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المربع المعلوم بالمتر   المنطقة   0,040  منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة  0,115  منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة 0,385  منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة  )بالدينار(
علق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة لألراضي المت 2007ماي  14 المؤرخ في 2007 لسنة 1186الحكومي وخاصة األمر عدد  ـ تلغى األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر 2الفصل                    رياض المؤخر   والبيئةالمحليةوزير الشؤون لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور    .2017 مارس 28تونس في   .شر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاألمر الحكومي الذي ينورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية 4الفصل   .2017جانفي  ـ تطبق أحكام هذا األمر الحكومي ابتداء من غرة 3الفصل   .غير المبنية

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

  بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .المبنيةالمبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات يتعلق بضبط الحد األدنى والحد األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع  2017مارس  28مؤرخ في  2017لسنة  397أمر حكومي عدد   

لصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية ا
 لسنة 53وإتمامها بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد ، كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون األساسي عدد ، وعلى جميع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975سنة  ل33عدد وعلى القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون   ،2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون عدد   ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 57

المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة الجباية   ،1993 ديسمبر 27 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  بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون كما تم تنقيحه وإتمامه المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية، 1975
، كما تم تنقيحها 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11  لسنة 53 بالنصوص الالحقة، وخاصة القانون عدد أو إتمامها

 ماي 14 في  المؤرخ2007 لسنة 1185وعلى األمر عدد   ،4، وخاصة الفصل 2016لسنة  المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
عة للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضبضبط الحد األدنى والحد األقصى للثمن المرجعي  المتعلق 2007   :العقارات المبنية على النحو التالي المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على  يضبط الحد األدنى والحد األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع الفصل األول ـ لغاية احتساب المعلوم على العقارات المبنية،   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .ي المحكمة اإلداريةوعلى رأ   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   للمعلوم على العقارات المبنية،

  356لى إ 271من   متر مربع400مساحة تفوق   4الصنف   297 إلى 217من   متر مربع400 متر مربع وال تتعدى 200مساحة تفوق   3الصنف   238 إلى 163من   متر مربع200 متر مربع وال تتعدى 100مساحة تفوق   2الصنف  178 إلى 100من   متر مربع100مساحة ال تتعدى   1الصنف   )بالدينار(المبني الثمن المرجعي للمتر المربع   المساحة المغطاة  صنف العقار 
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 المؤرخ في 2007 لسنة 1185الحكومي وخاصة األمر عدد  ـ تلغى األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر 2الفصل 
                 رياض المؤخر   والبيئةالمحليةوزير الشؤون لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور      .2017 مارس 28تونس في   .ر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالحكومي الذي ينشالجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ورؤساء 4الفصل   .2017جانفي  ـ تطبق أحكام هذا األمر الحكومي ابتداء من غرة 3الفصل   .العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنيةنف من أصناف للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صالمتعلق بضبط الحد األدنى والحد األقصى  2007 ماي 14

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 مارس 1يئة مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والب  
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .والمحيط ببلدية قليبيةكلف السيد وحيد الجنحاني، مهندس عام، بمهام مدير النظافة   .2017
 فيفري 24وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى قرار من     .ببلدية سيدي بوسعيدكلف السيد مراد الصغير، مهندس رئيس، بمهام مدير فني   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .تميماإلدارة الفرعية للنظافة والطرقات والمناطق الخضراء ببلدية منزل كلف السيد محمد علي حمام، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير   .2017
  .مصلحة األعوان ببلدية مدنينراري الحاج علي، متصرف، بمهام رئيس كلف السيد عرفات ذ  .2017

 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 
 فيفري 24ية والبيئة مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحل    .النزاعات والشؤون العقارية ببلدية حلق الواديكلفت السيدة حنان الدريدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .العالقة مع المواطن واإلعالم ببلدية روادكلفت اآلنسة إلهام السالمي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في   .صفاقساألداءات ببلدية كلفت السيدة سلمى خليف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .الشؤون القانونية والحالة المدنية ببلدية سيدي حسينكلفت السيدة منى بن نجمة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .واالستخالصات واإلحصاء ومتابعة الموارد ببلدية سيدي حسين الغربي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة األداءات كلفت السيدة مريم  .2017
 فيفري 24رار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في بمقتضى ق    .كتابة المجلس ببلدية سيدي حسينكلفت السيدة حنان العيدودي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
 فيفري 24بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في     .الشؤون اإلدارية والمالية ببلدية زرمدينكلفت السيدة نعيمة ميالد، متصرف، بمهام رئيس مصلحة   .2017
رئيس مصلحة كلفت اآلنسة مريم عبد الواحد، متصرف، بمهام   .2017   .التراتيب والشرطة البلدية ببلدية سوسة


