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  والموافقة،العمومي المشرف على المشروع تضمن بتقرير يرفع إلى اللجنة للدرس وثائق المقدمة من الهيكل تحليل محتويات المعطيات وال ●
  مخطط التنمية وأنظمة وأدلة إعداد المشاريع،التثبت من مدى تطابق أشغال إعداد المشاريع مع توجهات  ●
  ائص هذه المشاريع،بتحديث خص إدارة بنك المشاريع وتوفير منافذ للهياكل العمومية تسمح ●
محمد فاضل عبد الكافي                       وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  راإلمضاء المجاو    .2017 مارس 29تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية األمر الحكومي الذي االعمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذوالرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت  ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية 10الفصل   .المعطيات المطلوبةيمكن إعادة النظر في المشروع من قبل اللجنة إذا تم استكمال كل   .رئيس الحكومة وذلك مع مراعاة اإلمكانيات المالية للميزانيةالدولة إال المشاريع العمومية التي حظيت بموافقة اللجنة ومصادقة  قرار اللجنة ملزما لكل األطراف وال يمكن أن تدرج بميزانية يعتبر  .المصادقةظرف ثالثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الرفض أو من تاريخ تلقيها وتعلم اللجنة صاحب المشروع بقرار الرفض أو بالمصادقة في   . أيام من تاريخ القرارةعلى مصادقة رئيس الحكومة في ظرف ثالثيقترح إدراجها بميزانية الدولة، وتحال المشاريع التي حظيت بالموافقة ي تتخذ اللجنة قرارا معلال بالرفض أو بالموافقة على المشاريع الت  .رئيسالاألعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح صوت أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات  ـ تتولى اللجنة النظر في المشاريع المعروضة عليها في 9الفصل   .الحاضرين عدد األعضاء تعقد بعد ثالثة أيام من تاريخ الجلسة األولى مهما كانوفي صورة عدم توفر النصاب، يتم استدعاء األعضاء لجلسة ثانية ال يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها،   .اجتماعهاالذي يجب إرساله إلى أعضائها قبل أسبوع على األقل من تاريخ انعقاد ول األعمال ال يمكن للجنة التداول سوى في المسائل المدرجة بجد  .ماي من كل سنة، وكلما دعت الحاجة الخامس عشر من شهر ىالممتدة من الخامس عشر من شهر فيفري إل ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وجوبا خالل الفترة 8الفصل   .القيام بكل مهمة يطلبها منها رئيس اللجنة ●

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .قارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهنيأصناف العيتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من  2017مارس  28مؤرخ في  2017لسنة  395أمر حكومي عدد   
، كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81  لسنة 53 الالحقة وخاصة القانون عدد وإتمامها بالنصوص

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة  57النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد ، وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عدد وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون   ،2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 119األساسي عدد  المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون 1989فيفري  4 المؤرخ في 1989 لسنة 11ساسي عدد وعلى القانون األ  ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65األساسي عدد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون  المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية، 1975

، كما تم تنقيحها 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11  لسنة 53بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد  أو إتمامها
 ماي 14 المؤرخ في 2007 لسنة 1187وعلى األمر عدد    منها،38 و 5، وخاصة الفصالن 2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
رات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري صنف من أصناف العقا المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل 2007 الفصل األول ـ لغاية احتساب الحد األدنى للمعلوم على   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   أو مهني،  :حسب نسب المعلوم على العقارات المبنية على النحو التالي المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات  من مجلة الجباية المحلية، يضبط 38 من الفصل IIإليه بالفقرة ؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المشار الم
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  1,570  1,345  1,125 0,900  .نشاط تجاري أو غير تجاريعقار معد الستعمال إداري أو لتعاطي   1الصنف   14%نسبة   12%نسبة   10%نسبة  8%نسبة   خصوصية العقار  صنف العقار  )بالدينار(لوم بالمتر المربع المرجعي عمال
 1,320  1,135  0,950  0,755  . متين معد لتعاطي نشاط صناعيعقار  3الصنف   1,075  0,920  0,770  0,620  .صناعيعقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط   2الصنف 
  المؤرخ في2007 لسنة 1187الحكومي وخاصة األمر عدد  ـ تلغى األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر 2الفصل     1,735  1,485  1,240  0,990  .مربع معد لتعاطي نشاط صناعي متر 5000عقار تفوق مساحته المغطاة   4الصنف 

               رياض المؤخر   والبيئةالمحليةوزير الشؤون لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور    .2017 مارس 28تونس في   .التونسيةهذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية لجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ ورؤساء ا ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية 4الفصل   .2017جانفي  ـ تطبق أحكام هذا األمر الحكومي ابتداء من غرة 3الفصل   .صناعي أو تجاري أو مهنيالمرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط  المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع 2007 ماي 14

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .يتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة لألراضي غير المبنية 2017مارس  28مؤرخ في  2017لسنة  396أمر حكومي عدد   
 لسنة 53وإتمامها بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد ، كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

  ،2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015

لصادر بمقتضى القانون وعلى القانون األساسي للبلديات ا النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون األساسي عدد ، وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عدد 
 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 57

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد   ،1993سمبر  دي27 المؤرخ في 1993 لسنة 119األساسي عدد  المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون 1989فيفري  4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد   ،2007 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65األساسي عدد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون لمحلية،  المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات ا1975
، كما تم تنقيحها 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11  لسنة 53 بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد أو إتمامها

 ماي 14 المؤرخ في 2007 لسنة 1186لى األمر عدد وع   منها،33 وخاصة الفصل 2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
  :المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي المحلية بالنسبة للمتر المربع الواحد لكل منطقة من المناطق  من مجلة الجباية 33المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل الفصل األول ـ يضبط مبلغ المعلوم على األراضي غير المبنية   : اآلتي نصه يصدر األمر الحكومي  .ريةوعلى رأي المحكمة اإلدا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   المبنية، المتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة لألراضي غير 2007


