  .شركات اإلنتاج السينمائي والتلفزي -
  .الفريق المصورإضافة إلى تاريخ وأماكن التصوير وقائمة أعضاء الفوتوغرافي أو التلفزي أو السينمائي والغاية منه، التراث والتنمية الثقافية يتضمن موضوع التصوير مطلب كتابي باسم المدير العام لوكالة إحياء  :بةالوثائق المطلو .المصورون المحترفون -
   

  .بمعلوموالمعالم التاريخية والمتاحف لمواقع األثرية التلفزي باالفوتوغرافي أو السينمائي أو ترخيص في التصوير  .114

السينمائية  األفالم مراقبة لجنة وسير بتنظيم المتعّلق 1982 أكتوبر 26 في المؤرخ 1982 لسنة 1388 عدد األمر   ).44 عدد الملحق( إسنادها وشروط الثقافة لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات والمتعلق 2001 سبتمبر 15 في المؤرخ الثقافة وزير قرار بتنقيح يتعلق 2010 جوان 24 في ؤرخالم كما تم تنقيحه بالقرار 2001 سبتمبر15التراث المؤرخ في قرار وزير الثقافة والمحافظة على  ).8الفصل (

  .المطلوبةالملف مستوفيا لجميع الوثائق من تاريخ إيداع أيام ) 5( خمسة
  :المعتمدةاإلجراءات 

  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

الجاري  حسب التراتيب م بعثهاتالبصري وتوزيعه أن يكون الطالب مؤسسة توريد اإلنتاج السمعي   :الشروط    :الوثائق المطلوبة  . بهاالعمل
  .تجاريمطلب في الحصول على تأشيرة استغالل  .1
ق اإلشهارية نسخة من الفيلم مصحوبة بالوثائ .2  .ومعلومات ضافية حولهإلى جانب البطاقة الفنية للفيلم ) معلقات وصور(
 .الفيلمنسخة من قرار وزير الثقافة الخاص بتوريد  .3
 .عقد استغالل تجاري .4
  .تعمير استمارة .5

  .التجاري ألفالم سينمائيةتأشيرة االستغالل  .115

  ).45الملحق عدد (لوزارة الثقافة وشروط إسنادها من قبل المصالح والمؤسسات التابعة والمتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة  2001مبر  سبت15الثقافة المؤرخ في  يتعلق بتنقيح قرار وزير 2010جوان  24والمحافظة على التراث مؤرخ في قرار وزير الثقافة كما تم تنقيحه ب 2001 سبتمبر15التراث المؤرخ في قرار وزير الثقافة والمحافظة على  .وتركيبتها ومشموالتهاالمصادقة على توريد األفالم السينمائية إحداث لجنة  المتعلق ب1981جوان  3 بتاريخ 1981 لسنة 754األمر عدد 

  .المطلوبةالملف مستوفيا لجميع الوثائق إيداع أيام من تاريخ ) 5( خمسة
  :المعتمدةاإلجراءات  .
  .تقديم الملف. 1
  .دراسة الملف. 2
  .يصمنح الترخ. 3

  :الوثائق المطلوبة  .المعمول بها حسب التراتيب  بعثهاتم البصري وتوزيعهأن يكون الطالب مؤسسة توريد اإلنتاج السمعي   :الشروط 
  .ملف صحفي حول الفيلم المزمع توريده .1
   عقد استغالل تجاري  .مطلب كتابي .2

  .ترخيص  توريد أفالم .116

 ماي 7قرار وزير الثقافة المؤرخ في  واألجنبية وذات المشاركة األجنبية،الالزمة لتصوير األفالم التونسية شباك موحد إلسداء الخدمات اإلدارية  المتعلق بإحداث 2009 أفريل 28في  المؤرخ 2009 لسنة 1338األمر عدد 
 أكتوبر 17تنقيحه بالقرار المؤرخ في رخص التصوير السينمائي كما تم  المتعلق بضبط شروط منح 1968
1985. 

  :والترتيبية التاليةتخضع إلى النصوص التشريعية يقتضي الحصول على تراخيص إذا كان تصوير الفيلم ) يوما 15(يرفع األجل إلى أسبوعين   ).أيام7( كامالوع من تاريخ تقديم الملف أسب

  :المعتمدةاإلجراءات 
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

  :الوثائق المطلوبة  .جاري بها العملحسب التراتيب الأن يكون المطلب صادرا عن مؤسسة محدثة   :الشروط 
  .مطلب باسم وزير الثقافة .1
   .تضمينه الوثائق المستوجبة قانونااألجنبية وذات المشاركة األجنبية يتم تعميره و اإلدارية الالزمة لتصوير األفالم التونسية و مطلب يسحب من الشباك إلسداء الخدمات  .2

  .ات المشاركة األجنبيةذواألفالم التونسية واألجنبية ترخيص تصوير  .117
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والمحافظة على  زير الثقافةقرار و  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية   ).جديد 40الملحق عدد  (2009أفريل 30على التراث المؤرخ في تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة لوزارة الثقافة وشروط اسنادها كما تم من قبل المصالح والمؤسسات التابعة والمتعلق بالخدمات االدارية المسداة  2001 سبتمبر15التراث المؤرخ في 

 من قانون المالية لسنة 94الفصل   .السينماتغرافي الجويالتصوير الشمسي أو واإلشهارية قصد القيام بأشغال باألنشطة الجوية السياحية  والمتعلق 1995أفريل ت التقليدية المؤرخ في والصناعاواإلسكان والنقل والسياحة الدفاع الوطني والتجهيز قرار وزير الداخلية ووزراء     .واستعمالها واالتجار فيهاوتوريدها ونقلها وخزنها ألغراض مدنية وتصديرها المواد المتفجرة المخصصة والمتعلق بضبط شروط صنع  15/07/1996المؤرخ في  1996 لسنة 63القانون عدد   . وحملهاواإلتجار فيها ومسكهاالمتعلق بضبط توريد األسلحة  12/06/1969المؤرخ في  1969 لسنة 33القانون عدد 
، كما تم تنقيحه بالفصل عدد 1984

ة بمقتضى القانون على الشركات الصادردخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  من مجلة الضريبة على 52الفصل - .1996والمتعلق بقانون المالية لسنة  1995 ديسمبر 31المؤرخ في  1995 لسنة 109 من القانون عدد 50 ، كما تم تنقيحه بالفصل 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 114عدد 
 لسنة 98 من القانون عدد 61الفصل  .األدبية والفنية المتعلق بالملكية 1994 فيفري 24في  المؤرخ 1994 لسنة 36القانون عدد  .1994والمتعلق بقانون المالية لسنة  1993 لسنة 125 من القانون عدد 43

منشور البنك المركزي التونسي عدد  .المسلمة من قبل وزارة الثقافةاإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتراخيص لمتعلق بتبسيط  ا2001 جانفي 30في  المؤرخ 2001 لسنة 12قانون عدد  .طرق عملهاالتونسية لحماية حقوق المؤلفين و بالتنظيم اإلداري والمالي للمؤسسة ، المتعلق 1996 نوفمبر 11في  المؤرخ 1996 لسنة 2230األمر عدد   .2001المتعلق بقانون المالية لسنة  2000 ديسمبر 25 المؤرخ في 2000
 .الحفالت الفنية أو التعهد بهاإقامة كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في  المتعلق بالمصادقة على 2001جويلية  10قرار وزير الثقافة المؤرخ في  . 1993ديسمبر  10 المؤرخ في 1993 لسنة 21

الموافقة المبدئية في أجل اقصاه  
  .بها العملطبقا للتشريع والتراتيب الجاري المستحقة بعنوان حقوق المؤلف والمعاليم المستوجبة والمبالغ  المثبتة لخالصه االداءاتالعرض وبعد ادالئه بالوصوالت ايام قبل تاريخ ) 3(اه ثالثة أقصعلى تنظيم العرض في أجل االعالم بالقرار النهائي بالموافقة   .المطلب مستوفيا للشروط  يومـــــا مـــــن تـــــاريخ ايـــــداع     15

  :المعتمدةاإلجراءات 
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
    .منح الترخيص .3

ل  يوما على األقل قب30تقديم ملف في الغرض،   .المنظماتالمهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل و المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات ل متعهدي الحفالت أو يكون التنظيم من قب طلب بعرض فني تاريخ إقامة العرض إذا تعلق الم   الفنية المزمع احياؤها خالل فترة زمنية محددةامج يتضمن سلسلة من العرض تعلق المطلب ببرنثالثون يوما قبل تاريخ اقامة أول عرض اذا ما   .واحد
  :بالوثائق التاليةمطلب باسم  السيد وزير الثقافة مرفوق  .1
  . ومكان التنظيمومناسبة احياء العرض او العروض الفنية وتاريخ ومدتها موعد الوصول الى تونس وتاريخ المغادرة داخلي واالقامة، مكان االقامة النقل الدولي والالعينية، موضوع العقد، شروط الخالص تكاليف المبالغ المذكورة جملية او صافية، االمتيازات تعلق االمر بمجموعة عروض مع بيان ما اذا كانت الى العرض الواحد والى جميع العروض اذا ما المبالغ المستحقة للفنان وعناصر فرقته بالنسبة ة المالية للعرض بما فيها المذكور تحديدا للقيمالعرض الفني او ممثله القانوني ويتضمن العقد المنضمة والطرف االجنبي المدعو الى تنشيط نسخة من كل عقد ممضى بين الجهة  .2
  .من جوازات سفرهمالعرض الفني مع بيان اختصاصاتهم الفنية ونسخ قائمة االشخاص المشاركين في احياء  .3
  .إلنجاز العرض، عند االقتضاءسيتم جلبها من الخارج بصورة ظرفية او نهائية ض التي قائمة المعدات و كل مكونات العر .4

  .العروض الفنيةترخيص لتنظيم  .118
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  .المتبعة لديهاوتركيبتها وطرق عملها واإلجراءات ينشطها أجانب وضبط مشموالتها لجنة استشارية للعروض الفنية التي لق بإحداث  يتع2009 جويلية 20في  مؤرخ 2009 لسنة 2197األمر عدد  ).41الملحق عدد (لوزارة الثقافة وشروط إسنادها قبل المصالح والمؤسسات التابعة يتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من  2001 سبتمبر 15التراث المؤرخ في قرار وزير الثقافة والمحافظة على   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية

 مؤرخ في 2009 لسنة 2197مر عدد أ  .2001 جانفي 30المؤرخ في  2001 لسنة 12تنقيحه بالقانون عدد بطاقة مهنية لالحتراف الفني، كما تم  المتعلق بإحداث 1969 ماي 9في  المؤرخ 1969 لسنة 32القانون عـدد      .الراجعة لهاسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ  .6  .المبدئية على مطلبهاو جمع المساهمات قبل تاريخ اعالمه بالموافقة المرئية او بأي وسيلة اخرى، وبعدم بيع التذاكر مكتوبة أو المسموعة أو العرض بوسائل االعالم الالجاري به العمل وبعدم االعالن عن تنظيم المستحقة بعنوان حقوق المؤلف، طبقا للتشريع والمعاليم المستوجبة والمبالغ  بدفع االداءاتتصريح على الشرف من صاحب المطلب  .5
    جراءات المتبعة لديهاوطرق عملها واإلأجانب وضبط مشموالتها وتركيبتها استشارية للعروض الفنية التي ينشطها  يتعلق بإحداث لجنة 2009 جويلية 20

الموافقة المبدئية في أجل أقصاه 
  .بها العملطبقا للتشريع والتراتيب الجاري المستحقة بعنوان حقوق المؤلف بة والمبالغ والمعاليم المستوجالمثبتة لخالصه األداءات العرض وبعد ادالئه بالوصوالت أيام قبل تاريخ ) 3(أقصاه ثالثة على تنظيم العرض في أجل اإلعالم بالقرار النهائي بالموافقة   .المطلب مستوفيا للشروط يوما من تاريخ إيداع 15

  :المعتمدةاإلجراءات 
  .تقديم الملف .4
 .دراسة الملف .5
  .منح الترخيص .6

األمر ب عليها المنصوصوثائق الالقانونية مرفوق بمطلب كتابي يوجه إلى السيد وزير الشؤون   :الوثائق المطلوبة  .نظماتوالمالمهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات يكون التنظيم من قبل متعهدي الحفالت أو    جويلية20 المؤرخ في 2009 لسنة 2197عدد 
أصول العقود المبرمة مع إدارة السيرك أو  .1  : والمتمثلة في2009 إلدارة نسخة من النظام الجبائي مسلمة من ا .6  .نسخة من التصريح بالوجود .5  .لتقييمهالبطاقة الفنية للسيرك و برنامجه الفّني  .4  .اختصاصاتهم الفنيةمع نسخ من جوازات سفرهم مع بيان قائمة اسمية كاملة في األشخاص المشاركين  .3  .بالعملة الصعبةواإلطارات العاملين بالسرك وطريقة تحويلها نين قيمة المنح المطلوب تسديدها للفنا .2  ).بروتوكول اتفاق(   .و التجهيزات لمقاولة الحرائق و شبكة الكهرباءلهياكل والمراقبة الهندسية المدنية تثبت سالمة اشهادة مسلمة من وكالة تونس للتفتيش  .10  ).متعهد حفالت(لدى المصالح اإلدارية بتونس تفويض قانوني من ممثل السيرك لتمثيله  .9  .نسخة من القانون األساسي للسيرك .8  .نسخة من بطاقة التعريف الجبائي .7  .العامة للدراسات و التشريع الجبائي

  .األمراضبشهادة من مصالح وزارة الفالحة تثبت سالمتها من قائمة في الحيوانات التي ستعرض مصحوبة  .11
  . يوما من تاريخ اقامة العرض30حدد أجل  و الذي 2009 لسنة 2197عليها باألمر عدد ضرورة احترام اآلجال القانونية المنصوص  .14  .إلنجاز العروض المكونات التي سيتم جلبها استعمالها و كلقائمة في التجهيزات و المعدات التي سيتم  .13  .شركات التأمين بتونسشهادة تأمين بين الجهة المنظمة و إحدى  .12
  .واألماكن بكّل جهةالعروض المزمع تقديمها مع تحديد التواريخ ضبط رزنامة محددة و برنامج مفصل لكامل  .15
  .والمبالغ  المستحقة بعنوان حقوق المؤلفاالداءات والمعاليم المستوجبة لفائدة الدولة ريح على الشرف من منّظم العرض بدفع تص .16
  .ستساهم في التنظيم مع طبيعة دور كّل منهاقائمة في الجهات التونسية و األجنبية التي  .17
  .القانون األساسي والسجل التجاري للشركة .18
لتأمين العروض ضد طات المتخذة ااالحتي .19   .مختلف أنواع الحوادث

  .األجانب التي ينشطها عروض سيركترخيص إلقامة  .119
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ــاريخي     قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية ــة الــــصادرة بمقتــــضى   مجلــة حمايــة التــراث االثــري والت ــون التقليديــ  المؤرخ فـي   1994 لسنة 35القانون عدد والفنــ
ــري 24 ــا  1994 فيفـــ ــم تنقيحهـــ ــم تـــ   .إلنتاج وترويج نسخ من قطع أثريةكراس شروط احداث ورشة خاصة  المتعلق بالمصادقة على 2001جانفي 2قرار وزير الثقافة المؤرخ في -   ).54الفصل( 2011 ماي 25في  المــؤرخ 2011 لــسنة43بالمرســوم عــدد كـــ

  .تجاريةالمنقوالت المحمية ألغراض ترخيص لتقليد  .120   
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  )31فصل (الرياضية بتطوير التربية البدنية  واألنشطة  والمتعلق 1994 أوت 3المؤرخ في  1994 لسنة 104لقانون عدد ا  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اجال محددة  المراجع القانونية   والرياضة الشباب  شؤونراجعة بالنظر إلى وزارةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها ال .16
يوما  ) 21(واحد وعشرون     .المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق ن تاريخ إيداع الملف م

  :اإلجراءات المعتمدة
 . المطلبتقديم .1
    .منح الترخيص .2

  :الوثائق المطلوبة  شؤون الشباب و الرياضة تقديم مطلب للترخيص في تنظيم تظاهرة رياضية لدى مصالح   .أن يكون الطرف المنظم شخص طبيعي أو معنوي  :الشروط 
لف القانوني لألشخاص الطبيعيين أو نسخة من الم .1   .المعنويين
  .لألجانبنسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و المغادرة بالنسبة قائمة في فريق التنظيم تتضمن هوياتهم و إختصاصاتهم و  .2
  :برنامج مفصل للتظاهرة الرياضية يتضمن .3

  محتوى التظاهرة و اإلختصاصات الرياضية، 
الوالية، المعتمدية، المنشآت (مكان تنظيم التظاهرة     ،...)الرياضية التي سيقع استغاللها
  ،)و تاريخ الدخول و المغادرةو نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و مكان اإلقامة الرياضيين و هواياتهم، األندية األجنبية و قائمة في الرياضيين الجمعيات و األندية الرياضية، (قائمة المشاركين  
  التظاهرة و بيان مصادر التمويل،كلفة  
  االقتصادية،الهدف من تنظيم التظاهرة و آثارها الرياضية و  
    .بيان  الجوائز 

تظاهرات في إقامة ترخيص  ـ 121   .رياضية

  



  1671صفحـة   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   38عــدد 

  ).3-1 عدد ملحقال (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات والمتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ الترابية والتنمية البيئة وزير قرار  .البحر في أخرى مواد أو نفايات إلقاء وتراخيص خطرة نفايات في التصرف أنشطة لممارسة التراخيص إسناد شروط بضبط المتعلق 2009 أفريل 13 في المؤرخ 2009 لسنة 1064 عدد األمر .الخطرة النفايات قائمة بضبط المتعلق 2000 أكتوبر 10 في المؤرخ 2000 لسنة 2339 عدد  األمر  ).40 الفصل (وإزالتها فيها التصرف وبمراقبة بالنفايات المتعلق 1996 جوان 10 في المؤرخ 1996 لسنة 41 عدد نالقانو .الحدود عبر منها التخلص و الخطرة النفايات نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية إلى التونسية الجمهورية انضمام في بالترخيص المتعلق 1995 جويلية 10 في المؤرخ 1995 لسنة 63 عدد القانون  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية  والبيئةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية  .17

ل بوــقالمركزي حيث يتم اإليداع بمكتب الضبط  أيام من تاريخ )7(سبعة   :المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق من تاريخ إيداع الملف من : يوما) 14(أربعة عشر    . ينوبهالوزير المكلف بالبيئة أو من وإسناد الموافقة من قبل للمصادقة  أيام )7(سبعة   .الدولالحصول على موافقة هذه يتم تعليق اآلجال إلى حين   . للحصول على موافقتهاور والدولة الموردة العبإرسال الملف إلى دول يتم للبيئة وجودة الحياة من طرف اإلدارة العامة اه حتوـي مــفلف والنظر مــلا

      .النفاياتإلى المعني باألمر لتصدير الدول يتم اسناد الموافقة الموافقة كتابيا من هذه بعد الحصول على  .4 على موافقتها،ودول العبور قصد الحصول المختصة بالدولة الموردة المطلوبة إلى السلط إرسال جميع الوثائق  .3  .الحياةاإلدارة العامة للبيئة و جودة قبل دراسة الملف من  .2  .لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا  .1  :اإلجراءات المعتمدة

الحصول على الموافقة المسبقة  .3  .بيئية آمنةبطريقة إلزالة أو تثمين النفايات المعنية اإلمكانيات الفنية والتجهيزات الالزمة  فيهتوفر ت البلد المورد .2  توريد هذه النفايات الخطرة،قانون البلد المورد ال يمنع  .1  :أن يتم التثبت من المسائل التاليةن اسناد الترخيص إال بعد ال يمك  :الشروط  بخصوص  ودول العبور ةالمورد للدولة المختصة اتكتابية للسلطال    .الضمانات المالية الكافيةالمعنية ويتضمن عقد تأمين يوفر التصرف البيئي السلـيم في النفايات اإلزالة أو التثمين ينص على عقد كتابي بين المصدر ومركز  .5 .بعملية النقل عبر الحدود طرف الشخص المكلف وممضاة منوثيقة التحرك المصاحبة معمرة  .4 النفايات المعنية لحدودهاعبور تبين موافقتها على عبور ممضاة من السلط المختصة لكل بلد نسخة من استمارة اإلشعار  .3 .المعنيةتبين موافقتها على استيراد النفايات من السلط المختصة لبلد االستيراد تعميرها من طرف المصدر وممضاة يقع نسخة من استمارة اإلشعار  .2 .النفايات الخطرةالشؤون المحلية والبيئة لتصدير مطلب ترخيص باسم وزير  .1 :الوثائق المطلوبة .عليهاالتكييف والعنونة والنقل المتفق احترام قواعد ومواصفات  .4  .النفايات المصنفة خطرة تصدير

  .الحدودالنفايات الخطرة ونقلها عبر ترخيص تصدير  .122

  ).4-1 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 أفريل 21 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار  ).20 إلى 12 من الفصول (البحر في أخرى مواد أو نفايات إلقاء وتراخيص خطرة نفايات في التصرف أنشطة لممارسة التراخيص سنادإ شروط بضبط المتعلق 2009 أفريل 13 في المؤرخ 2009 لسنة 1064 عدد األمر  .جديدة بروتوكالت على وبالمصادقة بروتوكوالتها وعلى التلوث من المتوسط البحر حماية اتفاقية على التعديالت على بالمصادقة المتعلق 1998 فيفري 23 في المؤرخ 1998 لسنة 15 عدد القانون  .بالنظر لها ةالراجع المجاالت في الترابية والتهيئة البيئة وزارة طرف من المسلمة بالتراخيص الخاصة اإلدارية اإلجراءات بتبسيط المتعلق 2001 جانفي 30 في المؤرخ 2001 لسنة 14 عدد بالقانون تنقيحه تم كما وإزالتها فيها التصرف وبمراقبة بالنفايات المتعلق 1996 جوان 10 في المؤرخ 1996 لسنة 41 عدد القانون

إعداد قرار ) 3( أيام  ثالثة .الجتماع لجنة التراخيصالهياكل المعنية تتم الدعوة تاريخ إحالة الملف إلى من )  يوما14(أسبوعين  .المؤسسات المعنيةوالمحلية والبيئة إلى الهياكل الملف من وزارة الشؤون إيداع الملف يتم إحالة من تاريخ )  أيام7(أسبوع   : المطلوبةمستوفيا لجميع الوثائق من تاريخ إيداع الملف  : )27(سبعة وعشرون يوما     .الترخيص من طرف الوزيرإمضاء ) 3(أيام  ثالثة .إسناد الترخيص

إحالة الملف من وزارة  .2  .تقديم الملف .1  :اإلجراءات المعتمدة         .منح الترخيص .5  .الوزيرامضاء الترخيص من  .4  جتماع لجنة التراخيصا .3  .الهياكل والمؤسسات المعنيةؤون المحلية والبيئة إلى الش

لى المحيط على دراسة المؤثرات عللوكالة الوطنية لحماية المحيط على الحصول على المصادقة المسبقة نفايات أو مواد أخرى في البحر يتعين على طالب ترخيص إلقاء   :الشروط        .وموقع اإللقاءالمواد األخرى موضوع اإللقاء ملف فني حول النفايات أو  .3 لوطنية لحماية المحيط،الوكالة االمؤثرات على المحيط من قبل نسخة من المصادقة على دراسة  .2  أنموذج يتم سحبه من وزارة البيئة، الترخيص أو ممثله القانوني وفق في البحر ممضى من طرف طالب البيئة إللقاء نفايات أو مواد أخرى مطلب ترخيص باسم وزير  .1 :الوثائق المطلوبة  .عملية اإللقاء

  .البحرنفايات أو مواد أخرى في لقاء إلترخيص  .123
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  .المياه وتوزيع الستغالل القومية والشركة هيرللتط الوطني الديوان بين المبرمة االتفاقية    ).7-2 عدد الملحق( إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة روزي قرار      .تدخله مناطق في للتطهير الوطني الديوان لفائدة باستخالصها المرخص التطهير معاليم بضبط المتعلق 2001 أوت 27 في المؤرخ 2001 لسنة 2001 عدد األمر .2002 فيفري 27 في المؤرخ 2002 لسنة 524 عدد باألمر المنقح للتطهير الوطني الديوان لفائدة واستخالصها التطهير معاليم قائمات بضبط المياه وتوزيع الستغالل القومية الشركة بتكليف والمتعلق 1975 جويلية 26 في المؤرخ 1975 لسنة 492 عدد األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية

    .الوثائق المطلوبةف مستوفيا لجميع قبول المل اسابيع من تاريخ )4(أربعة 
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  للتطهير،العمل بالديوان الوطني المستعملة للمواصفات الجاري بها مطابقة نوعية المياه   .1
 للتطهير،إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني  .2
 :الوثائق المطلوبة .السكبالخالص الشهري لمعلوم  .3
 العام للديوان الوطني للتطهير،مطلب باسم الرئيس المدير  .1
   .المستعملةرخصة في نقل المياه  .2

  .للديوان الوطني للتطهيرتطهير التابعة في محطات التجهيزات التطهير الخاصة المستعملة المتأتية من اتفاقية سكب المياه  .124

   .المؤثرات على المحيط لصنفين أ وبعلى المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة  الذي يتعلق بدراسة المؤثرات 2005جويلية  11 المؤرخ في 2005  لسنة1991األمر عدد 
  الصنف أالمؤثرات على المحيط من التي تخضع وجوبا لدراسة في الوحدات  يأابداء الر   . مفتوحة يوم21أجل 

يشمل األنشطة اقتصادية .الصنف ألدراسة المؤثرات على المحيط من اإلستثمارات التي تخضع وجوبا    ) : نشاط24(تالية  ال
   طنا في اليوم 20طاقتها المنزلية والمشابهة والتي ال تفوق وحدات التصرف في النفايات  .1
  لخزف والبلور البناء واوحدات معالجة وتصنيع مواد  .2
  وحدات صناعة األدوية .3
  حديدية وحدات تصنيع معادن غير  .4
  والطالءوحدات معالجة المعادن  .5
  النفط والغاز الطبيعيمشاريع استكشاف واستخراج  .6
والرمال التي ال تفوق طاقة انتاجها المقاطع الصناعية للحجارة  .7

  الصناعية للطين والحجارة الرخاميةسنويا والمقاطع / الف طن 300
  وحدات صنع السكر والخمير .8
  وصباغة الدجينز والتكملةالخيط وصباغة المالبس والزرد وحدات صباغة النسيج وصباغة  .9

  هكتارات5التي ال تتجاوز مساحتها مشاريع تهيئة المناطق الصناعية  .10
  هكتار 20 و5التي تمسح بين مشاريع التقسيمات العمرانية  .11
  هكتار 30 هكتارات و10مسح بين التي تمشاريع تهيئة المناطق السياحية  .12
  وحدات صناعة األلياف المعدنية  .13
  تعليب أو تصبير المواد الغذائية وحدات صناعة أو تحويل أو  .14
  المسالخ والمذابح .15
  محركاتهاالسيارات أوالعربات أو الشاحنات أو وحدات صناعة وتركيب  .16

  .على المحيط من الصنف أدراسة المؤثرات  .125
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
  الوحدات البحريةوحدات صناعة او اصالح  .17
ب وحدات صناعة وصيانة المراك .18   الطائرة
  وحدات تربية القوقعيات .19
  الصناعية والسياحيةوحدات تحلية المياه بالمشاريع  .20
  والمياه المعدنيةوحدات المعالجة بمياه البحر  .21
   سرير300استيعابها وحدات النزل التي يفوق طاقة  .22
  وحدات صناعة الورق والكرتون  .23
 :الوثائق المطلوبة  والبروكسيدوحدات صناعة االيالستومار  .24
  ،دراسةهذه الالوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز يتحمل صاحب و. لحماية المحيطالقطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية باالستناد على الصيغ المرجعية  خبراء مختصين في الميدانالمحيط من قبل مكاتب دراسات أو د دراسة المؤثرات على إعدا .1
  ،الترخيصلدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في لحماية المحيط وإيداع نظير واحد  نظائر لدى الوكالة الوطنية 3في  على المحيط إيداع دراسة المؤثراتعلى صاحب الوحدة أو طالبها  .2
في وللمواصفات الجاري بها العمل إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة المحيط مع صبغة المنطقة المزمع الخاضعة لدراسة المؤثرات على يجب أن يتطابق نشاط الوحدة  .3  ،  ميدان حماية البيئة
  :يشمل على األقل العناصر اآلتيةالمنتظرة للوحدة على المحيط وأن المؤثرات على المحيط اآلثار يجب أن يعكس محتوى دراسة  .4
 وصفا مفصال للوحدة.  
  رر من جراء بعثهايمكن أن تتضبالعناصر والموارد الطبيعية التي قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق تحليل وضع الموقع ومحيطه.  
  الوطنية والمنتزهاتة والمناطق المحمية والحدائق الرطبوالمناطق الحساسة والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية قانونية كالغابات والمناطق والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات على المحيط وبالخصوص الموارد المباشرة وغير المباشرة للوحدة تحليل المضاعفات المنتظرة.  
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
  كلفتهامنها وإن أمكن تعويضها وتقدير الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد صاحب الوحدة أو طالبها إلزالة آثار التدابير المزمع اتخاذها من قبل.  
  المؤثرات على المحيط لصنفين أ وبعلى المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة  الذي يتعلق بدراسة المؤثرات 2005جويلية  11 المؤرخ في 2005   لسنة1991 عدد األمر  .للوحدةخطة مفصلة للتصرف البيئي.   

  .بالصنف المؤثرات على المحيط من التي تخضع وجوبا لدراسة في الوحدات  يأابداء الر  .أشهر مفتوحة) 03(ثالثة 
ارات التي تخضع وجوبا اإلستثم  :  وهي كاآلتيااقتصادي ا نشاط26تشمل . الصنف بدراسة المؤثرات على المحيط من ل

على ) اليوم/ طن500(في اليوم طاقة تحويلها اليومية خمسمائة طنا وتجهيزات تعويز وتسييل تفوق وحدات تكرير النفط الخام  .1  األقل والشيست الزفتي 
وحدات توليد الكهرباء ذات  .2 اقة ال تقل عن ثالثمائة ميغوات ط  ) ميغوات300(
 ) اليوم/ طنا20(طاقتها عن عشرين طنا في اليوم المنزلية والمشابهة التي ال تقل وحدات التصرف في النفايات  .3
 الخطرةوحدات التصرف في النفايات  .4
 والجبس وحدات صنع اإلسمنت والجير  .5
 والمخلة بالصحة والمزعجةحسب قائمة المؤسسات الخطرة  2والورنيشي وماء الجفال صنف رات والدهان وصناعة مبيدات الحشوحدات صناعة المواد الكيمائية  .6
 وحدات صنع الفوالذ والحديد .7
ومشاريع استخراج ) طن سنويا 300000(ثالثمائة ألف طن سنويا والرمال التي تفوق طاقة إنتاجها المقاطع الصناعية للحجارة  .8  المواد المعدنية
جون الورق وحدات صنع مع .9  ومعالجة السليلوز

 والمحوالت والطرق السريعة والسيارة والجسور مشاريع إقامة السكك الحديدية  .10
 ) متر2100(ومائة متر لإلقالع أو النزول يفوق طوله ألفان مشاريع المطارات ذات درب  .11
 والصيد البحري والترفيهمشاريع المواني التجارية  .12
مشاريع تهيئة المناطق الصناعية  .13  ) هكتارات5(هكتارات تي تتجاوز مساحتها خمس ال
 ) هكتارا20(هكتارا التي تتجاوز مساحتها عشرون مشاريع التقسيمات العمرانية  .14
 ) هكتارا30(التي تتجاوز مساحتها ثالثون هكتارا مشاريع تهيئة المناطق السياحية  .15

  .على المحيط من الصنف بدراسة المؤثرات  .126
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
 الغازتجهيزات نقل البترول الخام أو  .16
 لعمرانيةالمستعملة اوحدات معالجة المياه  .17
 المياه الصناعيةالوحدات الجماعية لمعالجة  .18
 وحدات الدباغة والمراطة .19
 المستعملة المعالجة ألغراض فالحيةمشاريع المناطق المروية بالمياه  .20
 مشاريع السدود الكبرى .21
 من الملحق األول -أ–غير المنصوص عليها بالصنف وحدات تربية األحياء المائية  .22
 المدن بالماء الصالح للشراب وحدات تحلية المياه لتزويد .23
 ) سرير1000(تفوق طاقة إيوائها ألف سرير مشاريع القرى السياحية التي  .24
 .غسل المواد المعدنية والالمعدنيةوحدات استخراج أو معالجة أو  .25
  :الوثائق المطلوبة  .ومشتقاتهوحدات تحويل الفسفاط  .26
  .هذه الدراسةالوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز ويتحمل صاحب .  لحماية المحيطالقطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية باالستناد على الصيغ المرجعية خبراء مختصين في الميدان  المحيط من قبل مكاتب دراسات أوإعداد دراسة المؤثرات على  .1
  .الترخيصلدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في  المحيط وإيداع نظير واحد لحماية نظائر لدى الوكالة الوطنية 3في إيداع دراسة المؤثرات على المحيط على صاحب الوحدة أو طالبها  .2
 .  ميدان حماية البيئةوللمواصفات الجاري بها العمل في إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة المحيط مع صبغة المنطقة المزمع الخاضعة لدراسة المؤثرات على يجب أن يتطابق نشاط الوحدة  .3
  :يشمل على األقل العناصر اآلتيةالمنتظرة للوحدة على المحيط وأن المؤثرات على المحيط اآلثار يجب أن يعكس محتوى دراسة  .4
 وصفا مفصال للوحدة.  
  يمكن أن تتضرر من جراء بعثهابالعناصر والموارد الطبيعية التي قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق تحليل وضع الموقع ومحيطه.  
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  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
  الوطنية والمنتزهاتالرطبة والمناطق المحمية والحدائق والمناطق الحساسة والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية قانونية كالغابات والمناطق والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات على المحيط وبالخصوص الموارد رة وغير المباشرة للوحدة المباشتحليل المضاعفات المنتظرة.  
 كلفتهامنها وإن أمكن تعويضها وتقدير الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد صاحب الوحدة أو طالبها إلزالة آثار لتدابير المزمع اتخاذها من قبل ا.  
  باإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري المتعلق 2014لسنة  1847األمر عدد   .2005لسنة  33مي البحري المنقح بالقانون عدد بالملك العمو المتعلق المتعلق 1995السنة  73القانون عدد   .للوحدةخطة مفصلة للتصرف البيئي.    

  .لجميع الوثائق المطلوبةإيداع الملف مستوفيا من تاريخ ) 2(شهرين 
ن رخصة ممارسة نسخة م .4  التجهيزات المزمع استعمالها،مثال تفصيلي لتوزيع مختلف  .3  الملك العمومي البحري، مع بيان حدود 2000/1سلم والتجهيزات المزمع استعمالها حسب مثال لموقع المشروع  .2  حماية وتهيئة الشريط الساحلي،مطلب باسم المدير العام لوكالة  .1  :الوثائق المطلوبة  .غال إقامة منشآت ثابتةيتضمن اإلشقرب البحر أو داخله شرط أن ال ممارسة نشاط يستوجب التواجد   :الشروط      والتراتيب الجاري بها العمل،عند االقتضاء وذلك طبقا للتشريع النشاط المزمع ممارسته على البيئة الموافقة على دراسة مؤثرات  .5  نشاط،

  الوطنية للشخص الطبيعي،نسخة من بطاقة التعريف  .6
  .السنة المعنية مارس من 31صيفية في أجل أقصاه الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية  تودع مطالب اإلشغال :مالحظة  .التعريف الوطنية لممثله القانونيخة من بطاقة للشخص المعنوي ونسنسخة من العقد التأسيسي بالنسبة نظير من السجل التجاري أو  .7

   .العمومي البحرياإلشغال الوقتي للملك ترخيص في  .127

  .واستغاللها إنجازها لزمة منح وإجراءات وشروط الحضرية للمنتزهات لوقتيا اإلشغال وإجراءات شروط بضبط  المتعلق2005 لسنة 3329األمر عدد 
  :اإلجراءات المعتمدة  .تتجاوز الشهرين

 .مطلبهشهرين من تاريخ إيداع وإجابة الطالب في ظرف  اتخاذ القرار المناسب يتولىبالجماعات المحلية الذي على الوزير المكلف وإحالته مشفوعا بمقترحاتها مطلب اإلشغال الوقتي المتصرفة في المنتزه دراسة تتولى الجماعة المحلية  .2  تقديم الملف .1

  :الوثائق المطلوبة  .المتصرفة في المنتزهالغرض إلى الجماعة المحلية من منتزه حضري أن يقدم ملفا في ترخيص في اإلشغال الوقتي لجزء على كل راغب في الحصول على   :الشروط  
 المنتزهالجماعة المحلية المتصرفة في  لدى الغرض إيداع مطلب في .1
 .اإلشغال الوقتينشاط الذات المعنوية والغرض من ملف فني يتضمن معطيات حول  .2

  .للمنتزهات الحضرية اإلشغال الوقتي  .128
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  .الوقتي وطريقة خالصهالمعلوم المترتب عن اإلشغال ويضبط قرار الترخيص  .عللالمعني بقرار موفي صورة الرفض يتم إعالم  .للجماعة المحلية المعنيةبها العمل ويرجع نظيرا منه للتشريع وللتراتيب الجاري الغرض يتولى تسجيله طبقا لطالب اإلشغال ترخيص في وفي صورة الموافقة يسلم   قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية

 التعريف الوطنية لممثلها القانوني،للذات المعنوية ونسخة من بطاقة  نسخة من القانون األساسي  .3
   .إلحداثات المزمع إنجازهاوااألنشطة والخدمات المزمع تقديمها ـمذكرة تفسيرية للنشاط أو  .4

  .البلديالوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي  يتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال 2007فيفري  19 مؤرخ في 2007 لسنة 362مر عدد األ
  .الجاري به العملوفق التشريع معلوم يحدد يمنح الترخيص مقابل دفع   :اإلجراءات المعتمدة   يوما واحدا

ت خفيفة بهذه إحداثات أو تجهيزاباالستمرارية وال يقتضي تثبيت وكان موضوع اإلشغال ال يتصف التصرف في الملك العمومي البلدي إذا كانت ال تندرج في نطاق : التالية لحاالتامن رئيس البلدية في العمومي البلدي بمقتضى ترخيص يتم اإلشغال الوقتي ألجزاء الملك    األجزاء

  .للملك العمومي البلدياإلشغال الوقتي  .129

 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار      ).II-2-األول الفصل (معها للمتعاملين إسنادها بالنظر لها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الترابية والتهيئة البيئة وزارة لمصالح يجوز التي اإلدارية الشهادات قائمة بضبط المتعلق 2001 جوان 7 في المؤرخ 2001 لسنة 1407 عدد األمر
  ).3-2 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع الملف  أسابيع من تاريخ قبول )3(  إلى ثالثة)2 (وعينمن أسب
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  الديوان الوطني للتطهير،وجود العقار في منطقة تدخل . 1
 :ةالوثائق المطلوب  .دراساتالقيام بدراسة عن طريق مكتب . 2
 .العام للديوان الوطني للتطهيرمطلب باسم الرئيس المدير  .1
   .ملف الدراسة .2

  .والشبكات العقاريةالتطهير لفائدة الباعثين على أمثلة انجاز شبكة شهادة في المصادقة  ـ 130

 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار    ).II-5-األول الفصل (معها للمتعاملين إسنادها بالنظر لها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الترابية والتهيئة البيئة وزارة صالحلم يجوز التي اإلدارية الشهادات قائمة بضبط المتعلق 2001 جوان 7 في المؤرخ 2001 لسنة 1407 عدد األمر
  ).8-2 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24

  :اإلجراءات المعتمدة  .قبول المطلب أيام من تاريخ )8 (ثمانية
  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :ئق المطلوبةالوثا  .الديوان الوطني للتطهيروجود العقار في منطقة تدخل   :الشروط 
 العام للديوان الوطني للتطهير،مطلب باسم الرئيس المدير  .1
   .مثال للموقع .2

  . تجهيزات التطهيرشهادة في عدم وجود  ـ 131

  ).5-2 عدد الملحق( إسنادها وشروط الترابية والتهيئة لبيئةا لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار).II-3-األول الفصل (معها للمتعاملين إسنادها بالنظر لها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الترابية والتهيئة البيئة وزارة لمصالح يجوز التي اإلدارية الشهادات قائمة بضبط المتعلق 2001 جوان 7 في المؤرخ 2001 لسنة 1407 عدد األمر

    .الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع قبول الملف  من تاريخ )2 (سبوعانأ
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط 
  الديوان الوطني للتطهير،وجود العقار في منطقة تدخل . 1
 :الوثائق المطلوبة  .قة في مثال التهيئةوجود المنط. 2
 العام للديوان الوطني للتطهير،مطلب باسم الرئيس المدير  .1
   .مثال للموقع .2

  . والشركات العقاريةتقسيمها لفائدة الباعثين تطهير األرض المزمع شهادة في إمكانية  ـ 132
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 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار  ).II-4-األول الفصل (معها للمتعاملين إسنادها بالنظر لها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الترابية والتهيئة البيئة وزارة لمصالح يجوز التي اإلدارية الشهادات مةقائ بضبط المتعلق 2001 جوان 7 في المؤرخ 2001 لسنة 1407 عدد األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
  ).6-2 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 كتوبرأ 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24

  :اإلجراءات المعتمدة  .قبول المطلب أيام من تاريخ ) 8 (ثمانية
  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

دخل وجود العقار في منطقة ت  :الشروط   :الوثائق المطلوبة  .الديوان الوطني للتطهير
  العام للديوان الوطني للتطهير،مطلب باسم الرئيس المدير  .1
 آخر فاتورة ماء، .2
   .مثال دقيق للموقع .3

  .بالشبكة العمومية للتطهيرشهادة في ربط عقار  ـ 133

 عدد باألمر نقح كما للتطهير الوطني الديوان تدخل مناطق في للتطهير العمومية بالشبكة الربط شروط بضبط والمتعلق 1994 أكتوبر 3 في المؤرخ 1994 لسنة 2050 عدد األمر - .للتطهير الوطني الديوان تدخل مناطق في مرة ألول األخرى التطهير ومنشآت الخنادق إقامة مصاريف في األجوار مساهمة وشروط نسبة بضبط المتعلق 1994 سبتمبر 19 في المؤرخ 1994 لسنة 1937 عدد األمر    ).10 الفصل( للتطهير طنيالو بالديوان والمتعلق 1993 أفريل 19 في المؤرخ 1993 لسنة 41 عدد القانون
 جوان 25 في مؤرخ 2001 لسنة 1534
 لسنة 1937 عدد باألمر عليها صوصالمن التطهير شبكة إقامة مصاريف في األجوار مساهمة بحذف والمتعلق 1996 ديسمبر 9 في المؤرخ 1996 لسنة 2371 عدد األمر .2001
 في المؤرخ مستدامة والتنمية البيئة وزير قرار  .للتطهير الوطني الديوان تدخل مناطق في الربط لمصاريف الموحدة التعريفة بضبط يتعلق 2001 جوان 27 في مؤرخ الترابية والتهيئة البيئة وزير قرار .للتطهير الوطني الديوان تدخل مناطق في لها التابعة نشآتوالم للتطهير العمومية بالشبكة المنزلية غير المستعملة المياه بسكب الخاصة والطرق للشروط الضابط الشروط كراس على بالمصادقة والمتعلق 2001 فيفري 28 في المؤرخ الترابية والتهيئة البيئة وزير قرار ـ .2001 جوان 27 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما للتطهير الوطني لديوانا تدخل مناطق في للتطهير العمومية بالشبكة الربط مصاريف خالص طرق بضبط يتعلق 1996 نوفمبر 12 في مؤرخ الترابية والتهيئة البيئة وزير  قرار  .عائلته لسكنى أو الخاصة المستعمل لسكنى المعدة للعقارات بالنسبة 1994 سبتمبر 19 في المؤرخ 1994

  .الفوضوي البناء ظاهرة لىع السيطرة إحكام بمزيد والمتعلق 2004 فيفري 11 في المؤرخ 13 عدد المحلية والتنمية الداخلية وزير منشور    ).4-2 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام لقوالمتع 2009 نوفمبر 24

) 7(من سبعة: الشبكةربط يقتضي تمديدا في   أربعة أسابيع،: ربط عادي ) 3(أسابيع إلى ثالثة   .أشهر
  :اإلجراءات المعتمدة

  .تقديم الملف .1
  .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

 :الشروط
  ،العمومية للتطهير بالشبكة توفر إمكانية الربط .1
إلى إتمام إنجاز الشبكة الداخلية  .2   حدود العقار،
  الجهوية للتجهيز،الطريق العام من البلدية أو اإلدارة الحصول على ترخيص في فتح  .3
  الربط بالماء الصالح للشراب، .4
 :الوثائق المطلوبة .الوطني للتطهيرإصالح صلب الطريق لدى الديوان دفع مصاريف الربط ومعلوم  .5
  لتطهير،من طرف الديوان الوطني لمطلب ربط على مطبوعة تسلم  .1
  رخصة بناء، .2
  نسخة آلخر فاتورة ماء، .3
  :المعدة لغير السكنى الوثائق التاليةوتضاف بالنسبة للمحالت  .4
  كراس الشروط، -
  المحيط عند االقتضاء،موافقة الوكالة الوطنية لحماية  -
  عند االقتضاء،ملف خاص بالمعالجة األولية  -
   .ملف أو بيان للشبكة الداخلية -

  .العمومية للتطهيرربط عقار بالشبكة  ـ 134
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 في المؤرخ مستدامة والتنمية بيئةال وزير قرار      ).II-1-األول الفصل (معها للمتعاملين إسنادها بالنظر لها الراجعة العمومية والمنشآت والمؤسسات الترابية والتهيئة البيئة وزارة لمصالح يجوز التي اإلدارية الشهادات قائمة بضبط المتعلق 2001 جوان 7 في المؤرخ 2001 لسنة 1407 عدد األمر  قائمة التراخيص  بة والوثائق المطلوالشروط  اإلجراءات اآلجال  لمراجع القانونية
  ).2-2 عدد الملحق (إسنادها وشروط الترابية والتهيئة البيئة لوزارة التابعة المصالح طرف من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2005 أكتوبر 11 في المؤرخ القرار بإتمام والمتعلق 2009 نوفمبر 24

  :دةاإلجراءات المعتم  .المطلب قبول  تاريخ ساعة من24
  .تقديم المطلب .1
  .دراسة المطلب .2
   .منح الترخيص .3

    ).الستعمال، المالكالعنوان، ا(للتطهير مع التعريف بالمحل المدير العام للديوان الوطني مطلب في الغرض باسم الرئيس  :الوثائق المطلوبة  .للتطهيروقع قبولها من قبل الديوان الوطني الموجودة في المنطقة المعنية قد يجب أن تكون تجهيزات التطهير 

  .لالستغالل وتوزيع المياهمع الشركة الوطنية إسناد بطاقة اتصال  ـ 135



  38عـــدد   2018 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1680صفحــة 

 جوان 7في  المؤرخ 1978 لسنة 39 عدد القانون  قائمة التراخيص  وثائق المطلوبة والالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية    العقاريةقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة أمالك الدولة والشؤون  .18
 مارس 17في  المؤرخ األول الوزير السيد قرار    .1991 أوت 2في  المؤرخ 1991 لسنة 77 عدد بالقانون إتمامه عوق كما ،1956 سنة قبل المكتسبة أو والمبنية األجانب ملك على هي التي بالعقارات المتعلق 1983جوان  27في  المؤرخ 1983 لسنة 61 عدد القانون    .الشراء في للمتسوغين األولوية حق بمنح  المتعلق1978
 ماي 20في  المؤرخ العقارية والشؤون الدولة وأمالك الداخلية وزيري بين المشترك المنشور    .1956 جانفي غرة قبل المكتسبة أو والمبنية انباالج ملك على هي والتي العقارية العينية الحقوق أو بالعقارات المتعلقة العقارية العمليات في للتراخيص المشتركة اللجنة عمل وطريقة ركيبةت وضبط بإحداث المتعلق 1992
 جانفي غرة قبل المكتسبة أو المبنية الفرنسيين بأمالك متعلقةال البيع عمليات بخصوص اإلداري بالترخيص المطالبة بعدم المتعلق 1999فيفري  16 في المؤرخ 1999 لسنة م/3/6 عدد المنشؤر    .التونسية بالبالد الفرنسية العقارات مسألة بتسوية والخاص 1997 أكتوبر 20بتاريخ  الفرنسية والجمهورية التونسية الجمهورية بين رسائل تبادل على صادقةبالم المتعلق 1998ديسمبر  18في  المؤرخ 1998 لسنة 104 عدد القانون    .األجانب بأمالك المتعلقة العقارية العمليات في الترخيص حول 1994
 ماي 11في  المؤرخ 2005 لسنة 40 عدد القانون    .الشراء في األولوية حق ممارسة آجالو اإليطاليين بأمالك المتعلقة البيع عمليات بخصوص اإلداري بالترخيص المطالبة بعدم المتعلقة 2000فيفري  18في  المؤرخ 2000 لسنة م/2/6 عدد المنشور    .1956 سنة قبل التونسية بالبالد المكتسبة أو المبنية اإليطالية العقارات لوضعية النهائية التسوية يخص الذي اإليطالية يةالجمهور وحكومة التونسية الجمهورية حكومة بين 24/07/1999 بتاريخ رسائل تبادل على بالمصادقة  المتعلق2000جانفي  24 في المؤرخ 2000 لسنة 5 عدد القانون    .الشراء في األولوية وحق التونسي بالتراب والكائنة 1956
 جوان 4في  المؤرخ األمر بإتمام المتعلق 2005
    .العقارية بالعمليات المتعلق 1957

  .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف  من  أشهر) 3(ثالثة 
  .للوزارةالوزارة أو اإلدارات الجهوية معاينة المحل من طرف أعوان  .طريق مكتب الضبط المركزيسواء بالموافقة أو بالرفض عن الجهة الكائن بدائرتها العقار برأيه الداخلية بعد أن يبدي والي لفات الترخيص من وزارة ورود م  :اإلجراءات المعتمدة

 :شروط ال
 . مقيماالجنسية أو أجنبياأن يكون الراغب في الشراء تونسي  .1
 .1956أو مكتسبا قبل سنة أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبنيا  .2
  الوثائق المستوجبة،أن يكون الملف محتويا على جميع  .3
  .للطالب ولقرينه وألوالده القصرال تسند إال رخصة واحدة  على رخصة سابقة،عدم حصول الراغب في الشراء أو قرينه  .4
التثبت من التنبيه على شاغل المحل  .5  .الراغب في الشراء ليس هو الشاغلصد ممارسة حقه في أولوية الشراء إذا كان ق
 .عن رأيهعلى محضر عرض البيع دون أن يعبر خاللها رت سنة ممارسة حق األولوية في الشراء أو ميثبت أن الشاغل قد عبر عن عدم رغبته في وفي صورة عدم إشغال الطالب للعقار يجب أن يتمكن من اإلنتفاع بحق األولوية في الشراء أن يكون الطالب شاغال للعقار حتى  .6
لإلنتفاع بحق األولوية في ( بها العقارأن ال يملك عقارا في دائرة الوالية الكائن  .7   :الوثائق المطلوبة .معفاة من الترخيص المسبقذوي الجنسيات الفرنسية أو اإليطالية عمليات البيع الصادرة عن األجانب من   ).الشراء
  الواقع في دائرتها العقار في نظائر،طبوعة المطلب مسلمة من الوالية م .1
  .وجنسيتهمشغوال والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان محضر معاينة يقوم به عدل منفذ  .2
  األداءات الدولية،الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من  .3
) األولوية في الشراء والرد على ذلك العرضطريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق  به المالك عن محضر عرض بيع يقوم .4   إذا كان الشاغل غير الراغب في الشراء،
  صورة تعدد المالكين،النسب الراجعة لكل شريك في الملكية في شهادة ملكية العقار منصوص بها على  .5
  اإلدالء بنسخة طبق األصل منه،األطراف المتعاقدة وفي صورة وجود توكيل قانونية ومعرف عليه بإمضاء حسب الصيغة النسخة طبق األصل من وعد بيع محرر  .6
  .فيه غير مثقل بمعاليم البلديةشهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت  .7
وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان  .8

مكتسب قبل سنة أجانب مبني أو بيع عقار على ملك ترخيص في  ـ 136
1956.  
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 أوت 23في  المؤرخ 44 عدد والوالة الدولة وكتاب الوزراء السادة إلى األول الوزير منشور    .الوالي رخصة من لعقاراتهم البائعين الفرنسيين إعفاء حول 2004  سبتمبر20في  المؤرخ 47 عدد والمالية العقارية والشؤون الدولة وأمالك الداخلية وزراء بين المشترك المنشور  قائمة التراخيص  وثائق المطلوبة والالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .اإلستثمارية العقارية العمليات في الوالي رخصة من األجانب إعفاء حول 2005

 في مؤرخ ةالعقاري والشؤون الدولة أمالك وزير قرار 
  .)1 ـ 2 عدد الملحق (إسنادها وشروط العقارية والشؤون الدولة أمالك لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح طرف من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق  2001 أوت 10

  إقامته وحرفته،
نسخة من بطاقة (ن عمله وحرفته ومكاوثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته  .9   ،)التعريف الوطنية

  نسخة من بطاقة تعريف القرين، .10
  كافة اإلرشادات،السيد الوالي بالموافقة ومنصوص به على مطلب الترخيص يجب أن يحمل رأي  .11
  يجب أن تكون مطابقة لألصل،بإمضاء البائع والمشتري والنسخة المقدمة وعد البيع يجب أن يكون معرفا عليه  .12
  المشتركة للتراخيص لتتخذ القرار المناسب،ف على أنظار اللجنة عرض المل .13
  إلى طالب الترخيص،الداخلية ومنها الى الوالية ثم يرجع المطلب من قبل وزير امالك الدولة ثم تحال الى وزارة في صورة الموافقة يتم امضاء المطبوعة  .14
    .العقاري الوكيل مهنة بتنظيم المتعلق 1981جوان  23في  المؤرخ 1981 لسنة 55 عدد قانون  .من طرف الدولةوالتحديد لممارسة حق األولوية في الشراء رة العامة لالقتناء و تتم إحالة الملف على اإلداوفي صورة الرفض يدون على المطلب  .15

 في مؤرخ العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير قرار    .2/08/1991 في المؤرخ 1991 لسنة 77 عدد بالقانون إتمامه وقع كما ،1956 سنة قبل المكتسبة أو والمبنية االجانب ملك على هي التي بالعقارات المتعلق 1983جوان  27 في المؤرخ 1983 لسنة 61 عدد قانون 
  )4 ـ 2 عدد الملحق (إسنادها وشروط العقارية والشؤون الدولة أمالك لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح طرف من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق  2001 أوت 10

    .الوثائق المطلوبةمستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف من  أشهر ) 3(ثالثة 
  .العقاريةوزير أمالك الدولة والشؤون تصرف في أمالك األجانب من  إصدار مقرر إسناد رخصة -  .عات التقليديةالتجارة والصناالحصول على رأي وزارة  -  .دراسة المطلب -  .تقديم الملف -  :اإلجراءات المعتمدة  

   :شروطال
  .أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية -
  .بمهنة الوكيل العقاريمرخصة أو بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة وأن تكون لديه تجربة سنتين بوكالة عقارية على شهادة ختم التعليم الثانوي أو ما يعادلها ون متحصال اإلقتصاد أو التجارة، أو أن يكاألولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة  -
رخ في  المؤ1961 لسنة 14للمرسوم عدد لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا يعفى من هذا الشرط األشخاص المباشرون (

  )مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المتعلق ببيان شروط 30/08/1961
  .حكم قضائيأن ال يكون طالب الخدمة قد صدر ضده  -
  .التقليديةكراس شروط من وزارة التجارة والصناعات أن يكون متحصال على بطاقة مهنية أو  -
والصناعات   التجارةعقاري مسلمة من وزارةتصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل  -   .التقليدية
  . نسخة من الشهائد العلمية للوكيل العقاري-  .الشروطلممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس  نسخة مطابقة لألصل من بطاقة مهنية -  . مطلب محرر على ورق عادي- :الوثائق المطلوبة   أن يمسك دفتر للتواكيل-  .أن يمسك دفتر للخدمات -

ترخيص  ـ 137 المكتسبة قبل سنة األجانب المبنية أو للتصرف في أمالك ء العقاريين للوكال
1956  

    الفالحية الدولية بالعقارات والمتعلق 1995 فيفري 13  في المؤرخ 1995 لسنة 21 عدد للقانون والمتمم المنقح 1996 جوان 10 في المؤرخ 1996 لسنة 48 عدد القانون

لدى المصالح الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف يوما من ) 45(خمسة وأربعون 

   .الترخيصالدولة والشؤون العقارية على إمضاء السيد وزير أمالك  .2   .واكتمال الوثائقوخصوصا الجانب العقاري الفني التثبت في ملف الطالب  .1  :اإلجراءات المعتمدة

 :شروط ال
   .كان العقار مسجالاالنتفاع مرسما بدفاتر الملكية العقارية إذا ـ أن يكون متحصال على عقد في منح حق    .صنف الفنيين أو الفالحين الشبانأن يكون المنتفع متسوغا ألرض دولية من -

  رهن حق اإلنتفاعترخيص في  ـ 138
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 في مؤرخ قاريةالع والشؤون الدولة أمالك وزير قرار  قائمة التراخيص  وثائق المطلوبة والالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
  )5 ـ 1 عدد الملحق (إسنادها وشروط العقارية والشؤون الدولة أمالك لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح طرف من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق  2001 أوت 10

رئاسة إحالة الترخيص على  .3  .زية المعنيةالمرك   .ترخيصأو تسليمه الاعالم المعني باألمر  .4   .الوزير للتعريف بإمضاء السيد الحكومة
  :الوثائق المطلوبة .وتنميتهـ إستعمال القرض إلحياء المقسم الفالحي 

   .والشؤون العقاريةسم السيد وزير أمالك الدولة مطلب با .1
   .االنتفاعنسخة من شهائد الترسيم لعقد حق  .2
 جويلية 9 في المؤرخ 1958 لسنة 76 عدد قانون  . )القديمة للتقاسيم بالنسبة (الزراعي الخاص الدولة ملك في بالتفويت المتعلق 1948 سبتمبر 9 في المؤرخ األمر  الفالحيةالمسلمة من وكالة النهوض باالستثمارات نسخة من مقرر إسناد االمتيازات  .3

 عدد بالقانون المنقح الفالحية الدولية األراضي في التفويت كيفية طبضب المتعلق 1970 مـــاي 19 في المؤرخ 1970 لسنة 25 عدد القانون   .1962 ديسمبر 21 في المؤرخ 1962 لسنة 69 عدد بالقانون والمنقح مجردة وادي أراضي إحياء ديوان بتنظيم المتعلق 1958
 لسنة 1160 عدد وباألمر 1975 نوفمبر 05 في المؤرخ 1975 لسنة 811 عدد باألمر المنقح فيها التفويت وشروط حيةالفال الدولية األراضي بإسناد الخاصة الجهوية واللجان االستشارية القومية اللجنة سير وكيفية تركيب بضبط المتعلق 1970 جوان 09 في المؤرخ 1970 لسنة 199 عدد األمر   . 1988 أوت 18 في المؤرخ 1988 لسنة 112

 في مؤرخ العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير قرار  . 1980 سبتمبر 15 في المؤرخ 1980
  )3 ـ 1 عدد الملحق (إسنادها وشروط العقارية والشؤون الدولة أمالك لوزارة لتابعةا والمؤسسات المصالح طرف من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق  2001 أوت 10

 .المطلبمن تاريخ إيداع  ) يوما60(شهران 
  :اإلجراءات المعتمدة

   األرض إحياء كيفية من للتثبت المكان عين على ميدانية بمعاينة اإلدارة قيام .1
  المطلب رفض وإما بها المطالب بيعال رخصة منح إما اإلدارة تقرر المعاينة ضوء وعلى .2

 :الشروط 
   بالتفويت األصلي المنتفع طرف من التفويت ثمن كامل دفع  .1
   الرقابة فترة من األقل على سنوات خمس مدة ـانقضاء .2
   بيعها المزمع الدولية لألرض الفالحية الصبغة فقدان عدم .3
  :الوثائق المطلوبة مباشرة واستغاللها األرض بإحياء يتعلق ما منها وخاصة التفويت بعقد الواردة للشروط بالتفويت األصلي المنتفع احترام .4
   كتابي مطلب .1
   بالتفويت االصلي للمنتفع البيع عقد .2
   إرشادات بطاقات .3
  .العقارية الملكية ادارة طرف من مسلمة الطالب يشغله السنوي بالدخل الوحيد التصريح من رسمية نسخة أو مبوبة أجر بطاقة .4

  .مسندبيع عقار فالحي  في ترخيص ـ 139

 عدد بالقانون المنقح الفالحية الدولية األراضي في التفويت كيفية بضبط المتعلق 1970 مـــاي 19 في المؤرخ 1970 لسنة 25 عدد القانون  
 في مؤرخ العقارية والشؤون الدولة أمالك وزير قرار    .1986 أوت غرة بتاريخ الفالحي القومي البنك وبين الفالحة وزارة بين المبرمة االتفاقية    .1973 نوفمبر 13 بتاريخ الفالحي القومي والبنك الفالحة وزارة بين المبرمة االتفاقية    .1988 أوت 18 في المؤرخ 1988 لسنة 112
  )4 ـ 1 عدد الملحق (إسنادها وشروط العقارية والشؤون الدولة أمالك لوزارة التابعة والمؤسسات المصالح طرف من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق  2001 أوت 10

  .المطلوبةلجميع الوثائق الملف مستوفيا من تاريخ إيداع  ) يوما60(شهران 

  مراحل الخدمة
 .من طرف البنك المقرض لإلدارةترخيص في رهن األرض الدولية من أجله يطالب بالحصول على إحالة اتفاقية القرض الذي  .1
تثبت اإلدارة في التفويت  .2  .الرهنلحاصل لطالب الترخيص في ا
 .القرضووزير الفالحة على اتفاقية أمالك الدولة والشؤون العقارية مصادقة السيدين وزير  .3
 .ووزير الفالحةأمالك الدولة والشؤون العقارية للتعريف بإمضاء السيدين وزير طرف اإلدارة إلى رئاسة الحكومة إحالة اتفاقية القرض من  .4
 .المقرض بعد إتمام الموجبرض للبنك ارجاع اتفاقية الق .5
  .الرخصةإعالم المنتفع أو تسليمه  .6

 :الشروط 
 .للتفويت والمصادقة الوزارية على التفويتموافقة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية  .1
 .إسناد أو على عقد بيعأن يكون المنتفع متحصال على شهادة  .2
 .نك الوطني الفالحيالمنتفع والباتفاقية القرض يجب أن تكون مبرمة بين  .3
  .أراضي فالحيةاستعمال القرض إلنجاز مشاريع إحياء  .4
  الوثائق المطلوبة .المنتفع متحصال على عقد بيععدم تجاوز مدة الرقابة اإلدارية إذا كان  .5
 .اتفاقية القرض .1
    .شهادة ملكية عند اإلقتضاء .2

  .مسند دولي األصلرهن عقار فالحي ترخيص في  ـ 140
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 جوان 12 مؤرخ في 1987نة  لس30قانون عدد   قائمة التراخيص  وثائق المطلوبة والالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية
 .المركزية المعنيةلدى المصالح الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع تاريخ إيداع الملف يوما من ) 45(خمسة وأربعون   . يتعلق بتنظيم الكراء الفالحي1987

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم الملف .1
 .دراسة الملف .2
  .منح الترخيص .3

  :الوثائق المطلوبة  .اإلستهالكية لإلنجاز المزمع القيام بهمتبقية في عقد الكراء تساوي أو تفوق المدة دة أن يكون مكتر ألرض دولية فالحية ولم
  إيداع مطلب عادي من طرف المتسوغ .1
   .باإلستثمارمطلب مع دراسة فنية ووصل تصريح  .2

  .فالحية دولية على أرض ثابتةإلحداث إنجازات ترخيص  ـ 141

  .والتنمية الفالحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموياألراضي الدولية الفالحية من طرف شركات اإلحياء  المتعلق بضبط شروط إحياء  1988جوان  18 المؤرخ في 1988 لسنة 1172األمر عدد  . المتعلق بالعقارات الدولية الفالحية1995فيفري  13المؤرخ في  1995 لسنة 21القانون عدد 

يوما من ) 45(خمسة وأربعون   .المركزية المعنيةلدى المصالح الوثائق المطلوبة مستوفيا لجميع اريخ إيداع الملف ت

  :اإلجراءات المعتمدة
  .تقديم المطلب .1
  .التي سيتم قلعهاالمزمع القيام بها لبيع األشجار وتحديد السعر، االفتتاحي للبتة من طرف لجنة جهوية مشتركة معاينة العقار المعني  .2

    .لحالة الغراسات موضوع مطلب التقليعللمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالجهة مطلب في تقليع يتضمن أساسا الرأي الفني   :ثائق المطلوبةالو  .عقار دولي فالحي

  .بعقار مسوغغراسات دولية تقليع  ـ 142
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  قائمة التراخيص   والوثائق المطلوبةالشروط  اإلجراءات اآلجال  المراجع القانونية  طنيقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الو .19
  تممته أو نّقحته الّتي نصوصال وجميع التونسي القاري والجرف التونسية المياه في البواخر بواسطة والتنقيب والمسح واإلستكشاف العلمي البحث أنشطة بممارسة المتعلق 1997 سبتمبر 15 في المؤرخ 1997 لسنة 1836 عدد األمر 

  .االستعجالالنشاط، باستثناء حالة أشهر على األقّل قبل بداية  6لدى الوزارة المختصة إيداع مطلب الترخيص  -
  .المواليللطلب في غضون الشهر دراسة الوزارات المعنية  -
  .توصلها بكاّفة اآلراءاجتماع الّلجنة بعد  -
  .أشهر من إحالة المطلب 4الوزارات في غضون محضر جلسة اللجنة وآراء على ضوء الوطني للقرار إصدار وزير الدفاع  -

 :اإلجراءات المعتمدة
  .االستعجالالنشاط، باستثناء حالة أشهر على األقّل قبل بداية  6لدى الوزارة المختصة إيداع مطلب الترخيص  .1
  .المواليللطلب في غضون الشهر دراسة الوزارات المعنية  .2
  .توصلها بكاّفة اآلراءجنة بعد اجتماع الّل .3
  .أشهر من إحالة المطلب 4الوزارات في غضون محضر جلسة اللجنة وآراء الوطني للقرار على ضوء إصدار وزير الدفاع  .4

 :الشروط 
  .االستشارية لألنشطة البحريةالدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الحصول على ترخيص وزير   .1
 :الوثائق المطلوبة .المنشآت والوسائل التي تم استعمالهاعلى ترخيص قبل نشر النتائج مع إزالة من كل البيانات والمعطيات والحصول نسخ خام التزام كتابي بمد الوزارة ب .2
  مسارهاالمبحر على متنها وخاصياتها والترخيص والباخرة المستعملة والطاقم الوثائق المطلوبة التي تتعّلق بطالب إعداد ملف فني وإداري يحتوي  .2
 المستوجبةالحصول على كّل الرخص األخرى  .3
   .إثر انتهاء المهمةوإزالة المنشآت والمعدات المستعملة والحصول على رخصة قبل نشرها المعلومات والبيانات المتحصل عليها على غرار مد الوزارة بنسخ خام من التعهد الكتابي بعدد من االلتزامات  .4

ترخيص في ممارسة  ـ 143   .التونسيالتونسية والجرف القاري بواسطة البواخر في المياه واالستكشاف والمسح والتنقيب طة البحث العلمي أنش
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  قائمة األنشطة المستثناة من مبدأ السكوت  4ملحق 
  قائمة التراخيص  المراجع القانونية 
  .بها المتعلقة التراخيص ومنح المذكور القانون بعنوان إليها المشار المهام جميع مباشرة في تتمثل الداخلية لوزارة جديدة صالحيات وأسند المتفجرة المواد ونقل وخزن باالتجار المتعلق 1938 أكتوبر 16 في المؤرخ األمر وخاصة القانون لهذا المخالفة السابقة النصوص جميع 35 فصله في ألغى والذي فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة لموادا صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون -
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر -
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو بالكّل للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر -
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار -
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار -

/ توريد/ تصدير/علقة بصنعالرخص المت   .المتفجرة المخصصة ألغراض مدنيةاالتجار في المواد / استعمال/ خزن/ نقل

  .بها المتعلقة اخيصالتر ومنح المذكور القانون بعنوان إليها المشار المهام جميع مباشرة في تتمثل الداخلية لوزارة جديدة صالحيات وأسند المتفجرة المواد ونقل وخزن باالتجار المتعلق 1938 أكتوبر 16 في المؤرخ األمر وخاصة القانون لهذا المخالفة السابقة النصوص جميع 35 فصله في ألغى والذي هافي واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتوريدها وتصديرها مدنية ألعراض المخصصة المتفجرة المواد صنع شروط بضبط المتعلق 1996 جويلية 15 في المؤرخ 1996 لسنة 63 عدد القانون -
  .مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد المتعلقة المعاليم بضبط الخاص 2000 أفريل 24 في المؤرخ 2000 لسنة 859 عدد األمر -
  .فيها واالتجار واستعمالها وخزنها ونقلها وتصديرها وتوريدها مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة المواد صنع عمليات من بالبعض أو كّلبال للقيام طبيعيين أو معنويين ألشخاص ترخيص إسناد وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2000 جوان 27 في المؤرخ 2000 لسنة 1443 عدد األمر -
  .المواد تلك ومراقبة واستعمال ونقل خزن عمليات وبتنظيم مدنية ألغراض المخصصة المتفجرة بالمواد الوطني الدفاع وزارة بتزويد الخاصة واإلجراءات التراتيب بضبط يتعلق 2000 فيفري 04 في مؤرخ الوطني والدفاع الداخلية وزيري من قرار -
  .المتفجرة المواد بتصنيف يتعلق 2000 مارس 18 في مؤرخ الداخلية وزير من قرار -

/ تصدير/تجديد الرخص المتعلقة بصنع   .مدنية المواد المتفجرة المخصصة ألغراضاالتجار في / استعمال/ خزن/ نقل/ توريد

  .ومسكها و حملها  المتعلق بضبط توريد االسلحة و اإلتجار فيها 1969 جوان 12 المؤرخ في 1969 لسنة 33القانون عدد  -
  .  المتعلق بالتوريد و اإلتجار و مسك و حمل األسلحة1970 فيفري 21 المؤرخ في 1970 لسنة 60األمر عدد  -
  . يتعلق بقانون االستثمار2016 سبتمبر 30 مؤرخ في 2016 لسنة 71قانـون عدد  -

  .والذخيرة وإصالحهاترخيص في تعاطي تجارة األسلحة 
  وأجزاؤها وقطع الغيار منهاصناعة األسلحة والذخائر والمفرقعات   .2016 سبتمبر 30 المؤرخ في 71 من قانون اإلستثمار عدد 35الفصل  -
  .)106 الفصل (2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة -
   .للبضائع الجوي النقل استغالل شروط بضبط الخاص الشروط كراس نشرب والمتعلق 1996 ماي 4 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .)03-05و 01-05 المالحق (إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار -
  .جوي استغالل رخصة وسحب تسليم وطرق الحصول لشروط الضابط 2009 أكتوبر 8 في المؤرخ 166 عدد النقل وزير مقرر -
  .للمسافرين المنتظم غير الجوي النقل استغالل رخصة إسناد شروط بضبط المتعلق الشروط كراس -

  الجوي للبضائع، أو/و للمسافرين الجوي النقل استغالل في ترخيص
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 .2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران لةمج -
  .الجوي والعمل الطلب عند الجوي النقل أنشطة في طن 5.7 وزنها يفوق ال طائرات استغالل شروط بضبط الخاص الشروط كراس بنشر الخاص 1999 ماي 8 المؤرخ النقل وزير رقرا -
  ).02-05 المالحق (إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات لنقلا لوزارة التابعة المصالح قبل من المسداة اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار -

  الجوي، العمل أو السياحي والتنشيط الترفيه أنشطة في طن 5.7 وزنها يفوق ال طائرات استغالل في ترخيص

  .2009 ماي 11 في مؤرخ 2009 لسنة 25 عدد والقانون 2005 أوت 18 في والمؤرخ 2005 لسنة 84 عدد والقانون 2004 جويلية 12 في والمؤرخ 2004 لسنة 57 عدد بالقانون وتنقيحها إتمامها تم كما 1999 جوان 29 في المؤرخ 1999 لسنة 58 عدد القانون بمقتضى الصادرة المدني الطيران مجلة -
  .)05-05 المالحق (إسدائها وبشروط بالنظر إليها الراجعة العمومية المنشآت وبعض والمؤسسات النقل لوزارة التابعة المصالح قبل من ةالمسدا اإلدارية بالخدمات المتعلق 2006 أوت غرة في المؤرخ النقل وزير قرار -
  ).2003 فيفري 24 بتاريخ النقل ووزارة السياحة ووزارة الوطني الدفاع وزارة بين عمل جلسة عن قبثالمن (2003 ماي غرة بتاريخ 2003/ 39/22/د عدد اإلجراءات دليل -

  خفيفة، جد الطائرات بواسطة الجوي العمل أو السياحي والتنشيط الترفيه نشاط استغالل في الترخيص

 نوفمبر 22 في المؤرخ 1985 لسنة 93 عدد لقانونبا عليه والمصادق وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد عن البحث تهم خاصة أحكام سن والمتضمن 1985 سبتمبر 14 في المؤرخ 1985 لسنة 9 عدد المرسوم -
  .)7و 6و 4 الفصول) (التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (1987 مارس 6 في المؤرخ 1987 لسنة 9 عدد بالقانون تنقيحه تم كما 1985

  .)التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (وإنتاجها والغازية السائلة الهيدروكربونية المواد على البحث على تشجيعبال والمتعلق 1990 جوان 18 في المؤرخ 1990 لسنة 56 عدد القانون -
  .)18 إلى 10 من الفصول (1999 أوت 17 في المؤرخ 1999 لسنة 93 عدد بالقانون عليها المصادق المحروقات مجلة -
  .)التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (ونقحته تممته التي النصوص وجملة إستغاللها وتسهيل الثاني الجمع من المعدنية المواد عن التفتيش لتسهيل خصوصية تدابير بإحداث والمتعلق 1948 ديسمبر 13 في المؤرخ العلي األمر -
  .)التنفيذ حيز المحروقات مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (التطبيقية ونصوصه المناجم نظام بتحوير تعلقوالم 1953 جانفي غرة في المؤرخ العلي األمر -
  .للمحروقات االستشارية اللجنة وسير تركيبة بضبط والمتعلق 2000 أفريل 5 في المؤرخ 2000 لسنة 713 األمر -
  .المحروقات لسندات المكونة االولية المحيطات زوايا وعالمات وأرقام الجغرافية اإلحداثيات بضبط لمتعلقوا 2000 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 946 عدد األمر -
  .)التنفيذ حيز حروقاتالم مجلة دخول قبل المفعول السارية للرخص بالنسبة (المحروقات مجلة بأحكام تتمتع التي استغالل وامتيازات لرخص التصنيفية بضبط المتعلق 2000 ديسمبر 12 في المؤرخ القرار -
  ).1- 3 وملحق 2- 1 ملحق (إسنادها وشروط والطاقة الصناعة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات المتعلق 2002 ديسمبر 20 في مؤرخ والطاقة الصناعة وزير قرار -

  المحروقات، عن البحث رخص

  الفالحية، األراضي صبغة تغيير ترخيص  الفالحية لألراضي الجهوية االستشارية الفنية اللجان سير وطرق بتركيب علقالمت 1984 أفريل 7 في المؤرخ 1984 لسنة 386 عدد األمر -
  .2001 جانفي 15 في مؤرخال 2001 لسنة 1 عدد قانونالصادرة بمقتضى ال االتصاالت مجلة -
  .لالتصاالت العمومية الشبكات وتشغيل إلقامة الضرورية االرتفاق بحقوق االنتفاع اءاتوإجر شروط بضبط تعلقالم 2001 أفريل 14 في مؤرخال 2001 لسنة 832 عدد  األمر -

  ،مشغلي الشبكات العمومية لالتصاالتواستغاللها وصيانتها لفائدة لالتصاالت  العمومية الشبكات وتجهيزات الربط خطوط لتركيز ارتفاق حقوق إسناد
  .2001 جانفي 15 في مؤرخال 2001 لسنة 1 عدد قانونالصادرة بمقتضى ال االتصاالت مجلة -
  .2013 جويلية 22مؤرخ في الالراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال تعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الم 2002 فيفري 11مؤرخ في القرار من وزير تكنولوجيات االتصال  - 
  ).1- 5ملحق (االتصال وشروط إسنادها  المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات 2002يفري  ف11قرار مؤرخ في  -

  الراديوية الترددات استغالل
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  ).52الفصل ( 2001 جانفي 15مؤرخ في ال 2001 لسنة 1القانون عدد مجلة اإلتصاالت الصادرة بمقتضى  -
جويلية  22مؤرخ في الللترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال تعلق بالمصادقة على المخطط الوطني الم 2002 فيفري 11التصال مؤرخ في  اقرار من وزير تكنولوجيات -

2013. 
  .ترددات الراديويةتعلق بضبط معلوم إسناد الالم 2002 فيفري 11قرار من وزير تكنولوجيات االتصال مؤرخ في  -
  ).02-4ملحق عدد (المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات االتصال وشروط إسنادها  المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف 2003 أفريل 7قرار وزير تكنولوجيات اإلتصال والنقل المؤرخ في  -

  اديويةالر للترددات المستعملة والبث االتصاالت أجهزة واستغالل وتركيز وتوريد صنع

  .1999ماي  31 المؤرخ في 1999 لسنة 1233والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه باألمر عدد  الـــمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عنـــــد الــــتوريد 1994 أوت 29 المؤرخ في 1994 لسنة 1744األمر عدد  -
تعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح الم 2004 أكتوبر 20ي لعمومية مؤرخ فقرار من وزير الصحة ا -   .)1 ـ 4الملحق عدد (التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها 

  المطهرة المواد استعمال في صحية رخصة
ه إتمامه وتنقيح تم المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما1973 أوت 3 المؤرخ في 1973 لسنة 55القانون عدد  -  ).3الفصل  (2010 جوان 7المؤرخ في  2010 لسنة 30 والقانون عدد 2008 ماي 13 المؤرخ في 2008 لسنة 32 والقانون عدد 1989ديسمبر  12 المؤرخ في 1989 لسنة 101 والقانون عدد 1976 جويلية 9 المؤرخ في 1976 لسنة 62بالقانون عدد 
المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل األدوية المعدة 1985 نوفمبر 22 المؤرخ في 1985 لسنة 91القانون عدد  -   ).16 و6 و5الفصول  (1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999 لسنة 73للطب البشري المنقح بالقانون عدد 
 .قبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارهااألدوية المعدة للطب البشري و مرا المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع 1990 سبتمبر 3 المؤرخ في 1990 لسنة 1400األمر عدد  -
  .المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج االختصاصات الصيدلية بالسوق المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي 2001 مارس 29 المؤرخ في 2001 لسنة 789 األمر عدد  -
متعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق لألدوية ذات  ال1996 سبتمبر 10قرار وزير الصحة المؤرخ في  -   .االستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
 .2005س  مار7الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية لالختصاصات 2002 أكتوبر 15 قرار وزير الصحة المؤرخ في  -
  .لألدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخالصه المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق 2011 سبتمبر 8 قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في  -
  )4 ـ 2الملحق عدد (لصحة العمومية وشروط إسنادها لوزارة ا يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة 2004 أكتوبر 20قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في  -

  .البشري االستعمال ذات لألدوية بالسوق ترويج رخصة

 ).16 و13الفصول  (2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000 لسنة 40وإتمامه بالقانون عدد  المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه 1978 مارس 8 المؤرخ في 1978 لسنة 23القانون عدد  -
  ).4الفصل ( المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة األدوية 1990 أوت 7 المؤرخ في 1990 لسنة 79قانون عدد  - 
 .يرةالبيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأش الــــمتعلق بضبط قواعد حسن صنع األدوية 1979 سبتمبر 28 المؤرخ في 1979 لسنة 831األمــر عدد  -
  .بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج األدوية واالختصاصات الصيدلية المعدة لالستعمال البيطري بالسوق المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق 2001 فيفري 26 المؤرخ في 2001 لسنة 589األمر عدد  - 
 . إعداد األدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك األدوية للبيع بضبط تركيب لجنة منح رخص استغالل معاهد  المتعلق1980 جانفي 15قرار وزيري الفالحة والصحة المؤرخ في  -
المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في 2011 سبتمبر 08قرار وزيري المالية والصحة المؤرخ في  -  .بيع األدوية البيطرية وكيفية خالصه
  ).6 ـ 2الملحق عدد (لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها  يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة 2004 أكتوبر 20صحة العمومية مؤرخ في قرار من وزير ال -

  .االستعمال البيطريرخصة ترويج بالسوق لألدوية ذات 

دة بدائل لبن األم والمواد الشبيهة  المتعلق بمراقبة جو1983 مارس 4 المؤرخ في 1983 لسنة 24القانون عدد  -     ).4الفصل (بها وتسويقها واإلعالم المتعلق باستعمالها 
 .اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل المتعلق بضبط مشموالت وتركيبة وسير عمل 1984 نوفمبر 3 المؤرخ في 1984 لسنة 1314األمر عدد  -
    .لمتعلق بضبط قائمة بدائل لبن األم ا2016 أفريل 5قرار وزير الصحة المؤرخ في  -
تعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح الم 2004 أكتوبر 20لعمومية مؤرخ في قرار من وزير الصحة ا -   )7 ـ 2الملحق عدد (التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها 

  .والمواد الشبيهة بهارخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن األم 
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  قائمة التراخيص  المراجع القانونية
 أفريل 12 مؤرخ في 2013 لسنة 10 وبالقانون عدد 2008 جانفي 8 مؤرخ في 2008 لسنة 1بالقانون عدد  كما تم تنقيحها وإتمامها 2001جانفي15 مؤرخ في 2001 لسنة 1تصاالت الصادرة بالقانون عدد مجلة اإل -

 ).28المطة -2الفصل  (2013
شروط وإجراءات إسناد ترخيص تعلق بضبط الم 2014 جانفي 16 مؤرخ في 2014سنة  ل412أمر عدد  -   .لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية لالتصاالت
  )www.mincom.tn-espace investisseurs( معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة اإللكترونية للوزارة لالتصاالت افتراضيةالشروط واإلجراءات مضمنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشّغل شبكة  -

مشغل شبكة افتراضية ممارسة نشاط    لالتصاالت

 والفصل 6 إلى 3 من الفصول (2008 ماي 13 في المؤرخ 2008 لسنة 32 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص وجميع الصيدلية المهن بتنظيم المتعلق1973 أوت 3 في المؤرخ 1973 لسنة 55 عدد القانون -
 )).مكرر (26

 ).1 الفصل (1999 جويلية 26 في المؤرخ 1999 لسنة 73 عدد بالقانون تنقيحه تم كم البشري للطب المعدة األدوية وتسجيل صناعة بتنظيم المتعلق 1985 نوفمبر 22 في المؤرخ 1985 لسنة 91 عدد القانون -
    .إشهارها وكذلك وتسميتها وعنونتها وتكييفها جودتها ومراقبة البشري للطب المعدة ألدويةا لصنع المحكم التطبيق قواعد بضبط المتعلق 1990 سبتمبر 3 في المؤرخ 1990 لسنة 1400 عدد األمر -
 .2009 نوفمبر 11 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما البشري للطب المعدة األدوية صنع مؤسسات استثمار رخصة لمنح الترخيص لجنة عمل وسير تركيب بضبط المتعلق 1987 فيفري 17 في المؤرخ الصحة وزير قرار -
  .البشري االستعمال ذات األدوية صنع مؤسسة استثمار رخصة منح شروط بضبط المتعلق 1990 ديسمبر 15 في المؤرخ الصحة وزير قرار -
  )3 ـ 2 عدد الملحق (إسنادها وطوشر العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات تعلقالم 2004 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار -

  .األشكال الصيدلية المصنوعة بهانشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على ذات االستعمال البشري أو توسيع ترخيص إلستغالل مؤسسة لصنع األدوية 

      ).10 إلى 8 من الفصول (2000 أفريل 5 في المؤرخ 2000 لسنة 40 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما البيطرية الصيدلية بتنظيم المتعلق 1978 مارس 8 في المؤرخ 1978 لسنة 23 عدد القانون -
 .للبيع األدوية تلك عرض في الترخيص تأشيرة ومنح البيطرية األدوية إعداد معاهد استغالل رخص منح لجنة تركيب بضبط المتعلق 1980 جانفي 15 في المؤرخ والصحة الفالحة وزيري قرار -
  .خالصه وكيفية البــيطرية األدوية بيع في الترخيص تأشيرة طلب معلوم مقدار بضبط تعلقالم 2011 سبتمبر 8 في المؤرخ لصحة ووزير المالية زيرو من قرار -
  )5 ـ 2 عدد الملحق (إسنادها شروطو العمومية الصحة لوزارة التابعة المصالح قبل من مسداة إدارية بخدمات تعلق الم2004 أكتوبر 20 في مؤرخ العمومية الصحة وزير من قرار -

  .نشاطها أو نقلهاذات االستعمال البيطري أو توسيع ترخيص إلستغالل مؤسسة لصنع األدوية 

  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
 ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 دعد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828لحكومي عدد والمنقح باألمر ا2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي والنقل" لواج "واألجرة "التاكسي الجماعي "سيارات تتبعها التي مسالكال تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
  .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 يخبتار 15 عدد النقل وزير منشور -

  ".فردي تاكسي "سيارة بواسطة لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي ترخيص
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  قائمة التراخيص  المراجع القانونية
  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم تعلقالم 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد نونالقا من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828 والمنقح باألمر الحكومي عدد2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه هتنقيح تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في لمستخدمةا السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور -

  "جماعي تاكسي "سيارة بواسطة لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي ترخيص

  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها لمنصوصا الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب صللشخ المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828 والمنقح باألمر الحكومي عدد2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل تغاللباالس المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص منتظمال غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور -

   حدود الواليةخارج "لواج"سيارة أجرة لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم 

  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 نةلس 2118 عدد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828د والمنقح باألمر الحكومي عد2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها يالت المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 يلأفر 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور -

  . حدود الواليةداخل  "لواج"سيارة أجرة لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم 
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  قائمة التراخيص  المراجع القانونية
  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم لقالمتع 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 لأفري 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828 والمنقح باألمر الحكومي عدد2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم اكم الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما اصلألشخ المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور -

  ".تاكسي سياحي"سيارة ة لألشخاص بواسطترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم 

  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد األمر -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص مهنيةال وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 عدد األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828 والمنقح باألمر الحكومي عدد2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل علقةالمت العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي المسالك تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح لقالمتع 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص المنتظم غير وميالعم النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 بتاريخ 15 عدد النقل وزير منشور -

  .حدود الوالية خارج "نقل ريفي"سيارة لألشخاص بواسطة ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم 

  ،2006 جويلية 28 في المؤرخ 2006 لسنة 55 عدد بالقانون المنقح البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون -
  فيها، الرأي إبداء تتولى التي المطالب وأصناف البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 24 بالفصل عليها المنصوص الجهوية االستشارية اللجنة سير وطرق تركيبة بضبط المتعلق 2004 أكتوبر 14 في المؤرخ 2004 لسنة 2410 عدد مراأل -
  ،2012 ماي 29 في المؤرخ 2012 لسنة 512 عدد باألمر إتمامه تم كما البري النقل بتنظيم المتعلق 2004 أفريل 19 في المؤرخ 2004 لسنة 33 عدد القانون من 33و 30و 28و 25و 22 بالفصول عليها المنصوص األنشطة أحد تعاطي في الراغب للشخص المهنية وبالكفاءة بالجنسية المتعلقة الشروط بضبط المتعلق 2006 جويلية 31 في المؤرخ 2006 لسنة 2118 ددع األمر -
 .2016 جوان 24 المؤرخ في 2016لسنة   828الحكومي عدد والمنقح باألمر 2012 ديسمبر 4 في المؤرخ 2012 لسنة 3128 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الطرقات على لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل بتنظيم المتعلق 2007 سبتمبر 3 في المؤرخ 2007 لسنة 2202 عدد األمر -
 ،2014 جوان 30 في المؤرخ النقل وزير بقرار تنقيحه تم كما لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل لتعاطي الدنيا المادية والوسائل باالستغالل المتعلقة العامة والقواعد الريفي  والنقل"لواج "واألجرة  الجماعي"التاكسي "سيارات تتبعها التي لمسالكا تحديد وطرق الفنية وخاصياتها لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل في المستخدمة السيارات لعمر األقصى الحد بضبط الخاص 2010 جانفي 22 في المؤرخ النقل وزير قرار بتنقيح المتعلق 2012 ماي 31 في المؤرخ النقل وزير قرار -
   .لألشخاص المنتظم غير العمومي النقل تراخيص إسناد عملية في األولويات لترتيب المعتمدة المقاييس ضبط حول 2013 أفريل 30 ريخبتا 15 عدد النقل وزير منشور -

  .حدود الوالية داخل "نقل ريفي" سيارة لألشخاص بواسطةترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم 




