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  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ يضبط الهيكل التنظيمي لشركة تونس الطرقات 
صاحبين لهذا األمر السيارة طبقا للرسم البياني والملحق الم

  .الحكومي

 ـ يجرى العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس 2الفصل 
  .بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالشركة

 ـ تتولى شركة تونس الطرقات السيارة إعداد دليل 3الفصل 
إجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن 

كل على حدة وعالقات الهياكل فيما بينها ويتم مشموالت كل هي
  .تحيين هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 ـ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والرئيس 4الفصل 
المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة مكلفان، كل فيما 
يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .لجمهورية التونسيةل

  .2016 جوان 3تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي                 

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  

 2016 جوان 13 مؤرخ في 2016 لسنة 676أمر حكومي عدد 
 المباشر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض

مع المقاوالت الصغرى إلنجاز الخدمات واألشغال في إطار 
  .البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة االلتزامات والعقود الصادرة بمقتضى األمر العلي 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1906 ديسمبر 15المؤرخ في 

 26 المؤرخ في 2005 لسنة 87وتممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2005أوت 

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع النصوص 1967

 لسنة 42ساسي عدد التي نقحته وتممته وخاصة القانون األ
  ،2004 ماي 13 المؤرخ في 2004

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 53النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015

  ،2016سنة ل

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات وعلى جميع 1975

 57النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد 
  ،2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة 

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35 عدد القانونوعلى 
ق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية  المتعل1975

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون 
 1997 جانفي 22 المؤرخ في 1997 لسنة 1األساسي عدد 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2007 لسنة 65 والقانون األساسي عدد
2007،  

 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

 المؤرخ في 1994 لسنة 10نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 
  ،1994 جانفي 31

 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 9وعلى القانون عدد 
   المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،1994

 ديسمبر 27ؤرخ في  الم2007 لسنة 69وعلى القانون عدد 
  بادرة االقتصادية،لم المتعلق بحفز ا2007

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015

 نوفمبر 5 المؤرخ في 2011 لسنة 117وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم 2011

 5 المؤرخ في 2014 لسنة 46نقيحه وإتمامه بالقانون عدد ت
  ،2014نوفمبر 

 مارس 6 المؤرخ في 1995 لسنة 415وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين 1995

المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع إتمامه باألمر 
  ،1997 جويلية 14  المؤرخ في1997 لسنة 1360عدد 

 مارس 6 المؤرخ في 1995 لسنة 416وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة 1995

 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3219كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2010ديسمبر 

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
ضبط أصناف بلمؤثرات على المحيط و المتعلق بدراسة ا2005

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 
  الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

 فيفري 3 المؤرخ في 2006 لسنة 370وعلى األمر عدد 
ة بيالوجو المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة 2006

  بية،المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيلمجلس 
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 جويلية 31 المؤرخ في 2008 لسنة 2656لى األمر عدد وع
 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي 2008

تؤهل مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة في إنجاز 
 2013 لسنة 3105الصفقات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 

  ،2013 جويلية 12المؤرخ في 

 سبتمبر 14 المؤرخ في 2009 لسنة 2617وعلى األمر عدد 
  ة،يلبنايات المدنا المتعلق بتنظيم إنجاز 2009

 نوفمبر 19 المؤرخ في 2012 لسنة 2878وعلى األمر عدد 
   المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،2012

 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،2014

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35لى األمر الرئاسي عدد وع
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

  وعلى رأي مجلس المنافسة،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .راءوبعد مداولة مجلس الوز

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 لسنة 1039ام األمر عدد كالفصل األول ـ مع مراعاة أح
 المتعلق بتنظيم الصفقات 2014 مارس 13 المؤرخ في 2014

 منه، تبرم عقود طلبات عمومية أو 49العمومية وخاصة الفصل 
صفقات بالتفاوض المباشر إلنجاز خدمات أو أشغال مع المقاوالت 

 المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الصغرى
 الشهائد العليا طبق الشروط واإلجراءات المبينة بأحكام هذا األمر

  .الحكومي

 ـ تمارس المقاوالت الصغرى المحدثة في إطار 2الفصل 
البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا نشاطها طبقا 

ى قرار من وزير التجهيز لكراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتض
واإلسكان والتهيئة الترابية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بمجال 

  .قاولةمنشاط ال

 ـ يمكن لكل مشتري عمومي في كل والية أن يبرم مع 3الفصل 
كل مقاولة صغرى محدثة بنفس الوالية في إطار البرامج الوطنية 

صفقات لتحفيز أصحاب الشهائد العليا عقود طلبات عمومية و
 ألف 200 سنوات في حدود 3لمدة المباشر إطارية بالتفاوض 

تجاوز المبلغ الجملي للعقود يدينار بعنوان كل سنة على أن ال 
 600والصفقات المبرمة بين المشترين العموميين ونفس المقاولة 

  .ألف دينار سنويا

ويتولى المشتري العمومي، قبل إبرام الصفقة أو عقد الطلب 
خذ رأي المصالح الجهوية للتجهيز التي تكلف بالسهر العمومي، أ

  .على عدم تجاوز السقف المذكور بالفقرة األولى

 ـ يجب أن تستجيب الخدمات أو األشغال المزمع 4الفصل 
 العمومي من الناحية يإنجازها إلى الحاجيات الفعلية للمشتر

الكمية والنوعية وأن تكون مندرجة ضمن برنامج شرائها السنوي 
  .عليه أن يتثبت من مقبولية األسعار المزمع التعاقد بهاو

رج الصفقات المبرمة في إطار البرامج  ـ ال تند5الفصل 
الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا ضمن نسبة الصفقات 

 من 20المخصصة للمؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل 
 2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039األمر عدد 

  .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

 األمر ـ تخضع الصفقات المبرمة طبقا ألحكام هذا 6الفصل 
 إلى إجراءات الرقابة على الصفقات وفق اإلجراءات الحكومي

بينة بالقسم الرابع من الباب الثاني من العنوان الثاني مالمبسطة ال
 2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039من األمر عدد 

  .لمتعلق بتنظيم الصفقات العموميةا

 ـ الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء 7الفصل 
 بتنفيذ ، كل فيما يخصه،المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون

هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 
  .التونسية

  .2016 جوان 13تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية

   شاكرسليم

  وزير التكوين المهني والتشغيل

   زياد العذاري

  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي                 

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  

مؤرخ في  بمقتضى قرار من وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
  .2016جوان  14

ل مركزي، في خطة رئيس عين السيد شاكر حامدي، محل
مصلحة تطوير التطبيقات اإلعالمية بإدارة التصرف في المعلومات 
العمرانية بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز 

  .واإلسكان والتهيئة الترابية




