
  68عـــدد   2022 جوان 14 ––جمهورية التونسية الرائد الرسمي لل  2036صفحــة 

 مكلف مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات بخطة إطارـ 

  .المدنية الهندسة قسط أشغال ومراقبة بمتابعة

 مكلف مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات بخطة إطارـ 

  .الخاصة األقساط أشغال ومراقبة تابعةبم

 تحدث بوزارة التجهيز واإلسكان لجنة ترأسها  ـ6 الفصل

وزيرة التجهيز واإلسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل 

المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب األهداف 

ددة المذكورة أعاله وتقييمها باالعتماد على المقاييس المح

 أعضاء تعيين ويتم. الرئاسي األمر هذا من) 4(بالفصل الرابع 

 للبنايات العامة اإلدارة وتتولى. الحكومة رئيس من بقرار اللجنة

 اللجنة تجتمع. اللجنة كتابة واإلسكان التجهيز بوزارة المدنية

 دعت وكلما األقل على أشهر) 6 (ستة كل مرة رئيسها من بطلب

 نصف بحضور إال قانونية مداوالتها تكون وال ذلك إلى الحاجة

 الجلسة في النصاب توفر عدم صورة وفي. األقل على أعضائها

 عشر خمسة تعقد ثانية لجلسة األعضاء استدعاء يعاد األولى

 تكون الحالة هذه وفي األولى الجلسة تاريخ بعد يوما) 15(

. الحاضرين األعضاء عدد كان مهما قانونية اللجنة مداوالت

 وعند الحاضرين أعضاءها أصوات بأغلبية قراراتها اللجنة خذوتت

  .الرئيس صوت يرجح التساوي

ترفع وزيرة التجهيز واإلسكان تقريرا سنويا إلى  ـ 7 الفصل

 الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب األهداف إلتمام رئيس

 اإلنسانياتإنجاز مشاريع بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية في 

عهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وقرية اللغات والم

 لسنة 1236بالمهدية طبقا ألحكام الفصل الخامس من األمر عدد 

  .أعاله إليه المشار 1996 جويلية 6 في المؤرخ 1996

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ ينشر8 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 3تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

   التجهيز واإلسكانةوزير
  زنزريالزعفراني السارة 

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

 2022 جوان 7 مؤرخ في 2022لسنة  539 عددأمر رئاسي 
 إلنجاز مشروع رف حسب األهدافق بإحداث وحدة تصيتعّل

 المثال التوجيهي لتهيئة التراب  دراسةإعداد ومتابعة تنفيذ
  .اوبضبط تنظيمها وطرق سيره الوطني

  ، الجمهوريةإن رئيس 

   التجهيز واإلسكان، ةباقتراح من وزير

   الدستور، على االطالعبعد 

 22 المؤرخ في 2021  لسنة117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتدابير استثنائية، 2021 سبتمبر

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

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بالقانون األساسي للميزانية،2019فيفري 

 ديسمبر 12ؤرخ في  الم1983ة  لسن112وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
 وآخرها المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

  ،2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21

 فيفري 15ؤرخ في  الم1974نة  لس93وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز، كما تم إتمامه 1974

  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
وعلى جميع واإلسكان بتنظيم وزارة التجهيز  المتعلق 1988

 883ها األمر الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته وآخر
  ،2018 أكتوبر 24المؤرخ في  2018لسنة 

 جانفي 16 المؤرخ فـي 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  نجازها ومتابعتها،إإعدادها و

جويلية  6 المؤرخ فـي 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
 حداث وحدات التصرف حسب األهداف، المتعّلق بإ1996

 سبتمبر 23 المؤرخ في 2002ة  لسن2126وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية 2002

  سابقا بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

 أفريل 24 المؤرخ في 2006نة  لس1245وعلى األمر عدد 
ق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  المتعّل2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 مارس 13 مؤرخ في ال2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد 
 كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية2014

 ماي 11 المؤرخ في 2018 لسنة 416باألمر الحكومي عدد 
2018  ،  
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 11 المؤرخ في 2021ة  لسن137الرئاسي عدد وعلى األمر 
   ،رئيسة للحكومةة المتعّلق بتسمي 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138الرئاسي عدد وعلى األمر 
   ،أعضاء الحكومةة المتعّلق بتسمي 2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلداريـــة،

  . مداولة مجلس الوزراءوبعد

  :ه اآلتـي نصالرئاسير ـيصـدر األم

 تجهيز واإلسكان وحدة تصرفبوزارة ال تحدث  ـالفصل األول
 المثال  دراسةعداد ومتابعة تنفيذنجاز مشروع إهداف إلألحسب ا

  :الوطني وتشتمل على المكونات التاليةالتوجيهي لتهيئة التراب 

الوطني خالل العقود األربعة تقييم التخطيط الترابي  -
  الماضية،

  ،فعيل الوثيقة التوجيهية لتهيئة التراب الوطني ت-

  واالجتماعي واالقتصادي، الطبيعي تحليل اإلطار تشخيص و-

  ،تنميةالتهيئة والفرضيات  إعداد -

  ،المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني إعداد -

  . التوجيهي لتهيئة التراب الوطنيتسويق المثال -

نجاز هداف إلألحسب ا تصرفالتتمثل مهام وحدة   ـ2الفصل 
 المثال التوجيهي لتهيئة التراب  دراسةإعداد ومتابعة تنفيذمشروع 
  :فيما يلي الوطني

ألمر المتعلق بتنظيم الصفقات ل وفقاتقييم العروض ـ 

  ،العمومية

إحداث لجنة فنية لدراسة وتقييم مخرجات مختلف مراحل ـ 

  الدراسة،

ى مختلف مراحلها للمصادقة عل  الدراسةقيادة  لجنة إحداثـ 

مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات تتكون من ممثلين عن 

   والمنظمات الوطنية، الصلة

للتعريف بمحتوى الدراسة  تحسيسية بعملياتالقيام ـ 

وأهدافها موجهة لمختلف مكونات المجتمع التونسي من 

  .واقتصاديين وإطارات عليا ومستثمرين  مثقفين

 :ـلك بـذ والدراسة متابعة كافة مراحلـ 

  .المعطيات إلعداد الدراسة يروفت ٭

 تقديم مكتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات المكلف ٭

  بالدراسة لدى كافة المتدخلين،

 االتفاقية بنود احترامالسهر على إنجاز الدراسة في إطار  ٭

  ،المبرمة وأحكام الضوابط المرجعية

على مستوى  الدراسةاحل كل مرلتقييم محتوى التقارير  ٭
اللجنة الفنية واإلعداد للمصادقة على مختلف المراحل على 

  ، الدراسةقيادةلجنة مستوى 

 ،المتابعة المالية بالتنسيق مع المصالح المعنية ٭

 .المتابعة اإلدارية ٭

والجهوية عقد اجتماعات مع مختلف المصالح المركزية  ٭
  .والمنظمات ذات الصلة

رض نتائج كل مرحلة على أنظار كافة عقد جلسات عمل لع ٭
 .وذوي الصلةالمتدخلين 

 الترابيةعرض الدراسة على أنظار اللجنة الوزارية للتهيئة  ٭
  .للمصادقة

 القيام بعمليات توعوية لعرض النتائج النهائية للدراسة على ٭
كافة المتدخلين لتحسيسهم بأهمية وضرورة التقيد بمخرجات 

  .الدراسة

التوصيات   مخطط البرنامج المتضمن جملة من متابعة تنفيذ٭
  .والتوجهات والمقترحات والمشاريع

نجاز إل هدافألحسب ا تصرفال وحدة حددت مدة ـ 3الفصل 
 المثال التوجيهي لتهيئة التراب  دراسةإعداد ومتابعة تنفيذمشروع 
دخول هذا األمر  شهرا بداية من تاريخ) 50(خمسين بـالوطني 

  :  مراحلةاذ وتشتمل على ثالثالرئاسي حيز النف

أشهر بداية من ) 6( حددت مدتها بـستة :المرحلة األولى
دخول هذا األمر الرئاسي حيز النفاذ وتتعلق بتحديد مكتب  تاريخ

الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات الذي سيعهد له إعداد 
  .الدراسة

شهرا ) 38( حددت مدتها بثمانية وثالثين :الثانيةالمرحلة 
 مراحلإعداد ب األولى وتتعلقية من تاريخ نهاية المرحلة بدا

  . والمصادقة عليهاالدراسة

بداية من تاريخ نهاية أشهر ) 6( تقدر بستة :الثالثةالمرحلة 
  : الثانية وتتعلق بـالمرحلة 

عرض الملف النهائي للدراسة على أنظار اللجنة الوزارية  -
  .للتهيئة الترابية

ت المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني متابعة تنفيذ توجها -
  .وتوصيات اللجنة الوزارية

تصرف حسب األهداف اليتم تقييم نتائج وحدة  ـ 4الفصل  
 المثال التوجيهي لتهيئة  دراسة إعداد ومتابعة تنفيذنجاز مشروعإل

  :التراب الوطني طبقا للمقاييس التالية

مجهودات  نسبة تقدم إنجاز مختلف مراحل الدراسة وال-
  .المبذولة لتفادي التأخير وتقليص مدد اإلنجاز

الدراسة والمساعي المتخذة   الصعوبات المعترضة في إنجاز-
  .لتجاوزها



 منظومة اإلعداد والمتابعة الخاصة بالوحدة وتحديد -
  .المعطيات المتعلقة بتقدم نسق إعداد مختلف مراحل الدراسة

نجاز هداف إلتشتمل وحدة التصرف حسب األ ـ 5الفصل 
 المثال التوجيهي لتهيئة التراب  دراسة إعداد ومتابعة تنفيذمشروع
  :على الخطط الوظيفية التالية الوطني

ية مكلف بما مدير إدارة مركزبخطة وامتيازات رئيس الوحدة ـ 
  :يلي

   الدراسة،إعداد ومتابعة تنفيذ اإلشراف على ٭

اآلجال  السهر على سير مهام الوحدة وفقا للمعايير و٭
  .المضبوطة

 بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكّلف إطار -
  .مراحل إنجاز الدراسةكافة وتقييم الفنية بالمتابعة 

 بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكّلف إطار -
  .والمالية  بالشؤون اإلدارية

 تحدث بوزارة التجهيز واإلسكان لجنة ترأسها  ـ6الفصل 
يز واإلسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل وزيرة التجه

المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب األهداف 
المذكورة أعاله وتقييمها باالعتماد على المقاييس المحددة 

 من هذا  األمر الرئاسي، ويتم تعيين أعضاء اللجنة 4بالفصل 
  . الحكومةبقرار من رئيس

ة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز واإلسكان وتتولى اإلدار
كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر 
على األقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وال تكون مداوالتها 

  .قانونية إال بحضور نصف أعضائها على األقل

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة األولى يعاد 

عاء األعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ استد

الجلسة األولى وفي هذه الحالة تكون مداوالت اللجنة قانونية مهما 

 بأغلبية اكان عدد األعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراته

  .أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس

سكان تقريرا سنويا إلى ترفع وزيرة التجهيز واإل ـ 7الفصل 

نجاز  إل الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب األهدافرئيس

 ومتابعة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب مشروع إعداد

 لسنة 1236 من األمر عدد 5 طبقا لمقتضيات الفصل الوطني

  .1996 جويلية 6 المؤرخ في 1996

لرسمي ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد ا ـ 8الفصل 

                                    .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 7تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

   التجهيز واإلسكانةوزير
  زنزريالزعفراني السارة 

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد
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  "2022 جوان 14تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "




