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ـ تحرير محاضر االجتماعات وإحالتها إلى الوزير المكلف   الدعوات لحضور االجتماعات،ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة وتوجيه   :خاصة بالمهام التالية ـ تتولى اإلدارة العامة للديوانة كتابة اللجنة وتكلف 7الفصل  لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  اإلمضاء المجاور    .2017 أفريل 13تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المالية مكلفة بتنفيذ هذا األمر الحكومي ة ـ وزير11الفصل   . المشار إليه أعاله1997ديسمبر  29 المؤرخ في 1997 لسنة 2510الحكومي وخاصة األمر عدد  األحكام السابقة والمخالفة لهذا األمر جميع ـ تلغى 10الفصل   .بائيالعربة في الوجهة التي منح من أجلها االمتياز الجلترخيص المذكور الشروط العملية لضمان استغالل اويضبط   .من المنتفع باالمتياز الجبائي أو وليه، حسب الحالةالمعين من قبل مصالح الديوانة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب  العربة لفائدة السائق بسياقة ـ يمنح الترخيص 9الفصل   .كتابة اللجنةرئيسها وجميع األعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه  ـ تدرج مداوالت اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها 8الفصل   أجل خمس عشرة يوما من تاريخ اجتماعها،ـ توجيه نسخ من محاضر االجتماعات إلى أعضاء اللجنة في    منح االمتياز الجبائي،لمالية، مرفقة بمشاريع مقرراتبا
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أفريل  10مؤرخ في  2017لسنة  433أمر حكومي عدد   

  بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .المحليةحفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات اتيب  يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتر2017

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 أوت 14 المؤرخ في 2006 لسنة 59وعلى القانون عدد   ،1993ر  ديسمب27 المؤرخ في 1993 لسنة 119األساسي عدد  المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون 1989فيفري  4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد   ،81و 80 وخاصة الفصلين 2008 أوت 4 المؤرخ في 2008لسنة  57 التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد النصوص المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات وعلى جميع 1975
نار كل من يرتكب  ـ يعاقب بخطية قدرها أربعون دي2الفصل   .للجماعات المحليةالمتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة الفصل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي الخطايا والمخالفات   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  مية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتس2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،2016جويلية  28 المؤرخ في 2016 لسنة 951وعلى األمر الحكومي عدد   المحلية، المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون 2016مارس  18مؤرخ في ال 2016 لسنة 365وعلى األمر الحكومي عدد    منه،2وخاصة الفصل  2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 30بالقانون عدد بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة 2006   :إحدى المخالفات التالية 
  أخرى مهما كانت طبيعتها باألماكن العمومية أو الخاصة،السجائر أو القوارير أو العلب أو األوراق أو األكياس أو أي أشياء  ـ إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضالت األطعمة أو بقايا 1
ستجيب  ـ وضع الفضالت المنزلية في أوعية أو أكياس ال ت2    لها من قبل الجماعة المحلية المعنية، المحددةللمواصفات
ية وكل المصنوعات و الخشبية أو الخزفية أو اإلسمنتأو المعدنية أ  الفضالت المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية  ـ وضع مواد تحجرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية 3   األخرى مهما كانت طبيعتها،
  قبل الجماعة المحلية المعنية،ـ إخراج الفضالت المنزلية في غير األوقات المحددة لها من  4
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  الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها، ـ تحويل حاويات الفضالت المنزلية الموضوعة من قبل 5
تفريغ الفضالت المنزلية أو أي أو  ـ وضع أو إلقاء أو ترك 6   ا خارج الحاويات المخصصة لها،أشياء أخرى مهما كانت طبيعته
  الجماعة المحلية المعنية،والمواد المستعملة في ذلك خارج األوقات المحددة لها من قبل األنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل  ـ تنظيف واجهات أو أرصفة المحالت المعدة لممارسة 7
، أو تنبعث منه ةأو إلقاء أي شيء منها من شأنه أن يضر بالمار  باألسيجة  أو بالشرفات أو  ـ عرض أي شيء بالنوافذ8   رائحة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،
  عدت له،أالعمومية ومحيطها في غير ما  الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات استعمال ـ 9

   العمومية ومحيطها،أو النافورات ـ وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أي شيء بأحواض المياه 10
   ـ إصالح السيارات أو غسلها باألماكن العمومية،11
  المخصصة لها،باألرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية في األماكن غير وعة  مخلفات عملية تشذيب األشجار المزر ـ وضع12
من يرتكب  ـ يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل 3الفصل   . ـ البصاق باألماكن العمومية13   :إحدى المخالفات التالية 
  .المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواءالمستعملة كالميازيب أو األنابيب أو تصريف مياه األمطار  ـ عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه 1
  أصنافها، ـ تلويث األماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف 2
شواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة األفراد  ـ تلويث ال3   .ـ جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر  المخصصة لذلك،ـ تركيز األكشاك والخيام الفوضوية وغيرها باألماكن غير   طبيعتها،ـ غسل الصوف أو الجلود أو أي أشياء أخرى مهما كانت   :بسبب 
  انات، ـ تلويث األماكن العمومية بفضالت الحيو4
  المتساكنين أو المقاوالت أو المؤسسات المختلفة،ها بعد رفع ما وضع بها من المواد من قبل عدم تنظيف  عمومية أو على الرصيف أو بسببحواجز المشابهة بطريقمن ال ـ تعطيل سيالن مياه األمطار بسبب وضع مواد البناء أو غيرها 5

   المحلية المعنية،ل الجماعةالمحددة لها من قبالخاصة في أوعية وبكيفية ال تستجيب للشروط الصحية ادق  ـ نقل الفضالت المستخرجة من جهر فروع الخن6
  المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية، ـ إلقاء أو وضع أو ترك جثث الحيوانات باألماكن غير 7
وقات المحددة لها ة أو المهنية في غير األالتجارية أو الحرفي ـ إخراج فضالت المحالت المعدة لممارسة األنشطة 8    المحلية المعنية،من قبل الجماعة
  ت داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية،نابالحيوا ـ سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها والجوالن 9

حات  ـ تشذيب األشجار المزروعة باألرصفة أو بالطرقات أو بالسا10    المحلية المعنية،ن الجماعةالعمومية دون إذن م
  الجسم والهندام أثناء القيام بالعمل،والمتعلقة بالتجهيزات وبفريق العمل من حيث سالمة ونظافة المحلية المعنية والخاصة بكل نشاط تجاري أو حرفي أو مهني  قبل الجماعة ـ عدم احترام الشروط الصحية المحددة من 11
  لمشتركة بالعمارات، ـ عدم صيانة وتنظيف األجزاء ا12
سطبالت ومرابط الدواب المرخص  ـ عدم صيانة وتنظيم اال13   فيها،
 المؤرخ في 2007 لسنة 1866 عدد األمر الحكومي وخاصة األمر هذا ألحكام السابقة والمخالفة األحكام ـ تلغى جميع 4الفصل   . ـ التبول باألماكن العمومية14

                 رياض المؤخر   والبيئةالمحليةوزير الشؤون لمياء بوجناح الزريبي                       الماليةةوزير  ء المجاوراإلمضا    .2017 أفريل 10تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر  ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية 5الفصل   .الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبةلمخالفات لتراتيب حفظ  المتعلق بضبط قائمة ا2007 جويلية 23
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