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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 

يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية  2018ديسمبر  17مؤرخ في  2018لسنة  1060أمر حكومي عدد 
 وثائق ذات الصلة وتعليقهاللجماعات المحلية وبالمواقع االلكترونية للجماعات المحلية للقرارات وال

 
 

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

 بعد االطالع على الدستور،

 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22وعلى القانون األساسي عدد 

 26و 25وخاصة الفصول  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29األساسي عدد وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون 
 143و 141و 140و 124و 122و 111و 88و 79و 78و 76و 62و 57و 55و 50و 46و 45و 41و 36و 34و 30و 28و
 382و 368و 355و 346و 331و 320و 314و 311و 276و 261و 224و 218و 216و 202و 191و 176و 156و 149و
 منها، 387و

منه المتعلق  26وخاصة الفصل  1966المتعلق بقانون المالية لسنة  1965ديسمبر  31المؤرخ في  1965لسنة  46وعلى القانون عدد 
 بإحداث المطبعة الرسمية للبالد التونسية،

ب تسيير المطبعة المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وأسالي 2000جويلية  17المؤرخ في  2000لسنة  1685وعلى األمر عدد 
 ،2006نوفمبر  20المؤرخ في  2006لسنة  3050الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 

 .المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة 2018نوفمبر  14ؤرخ في الم 2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 في النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية – الباب األول

ه نسخة الكترونية مؤمنة من المداوالت تتولى الجماعات المحلية والمجلس األعلى للجماعات المحلية بحسب الحالة، توجي – الفصل األول
 .والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إلدراجها بهذه الجريدة

 .ت المحليةكما توجه الجماعات المحلية نسخة الكترونية مؤمنة من الوثائق المذكورة أعاله إلى المجلس األعلى للجماعا

ا وال تتولى الجماعات المحلية توجيه القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة المنصوص عليه
ال بعد من مجلة الجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لنشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إ 143بالفصل 

 .أو صيرورتها باتة انقضاء أجل االعتراض دون حصوله

  www.jocl.tn :ييخصص للجريدة الرسمية للجماعات المحلية موقع الكتروني خاص يتم النفاذ إليه عبر العنوان التال

 .ويكون النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية

 .وذلك على سبيل اإلعالم واالنقليزيةتيبية للجماعات المحلية باللغتين الفرنسية كما يمكن كذلك نشر القرارات التر

تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دون مقابل إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في صيغة الكترونية مؤمنة  – 2الفصل 
 .مع السماح بتنزيلها

التشريع الجاري به العمل  يقتضيبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المداوالت والتقارير والوثائق التي باستثناء القرارات الترتيبية، تنشر 
 .( يوما من تاريخ إبالغها بنسخة منها بكل الوسائل المؤمنة60نشرها بها وذلك في أجل أقصاه ستون )

 .تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشروبطلب من الجماعات المحلية، يتم نشر القرارات في طبعة ورقية على أن 

 .وتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مرتين في األسبوع

 :تنشر في أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية الوثائق التالية

من مجلة الجماعات المحلية وذلك قبل موفى شهر جوان  62التقرير السنوي للهيئة العليا للمالية المحلية المنصوص عليه بالفصل  −
 .من السنة الموالية

من مجلة  55التقارير التقييمية لعمليات نقل الصالحيات التي يعدها المجلس األعلى للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل  −
 .لجماعات المحليةا

http://www.jocl.tn/
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 .كما يمكن إصدار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة ذلك

تحيل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية خمس نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المجلس  – 3الفصل 
 .ف الوطنياألعلى للجماعات المحلية واألرشي

 في نشر قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة على مواقعها االلكترونية وبوابتها االلكترونية – الباب الثاني

 في النشر بالمواقع االلكترونية للجماعات المحلية والمجلس األعلى للجماعات المحلية – القسم األول

جماعة المحلية لنشر القرارات عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي يخصص جزء من الموقع االلكتروني لل – 4الفصل 
 .من هذا األمر الحكومي 5للجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبوابة الجماعات المحلية المشار إليها بالفصل 

 في النشر بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية – القسم الثاني

األعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أربعة أشهر من تركيزه استغالل البوابة االلكترونية للجماعات المحلية يتولى المجلس  – 5الفصل 
التي يخصص بها مكان تدرج به الجريدة الرسمية للجماعات المحلية عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية 

 .للجماعات المحلية

 في تعليق قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة – الباب الثالث

( 15يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية وملخص لمداوالت مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق، لمدة خمسة عشر ) – 6الفصل 
ات المحلية للغرض على محمل ورقي أو يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية وفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماع

( أيام من تاريخ اتخاذ القرار أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة اآلجال 5رقمي وذلك في أجل أقصاه خمسة )
 .المتعلقة بالحاالت الخاصة للتعليق ومدتها

 .ال يتم تعليق القرارات الترتيبية إال بعد دخولها حيز النفاذ

 أحكام ختامية – الباب الرابع

 .أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3يدخل هذا األمر الحكومي حيز النفاذ بعد انقضاء أجل  – 7الفصل 

 .يةوزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونس – 8الفصل 

 .2018ديسمبر  17تونس في 


