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المقدمة - 1  

)  2018ماي  11مؤرخ في  2018لسنة  417أمر حكومي عدد ( األمر  الحكومي  ١يندرج هذ
ضمن المحاوالت الساعية لتطوير اإلدارة التونسية والذي من شـأنه أن ينعكس على 

.                     للبالد االستثماري و االقتصادي المناخين 

 ١تطبيق هذمجال , استعمالهاتعاريف المصطلحات التي تم التقدمي العرض  ١هذيتضمن 
بياني يلخص اإلجراءات واآلجال المتعلقة باألنشطة و المجاالت المعنية و أخيرا رسم , األمر

. المالحق المذكورة باألمر 
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التعاريف - 2  
التراخيص : الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة اإلدارية لطالبها إذا توفرت فيه 

وال تعتبر . الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط االقتصادي أو إلنجاز مشروع
اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو اإلجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص 

من الدستور تراخيصا على  13التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 
.معنى هذا األمر الحكومي

السلطة اإلدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.

الهيئة ذات االختصاص : البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي 
المشار إليه أعاله وهيئة السوق  2016لسنة  48التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 

.نمعيالمالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صالحيات تعديلية لقطاع 

الهيئة: الهيئة التونسية لالستثمار.

2الفصل 
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التطبيقمجال  - 3 

3الفصل 

،الطبيعية والمواد اإلنشائيةالموارد  -

،البري والبحري والجويالنقل  -

الماليةالبنوك والمالية والتأمين والسوق  -

،الخطرة أو الملوثةالصناعات  -

،الصحة -

،التعليم -

،االتصاالت -

.بعض األنشطة التجارية و الخدمات -

من هذا األمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية لألنشطة  1الملحق عدد يضبط 
بالقطاعات المذكورة أعاله المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على االقتصادية 

.التراخيص المتعلقة بها و شروطها و إجراءاتها
من هذا األمر  1غير المدرجة بالملحق عدد االقتصادية و تعتبر األنشطة 

.الحكومي غير خاضعة لتراخيص

1/3
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مجال التطبيق - 3 

4الفصل 

 2بالملحق عدد التي تم حذف تراخيص ممارستها االقتصادية تضبط قائمة األنشطة 
من هذا األمر الحكومي على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ 

.من تاريخ دخوله حيز النفاذستة أشهر صدوره لمدة أقصاها 

تخضع أن أجل أقصاه ستة أشهر يمكن للوزارات و السلط اإلدارية المختصة في 
من هذا األمر الحكومي إلى  2األنشطة االقتصادية المنصوص عليها بالملحق عدد 

كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السلطة المعنية و الوزير المكلف 
باالستثمار

2/3
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مجال التطبيق - 3 

5الفصل 

تضبط قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع و أجال و إجراءات و شروط إسنادها 
المنصوص عليها بالتشريع و التراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا األمر 

.من هذا األمر الحكومي 3بالملحق عدد الحكومي 

غرة من هذا األمر الحكومي حيز النفاذ بداية من  9و  8و  7و  6تدخل أحكام الفصول 
وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السلط  2018جويلية 

.اإلدارية المختصة بداية من هذا التاريخ

11الفصل 

3/3
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الرسم البياني - 4       

ضمن غياب اآلجال 
3أو  1الملحق 

=
يوم 60

تدخل سلطة 
إدارية أخرى

يوم 90<=مدة تعليق

مصادقة المجلس 
األعلى لالستثمار

=
يوم 180 

 6الفصل 

تقديم مطلب 
الترخيص الى 
مكتب السلطة 
اإلدارية المختصة

تسلم اإلدارية السلطة
تاريخ يتضمن وصال

المطلبإيداع

طالب دعوة عمل أيام عشرة أقصاه أجل في
كتابياأثراتتركوسيلةبكلالترخيص

حينإلىالبتآجالتعلقوملفهالستكمال
وصلمقابلالوثائقاستكمال

اآلجال ضمن 
3أو  1الملحق 

و إذا لم تدل السلطة 
اإلدارية المتدخلة 

برأيها أو بالمعطيات 
المطلوبة خالل ذلك 
األجل، تبت السلطة 

اإلدارية المتعهدة 
بالمطلب وفق الوثائق 
المضمنة بملف طلب 

الترخيص

 8الفصل 
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السلطة اإلدارية بعد  في حالة سكوت
انقضاء آجال الرد

يوجه طلب 
إسناد 

الترخيص 
إلى الهيئة 

تقوم الهيئة بطلب 
توضيحات من 

السلطة اإلدارية 
في أجل أقصاه 
خمسة أيام من 

تاريخ تلقيها 
العريضة

يتعين وجوبا على 
السلطة اإلدارية أن 
تمد الهيئة في أجل 
أقصاه عشرة أيام 
عمل من تاريخ 

تلقي الطلب من 
يد قبل الهيئة بما يف
عدم سكوتها

إذا ثبت لدى الهيئة 
سكوت السلطة 

اإلدارية فإنها تتولى 
في أجل أقصاه 

عشرون يوم عمل من 
تاريخ رد السلطة 
اإلدارية لها إسناد 

الترخيص

تعلم طالب 
الترخيص وكذلك 
السلطة اإلدارية 
بقرارها في أجل 

أقصاه خمسة أيام 
عمل من تاريخ 

.اتخاذه اإلجراءات

االستثناء : يبّت البنك 
المركزي التونسي في 

مطالب التراخيص المتعلقة 
بتحويل األموال بالعملة 

األجنبية إلى الخارج  في 
أجل أقصاه تسعون يوما من 

.تاريخ إيداع المطلب

تطبيق 
أحكام 
8الفصل 

إذا انقضى 
األجل تنطبق ,

أحكام 
9و  8الفصلين 

تطبيق 
أحكام 
9الفصل 

االستثناء 2 : ال تنطبق 
على  9أحكام الفصل 

تراخيص ممارسة األنشطة 
االقتصادية والتراخيص 

اإلدارية إلنجاز مشروع التي 
تمنحها الهيئات ذات 

االختصاص

 9و  7الفصلين 

10 
  20أيام

يوم

40 
يوم
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المالحق - 5       
ملحق 1

قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها

1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية والمواد 

اإلنشائية:

.ترخيص الصيد البحري. 1
.مقطع من الصنف الصناعيالستغالل ترخيص . 2
.ترخيص في استغالل مقطع من الصنف التقليدي. 3
ترخيص في انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات . 4

.المتجددة لتلبية حاجيات االستهالك المحلي

2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة 
النقل البري والبحري والجوي:

ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  16
".تاكسي سياحي"بواسطة سيارة 

ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  17
.خارج حدود الوالية" نقل ريفي"بواسطة سيارة 

ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  18
.داخل حدود الوالية" نقل ريفي"بواسطة سيارة 

الترخيص في نقل المواد المتفجرة المخصصة ألغراض .  19
.مدنية

.الترسيم بدفتر المجهز البحري. 5
.الترسيم بدفتر الناقل البحري. 6
.الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. 7
.الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ. 8
أو الجوي / ترخيص في استغالل النقل الجوي للمسافرين و. 9

.للبضائع
طن في  5.7ترخيص في استغالل طائرات ال يفوق وزنها .  10

.أنشطة الترفيه و التنشيط السياحي أو العمل الجوي
ترخيص في استغالل نشاط الترفيه والتنشيط السياحي .  11

.أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  12

".تاكسي فردي"بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  13

".تاكسي جماعي"بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  14

.خارج حدود الوالية" لواج"بواسطة سيارة أجرة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص .  15

.داخل حدود الوالية" لواج"بواسطة سيارة أجرة 

3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين 

والسوق المالية:

ترخيص مسبق للقيام بعملية تخفيض في رأس مال .  31
ماليةبنك أو مؤسسة 

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

الموافقة المسبقة لبنك أو لمؤسسة مالية تعتزم .  33
في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو االنتصاب 

تمثيليمكتب 
ممارسة عمليات الصيرفة اإلسالمية من قبل البنوك .  34

التقليدية
فتح مكاتب تمثيل  بتونس من قبل بنوك أو .  35

مؤسسات مالية غير مقيمة مقرها االجتماعي بالخارج
.ترخيص لممارسة نشاط الوساطة بالبورصة.  36
.ترخيص لممارسة نشاط المؤسسة الراعية.  37
ترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ األوراق .  38

.المالية لفائدة الغير
ترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق .  39

.المشتركة للديون
.ترخيص بعث مؤسسات االستثمار غير المقيمة.  40

.ترخيص إلحداث مؤسسات التأمين.  20
إحداث مؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة .  21

).بموجب اتفاقية(
ترخيص لممارسة نشاط نائب تأمين أو منتج التأمين على .  22

.الحياة
.ترخيص لممارسة نشاط سمسار تأمين و إعادة تأمين.  23
ترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير من قبل .  24

.مؤسسات التمويل الصغير
ترخيص في إحداث شركة استثمار ذات رأس مال قار غير .  25

.مقيمة
ترخيص مشترك بين (ترخيص إلحداث الجمعيات التعاونية .  26

)وزيري المالية والشؤون االجتماعية
ترخيص ممارسة نشاط بنك أو مؤسسة مالية أي .  27

 4 الترخيص لممارسة العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل
بصفة بنك أو مؤسسة مالية  2016لسنة  48من القانون عدد 

اعتياديةبصفة 
ترخيص مسبق ألجراء تغيير على الصنف أو على طبيعة .  28

النشاط الذي رخص لبنك او للمؤسسة المالية في ممارسته
ك ترخيص مسبق للقيام بعملية اندماج أو انقسام يعتزم بن.  29

أو مؤسسة مالية القيام به
ترخيص مسبق إلحالة أصول أو خصوم بنك أو مؤسسة . 30

ير مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغي
في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته

.شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة.  41
.التصرف في الصناديق المشتركة للصكوك.  42
ترخيص لممارسة نشاط التصرف في موارد خاصة .  43

توضع على ذمة شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 
.لفائدة مستثمرين غير حذرين

تكوين مؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق .  44
.المالية

والصناديق االنطالق تكوين صناديق المساعدة على .  45
.المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية

تكوين صناديق المساعدة على االنطالق والصناديق .  46
المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء 

.مخفف
.تكوين الصندوق المشترك للديون.  47
.تكوين الصندوق المشترك للصكوك اإلسالمية.  48
تكوين صناديق الخبرة.  49
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ملحق 1
قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة االقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها

4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة:

صناعة الحديد السائل و حديد البناء.  56
.ترخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة.  57

5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
األنشطة االقتصادية بقطاع الصحة:

ترخيص إلحداث مؤسسة صحية تسدي كامل خدماتها .  58
.لفائدة غير المقيمين

أو " أ"ترخيص إلحداث صيدلية بيع بالتفصيل من الصنف .  59
.أو نقلها أو إحالتها" ب"

ترخيص إلحداث و استغالل مركز لتصفية الدم أو توسيعه .  60
.أو نقله

مؤسسة لصنع األدوية ذات االستعمال الستغالل ترخيص .  61
البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على 

.األشكال الصيدلية المصنوعة بها
مؤسسة لصنع األدوية ذات االستعمال الستغالل ترخيص .  62

.البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها

6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
األنشطة االقتصادية بقطاع التعليم:

.ترخيص في إحداث مؤسسة تربوية خاصة.  63
.استغالل كتّاب مستّقل عن مسجد أو جامع.  64
.ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي.  65

7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
األنشطة االقتصادية بقطاع االتصاالت:

ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية لالتصاالت.  66
ونشاط مزود األنترنت ممارسة نشاط مزود خدمات .  67

.األنترنتخدمة النفاذ إلى 
.الخدمات البريديةتوفير .  68

8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
بعض األنشطة التجارية والخدمات:

.ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري.  69
ترخيص إحداث مشروع ضمن آلية عقود االستغالل .  70

تحت التسمية األصلية األجنبية
.ترخيص تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.  71
.رخصة وكيل تجاري في المعدات السيارة.  72
.إسناد بطاقة مهنية لخباز.  73
إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع المالبس المستعملة .  74

.بالتفصيل
ترخيص لبيع المالبس المستعملة بالجملة.  75
.لألجانب" كازينو" ترخيص في استغالل ألعاب المالهي.  76
ترخيص في تعاطي األنشطة المتعلقة بالمراقبة .  77

.والحراسة
ترخيص في تعاطي األنشطة المتعلقة بنقل العملة .  78

.والمعادن الثمينة
ترخيص في تعاطي األنشطة المتعلقة بالحماية البدنية .  79

لألشخاص
رخصة إحداث فرع أو توسيع نشاط مؤسسة تتعاطى .  80

أنشطة خصوصية متعلقة بالمراقبة و الحراسة و نقل العملة 
.و المعادن الثمينة أو الحماية البدنية لألشخاص

صناعة األسلحة والذخائر والمفرقعات وأجزاؤها وقطع الغيار .  50
منها

.ترخيص لفتح واستغالل وحدة تكسير وغربلة.  51
الترخيص في صنع المواد المتفجرة المخصصة ألغراض .  52

.مدنية
/ خزن/ نقل/ توريد/ تصدير/تجديد الرخص المتعلقة بصنع.  53

االتجار في المواد المتفجرة المخصصة ألغراض / استعمال
.مدنية

ترخيص إلنجاز مصانع اإلسمنت الرمادي أو األبيض.  54
.الجيرصناعة .  55

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

الترخيص في توريد المواد المتفجرة المخصصة .  82
.ألغراض مدنية

الترخيص في تصدير المواد المتفجرة المخصصة .  83
.ألغراض مدنية

الترخيص في خزن المواد المتفجرة المخصصة ألغراض .  84
.مدنية

الترخيص في استعمال المواد المتفجرة المخصصة .  85
.ألغراض مدنية

الترخيص في اإلتجار في المواد المتفجرة المخصصة .  86
.ألغراض مدنية

ترخيص في تعاطي تجارة األسلحة والذخيرة .  87
.وإصالحها

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

.ترخيص في استغالل نشاط صيانة الطائرات.  89
الترخيص في استغالل نشاط اإلشراف على الخدمات .  90

.الجوية بالمطارات التونسية
.الديوانةترخيص لممارسة مهنة وسيط لدى .  91
ترخيص إلحداث مؤسسة لإلتجار في المنقوالت األثرية .  92

.والتاريخية المحمية أو غيرها
ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال .  93

.التعليم العالي
الموافقة المسبقة على مشاريع اإليواء السياحي .  94

.ومشاريع التنشيط السياحي
الموافقة النهائية على مشاريع اإليواء السياحي .  95

.ومشاريع التنشيط السياحي
.ترخيص ممارسة نشاط التوظيف بالخارج.  96
رخصة مقهى من الصنفين الثاني والثالث ورخصة .  97

.مناولة المشروبات الكحولية مع الطعام
فيترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة .  98

إيواء األشخاص المعوقين ورعايتهم 
ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية.  99

التبغترخيص في استغالل محالت بيع .  100
).إسناد جديد( 

.سيطهاتبيتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة و 2018ماي  11مؤرخ في  2018لسنة  417أمر حكومي عدد 
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ملحق عدد 2
قائمة تراخيص ممارسة األنشطة االقتصادية التي سيتم حذفها

1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفالحة 

والموارد المائية والصيد البحري

.ترخيص الستغالل مصائد ثابتة. 1
.ترخيص في تجميع الحبوب. 2
و " ب"بطاقة مهنية لمقاوالت حفر اآلبار المائية األصناف . 3
"ز"و " و"و " ه"و " د"و " ج"
موافقة مبدئية على إقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو . 4

.منشأة تفريخ
بطاقة مهنية لتوريد البذور والشتالت. 5
بطاقة مهنية لالتجار بالبذور والشتالت. 6
بطاقة مهنية إلنتاج بذور و شتالت. 7

2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة و 

المؤسسات الصغرى و المتوسطة

.ترخيص لهياكل المراقبة لتعاطي نشاط المراقبة الفنية. 8

3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز 

واإلسكان والتهيئة الترابية

.رخصة البعث العقاري. 9
قرار منح مصادقة لمراقب فني.  10

4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة

بطاقة تاجر متجول.  11
.الترخيص لممارسة مهنة عون اإلشهار التجاري.  12

5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل

ترخيص في استغالل نشاط الترفيه والتنشيط .  13
.السياحي بواسطة المناطيد

ترخيص في استغالل نشاط التكوين في ميدان الطيران .  14
بطلب من المؤسسات  الرسكلةالتكوين المستمر و (المدني 

).العاملة في القطاع

6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة السياحة 

والصناعات التقليدية

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

.السياحي
الموافقة النهائية على شركات التصرف في مؤسسات .  16

.اإليواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي

7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات 

االتصال واالقتصاد الرقمي
.إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت.  17
.األنترناتترخيص مسبق لتوفير نقطة تبادل حركة .  18
ادماج وانجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا .  19

.المعلومات واالتصال
شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في .  20

.مجال السالمة المعلوماتية

8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية

ترخيص في فتح نيابة حرة لممارسة نشاط تسجيل .  21
.الرهانات على الخيول

9. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة األنشطة 
االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي
الجامعية الخاصة المعدة  المبيتاتترخيص في استغالل .  22

.إليواء الطلبة

10 . قائمة التراخيص الراجعة بالنظر إلى وزارة 
الصحة

ترخيص لممارسة الطب اإلنجابي بالمؤسسات الصحية .  23
.الخاصة

 ترخيص الستغالل مخبر خاص للتحاليل الطبية البشرية.  24
.والبيطرية والتشريح وعلم الخاليا المرضيين البشريين

.ترخيص إلحداث واستغالل مركز معالجة بماء البحر.  25

11 . قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
األنشطة االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة 

الداخلية
.رخصة كاتب عمومي.  26
.بطاقة مهنية لمقاوالت حفر اآلبار المائية صنف أ.  27
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  ملحق 3: قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط 
إسنادها

1. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال
 وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية

إسناد تراخيص فتح واستغالل المؤسسات الخطرة أو . 1
)المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث(المخلة بالصحة 

تجديد قرار أو تغيير (رخصة استغالل محالت بيع التبغ. 2
)عنوان

.ترخيص لإلقامة الوقتية بملك الدولة الغابي. 3
بهارخصة الوالي في العمليات العقارية التي . 4

)ترخيص مسبق.(طرف أجنبي
رخصة الوالي في العمليات العقارية الكائنة داخل دوائر . 5

.تدخل الوكالة العقارية الفالحية
.رخصة بناء. 6

ترخيص الستغالل مستودع خاص  للحساب الشخصي بالنسبة لشركات . 7
.التجارة الدولية

ترخيص الستغالل مستودع خاص  للحساب الشخصي بالنسبة لشركات . 8
.القانون العام

ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات . 9
.الصناعية

3. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراأت 
وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى لجنة التراخيص 

المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ 
في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات 

المالية

2. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراأت 
وشروط إسنادها الراجعة بالنظر وزارة المالية

بالنسبة (ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي.  10
).للوكالء المعتمدين

ترخيص لتحويل أموال القتناء األجانب لألراضي والمحالت المبنية خارج .  24
المناطق الصناعية واألراضي خارج المناطق السياحية واقتناء منشآت 

.سياحية
العقارات ذات الصبغة السكنية او  إلقتناأتترخيص لتحويل أموال .  25

.الستعمالها كمقر اجتماعي للشركات غير المقيمة
ترخيص لتحويل أموال القتناء أصل تجاري من قبل شركة أو مستثمر .  26

.أجنبي غير مقيم
قروض خارجية قصد تمويل الشركات المقيمة بالنسبة للمبالغ التي .  27

.تفوق تلك المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي
المقيمةقروض ايجار مالي لفائدة الشركات غير .  28
قروض استثمار بالعملة أو بالدينار المسندة من قبل البنوك المقيمة .  29

.لفائدة الشركات غير المقيمة المنتصبة بالبالد التونسية
قروض استثمار بالعملة  المسندة من قبل البنوك المقيمة لفائدة .  30

.الشركات المقيمة
مساهمة األجانب غير المقيمين في رأس مال شركات عند التكوين .  31

او عند الترفيع
تغيير صفة الشركات من الناحية الصرفية من مقيمة الى غير مقيمة .  32

.او عكس ذلك
.تحويل أموال قصد االستثمار بالخارج.  33
 تحرير مساهمات غير المقيمين في شركات منتصبة بالبالد التونسية.  34

عند التكوين أو عند الترفيع ...) بالدينار، مساهمات عينية(دون توريد عملة 
.في رأس المال

ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة .  11
للشركات البترولية

)السوق الحرة(ترخيص الستغالل مستودع خاص للحساب الشخصي.  12

احداث مشروع ضمن مختلف آليات االعفاء من تطبيق القواعد .  36
المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة

.رخصة تركيز اقتصادي.  37
.بطاقة تاجر أجنبي.  38

ترخيص في بناء ومد واستغالل القنوات ذات المصلحة العامة المعدة .  39
.لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط

.ترخيص في انجاز واستغالل الخطوط الكهربائية.  40
ترخيص في انجاز مشاريع اإلنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات .  41

.المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض
ترخيص في انجاز مشاريع اإلنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات .  42

.المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط
ترخيص في إحالة كلية أو جزئية للحقوق وااللتزامات المتعلقة برخصة .  43

والبحث واستغالل المحروقاتاالستكشاف 
ترخيص في إحالة الحقوق وااللتزامات المتعلقة برخصة بحث أو امتياز .  44

استغالل في قطاع المناجم
ترخيص في اإلشغال المؤقت ألراض الزمة للبحث أو االستغالل .  45

المنجمي
.منجميةترخيص في التصرف في مواد معدنية متأتية من أبحاث .  46
.ترخيص في تسويغ رخص البحث أو امتيازات االستغالل عن المناجم.  47
ترخيص في إحالة حقوق والتزامات في رخص عن المحروقات.  48
.ترخيص االستكشاف في قطاع المناجم.  49
.قطاع المناجمرخص بحث في .  50

51 . امتياز استغالل في قطاع المناجم.
8. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال 

وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة 
الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

مسافن أصناف مائية ترخيص .  52
باستثناء الصنع (وحدة صيد بحريوتوريد ترخيص في صنع .  53

.)المعد للتصدير

.ترخيص استغالل المستودع العمومي.  13
.ترخيص الستغالل مستودع خاص لحساب الغير.  14
ترخيص لتفريع نشاط مؤسسات تمويل صغير.  15
ترخيص في القيام بعمليات اقتناء أو بيع حصص برأس المال أو أصول .  16

.مؤسسات التمويل الصغير أو التخفيض في رأس المال
تأمينترخيص القتناء حصص من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة .  17
ترخيص لمؤسسة تأمين مقيمة القتناء حصص من رأس مال أو .  18

.إحداث مؤسسة تأمين وإعادة تأمين بالخارج
ترخيص لتحويل محفظة عقود تأمين أو اندماج أو انقسام مؤسسة .  19

.تأمين
ترخيص الندماج مؤسسات تمويل صغير.  20

4. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال 
وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى 

البنك المركزي التونسي

5. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال 
وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة 

الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

6. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة 

بالنظر إلى وزارة التجارة

7. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراأت 
وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة و المناجم 

والطاقات المتجددة

عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس .  21
مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق االقتراع من قبل شخص أو 

مجموعة من األشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس 
.  التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها

وفي كل الحاالت كل عملية تفضي إلى تجاوز العتبات القانونية (
امتالك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق 

)االقتراع
:  ترخيص إلبرام تحالف ينجر عنه تجاوز احدى العتبات التالية.  22

امتالك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق 
االقتراع

ترخيص للمساهم المرجعي للتفويت كليا أو جزئيا في .  23
 إقتراعمساهمته في رأس مال بنك او مؤسسة مالية او من حقوق 

من شأنه أن يفقده صفة المساهم المرجعي

12

ترخيص في فتح و استغالل المؤسسات الخطرة أو المخلة .  35
).المؤسسات المرتبة من الصنف األول و الثاني(بالصحة أو المزعجة 
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  ملحق 3: قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط 
إسنادها

خاضع لنظام بملك خاص الستغل الغابة ترخيص .  59
.بملك خاصتكسير غابة الغابات أو في 

الغابيةلنقل المنتوجات ترخيص .  60
بملك الدولة الغابيلإلقامة الوقتية ترخيص .  61
التصدير ألصناف أو إعادة أو تصدير ترخيص لتوريد .  62

.ومنتوجاتهاوالنباتات البرية الحيوانات 
رخصة عرض لالستهالك أو رخصة رفع وقتية أو إذن .  63

.أو باإلتالفبإعادة التصدير 
.رخصة بحث وتنقيب عن المياه الجوفية .  64
.المياه الجوفيةرخصة استغالل .  65
ترخيص وقتي لضخ الماء من وادي.  66
باالستغالل مرتبطة إلقامة بناية ترخيص مسبق .  67

.الفالحي
.ترخيص الستخراج الرمال من الملك العمومي للمياه.  68
.عمومي مينائيلملك اإلشغال الوقتي ترخيص في .  69
.أصناف مائيةاستثنائي إلنزال ترخيص .  70
)  أو تجهيزوترميم أو تعويض وتعميق (ترخيص إلحداث .  71

.تحجيرصيانة أو في منطقة بئر سطحية 
قرار في اسناد رخصة للتصرف الوقتي في الملك .  72

.العمومي للمياه
ترخيص لشراء زيت الزيتون التونسي قصد تصديره .  73

معلّبا، في اطار الحصة الممنوحة للبالد التونسية من قبل 
زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون (األوروبي االتحاد 

).المعلب تحت عالمة تونسية
صناعية صالحية منشأة مصادقة صحية رسمية على .  74

لحومها او على صالحية أو تحويل لذبح الدواجن أو تجزئتها 
مدجنة أو مفرخ.

9. قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراأت 
وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل

ترخيص للقيام بعمليات نقل دولي واسطة سيارات .  75
  «لواج"األجرة

ترخيص مسبق لجوالن الحافالت من األراضي .  76
التونسية باتجاه ليبيا والجزائر

10 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 

إلى وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
ترخيص في إشغال الوقتي لملك الدولة العمومي .  77

.للطرقات
ترخيص في إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة .  78

.العمومي للطرقات أو على األمالك المجاورة
.استثنائيقرار رخصة جوالن .  79

ترخيص يؤهل مقاوالت البناء واألشغال العمومية .  80
األسس الخاصة (والوحيد  5و  4و  3في االختصاصات 

واألعلى للمشاركة في ) والسبر الجيولوجي التقني
.إنجاز الصفقات العمومية

ترخيص للقيام بأعمال التصوير الجوي.  81
موافقة مبدئية على هدم أو ترميم عقار أو .  82

الزيادة في البناء التخاذ قرار من قبل رئيس الجماعة 
.المحلية في األثناء

ترخيص لألجانب لممارسة مهنة مهندس .  83
معماري بالبالد التونسية

ترخيص لألجانب لممارسة بعنوان خاص مهنة .  84
.مهندس بالبالد التونسية

قرار تصفيف البنايات المحاذية لملك الدولة .  85
العمومي للطرقات واألمالك المجاورة

قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي .  86
.البحري

الموافقة المبدئية على ملفات تغيير صبغة .  87
األراضي الفالحية ألغراض غير فالحية

ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة .  88
 للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء اآلجال

القانونية بهدف إنجاز مشروع
إحداث نقابة مالكين للقيام بعملية تهيئة .  89

وتقسيم األرض مشتركة بين المالكين بهدف إنجاز 
مشروع

ترخيص القتناء وتركيز واستغالل تجهيزات من المعدات .  91
.الثقيلة

عيادة طبية خاصة أو عيادة طب الستغالل ترخيص .  92
شبه طبية من لممارسة مهنة أو محل خاص أسنان خاصة 

.األسنان وشبه األطباء األجانباألطباء وأطباء قبل 
.رخصة ترويج بالسوق لألدوية ذات االستعمال البشري.  93
.رخصة ترويج بالسوق لألدوية ذات االستعمال البيطري.  94
رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن األم والمواد الشبيهة .  95
.بها
.على مصفاة الدمالمصادقة المسبقة .  96
لالستهالك لمواد التشخيص المخبرية رخصة عرض .  97

.المستوردة
رخصة عرض لالستهالك للمبيدات المستعملة في .  98

.والمواد المطهرةميدان الصحة العامة 
.مشعةنقل مواد رخصة .  99

واألشياء صحية الستعمال وتجارة المواد شهادة .  100
.المعدة لالتصال بالمواد الغذائية

أشعة سينية جهاز مرسل واستعمال القتناء ترخيص .101
مشعأو مصدر 

أو وإحالة جهاز مرسل أشعة سينية القتناء ترخيص . 102
.مشعةمصادر 

الموافقة المبدئية لتوريد منتجات التغذية الخاصة .  103
المروجة بمسالك التوزيع باستثناء الصيدليات

رخصة عرض لالستهالك لمنتجات التغذية الخاصة .  104
.المروجة في مسالك التوزيع باستثناء الصيدليات

.رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة.  105
12 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 

وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 
إلى وزارة الشؤون االجتماعية

106 . ترخيص إلحداث مصلحة لطب الشغل خاصة 
بمؤسسة .

11 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 

إلى وزارة الصحة
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أو منشآت غير  بناأتأو إحداث  بناأتترخيص لتهيئة .  54
الفالحيةثابتة بالمستغالت 

أو منشآت غير  بناأتأو إحداث  بناأتترخيص لتهيئة .  55
الغاباتثابتة على األراضي الخاصة الخاضعة لنظام 

ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيد معد .  56
.للفالحة

ترخيص تغيير صبغة األراضي الفالحية.  57
.ترخيص في ممارسة االنتفاع بالغابات الدولية.  58

قرار ترتيب االستثمارات للمشاريع المنجزة .  90
ذات الصبغة االجتماعية أو ذات أولوية
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  ملحق 3: قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط 
إسنادها

14 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز 
مشروع وآجال وإجراأت وشروط إسنادها 

الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا االتصال 
واالقتصاد الرقمي

إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط .  109
 وتجهيزات الشبكات العمومية لالتصاالت واستغاللها

وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية 
.لالتصاالت

.المصادقة على األجهزة الطرفية لالتصاالت.  110
.استغالل الترددات الراديوية.  111
صنع وتوريد وتركيز واستغالل أجهزة االتصاالت .  112

والبث المستعملة للترددات الراديوية
أجهزة اتصاالت راديوية بحرية استغالل : الحاالت 

أجهزة استغالل أجهزة اتصاالت راديوية، ،استغالل 
اتصاالت راديوية المستعملة إلقامة واستغالل وصلة 

ترخيص توريد وتسويق األجهزة .  113هرتزيه 
اإللكترونية

15 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وآجال 
وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة 

الشؤون الثقافية
أو أو السينمائي التصوير الفوتوغرافي ترخيص في .  114

بالمواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحف التلفزي 
.بمعلوم

.تأشيرة االستغالل التجاري ألفالم سينمائية.  115
.ترخيص توريد أفالم.  116
ترخيص تصوير األفالم التونسية واألجنبية وذات .  117

.المشاركة األجنبية
.ترخيص لتنظيم العروض الفنية.  118

.ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية  121
17 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 

وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 
إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة

.عبر الحدودترخيص تصدير النفايات الخطرة ونقلها .  122
.ترخيص إللقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.  123
اتفاقية سكب المياه المستعملة المتأتية من .  124

تجهيزات التطهير الخاصة في محطات التطهير التابعة 
.للديوان الوطني للتطهير

.دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ.  125
.دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. 126
ترخيص في اإلشغال الوقتي للملك العمومي .  127

.البحري
.اإلشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية .  128
.اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي. 129
شهادة في المصادقة على أمثلة انجاز شبكة .  130

.التطهير لفائدة الباعثين والشبكات العقارية
.شهادة في عدم وجود تجهيزات التطهير.  131
شهادة في إمكانية تطهير األرض المزمع تقسيمها لفائدة .  132

.الباعثين والشركات العقارية
.شهادة في ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.  133
.ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.  134
إسناد بطاقة اتصال مع الشركة الوطنية لالستغالل وتوزيع .  135

.المياه
.

19 . قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة 
األنشطة االقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة 

الدفاع الوطني
ترخيص في ممارسة أنشطة البحث العلمي .  143

واالستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في 
التونسيالمياه التونسية والجرف القاري 
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ترخيص في رهن حق االنتفاع.  138
.ترخيص في بيع عقار فالحي مسند.  139
ترخيص في رهن عقار فالحي مسند دولي .  140

.األصل
ترخيص إلحداث إنجازات ثابتة على أرض فالحية .  141

.دولية
دولية بعقار مسوغ غراساتتقليع .  142

16 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 

إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة

13 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 

إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل
شهادة في إعفاء من تأشيرة عقد شغل.  107
تأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي.  108

18 . قائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
وآجال وإجراأت وشروط إسنادها الراجعة بالنظر 

إلى وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
ترخيص في بيع عقار على ملك أجانب مبني أو . 136

.1956مكتسب قبل سنة 
ترخيص للوكالء العقاريين للتصرف في أمالك .  137

1956األجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 

ترخيص إلقامة عروض سيرك التي ينشطه .  119
.األجانب

ترخيص لتقليد المنقوالت المحمية ألغراض .  120
تجارية
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ملحق 4
قائمة األنشطة المستثناة من مبدأ السكوت

/ خزن/ نقل/ توريد/ تصدير/الرخص المتعلقة بصنع.  1
االتجار في المواد المتفجرة المخصصة ألغراض / استعمال

.مدنية
/ خزن/ نقل/ توريد/ تصدير/تجديد الرخص المتعلقة بصنع.  2

االتجار في المواد المتفجرة المخصصة ألغراض / استعمال
.مدنية

.ترخيص في تعاطي تجارة األسلحة و الذخيرة و إصالحها.  3
صناعة األسلحة والذخائر والمفرقعات  و أجزاؤها و قطع .  4

الغيار منها
أو /ترخيص في استغالل النقل الجوي للمسافرين و.  5

الجوي للبضائع
طن في  5.7ترخيص في استغالل طائرات ال يفوق وزنها .  6

أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي
الترخيص في استغالل نشاط الترفيه والتنشيط .  7

السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة
رخص البحث عن المحروقات.  8
ترخيص تغيير صبغة األراضي الفالحية.  9

إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات .  10
الشبكات العمومية لالتصاالت واستغاللها وصيانتها لفائدة 

مشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت
استغالل الترددات الراديوية.  11
صنع وتوريد وتركيز واستغالل أجهزة االتصاالت والبث .  12

المستعملة للترددات الراديوية
رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة.  13
.رخصة ترويج بالسوق لألدوية ذات االستعمال البشري.  14
.رخصة ترويج بالسوق لألدوية ذات االستعمال البيطري.  15
رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن األم والمواد الشبيهة .  16
.بها
ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية لالتصاالت.  17

مؤسسة لصنع األدوية ذات الستغالل ترخيص .  18
االستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال 

.تغييرات على األشكال الصيدلية المصنوعة بها
مؤسسة لصنع األدوية ذات الستغالل ترخيص .  19

.االستعمال البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  20

".تاكسي فردي"لألشخاص بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  21

"تاكسي جماعي"لألشخاص بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  22

خارج حدود الوالية" لواج"لألشخاص بواسطة سيارة أجرة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  23

.داخل حدود الوالية" لواج"لألشخاص بواسطة سيارة أجرة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  24

".تاكسي سياحي"لألشخاص بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  25

.خارج حدود الوالية" نقل ريفي"لألشخاص بواسطة سيارة 
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم .  26

.داخل حدود الوالية" نقل ريفي"لألشخاص بواسطة سيارة 
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