
   يتعلق  بضبط اإلطار العام 1993 ي ما3 المؤرخ في 1993 لسنة 982أمر عدد 
  .2007 ي ما21 مؤرخ في 2007 لسنة 1259للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها والمنقح باألمر عدد 

  
  

    

  
هذا األمر اإلطار العـام للعالقـة بـني         تضبط  أحكام     :) جديد(ل  الفصل األوّ 

  : معها يف جمال اإلدارة واملتعاملني
  .ممارسة األنشطة االقتصادية يف إطار كراس شروط -
 .الشهادة اإلدارية والتصريح على الشرف -
 .املطالب املقدمة للحصول على خدمة إدارية -
  

  

  

 
  اب الثالثـالب

  المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية
  

د  (7ل  ـالفص  خيول لكل شخص يتقدم إىل إحدى املصاحل الراجعة للدولة أو           ):جدي
اجلماعات احمللية أو املؤسسات أو املنشآت العمومية مبطلب للحصول علـى خدمـة             

 يف تسلم وصل يف الغرض شريطة أن تكون املصلحة اإلدارية املعنية خمتصة             إدارية، احلق 
  .إلسداء اخلدمة املطلوبة

  .يضبط شكل الوصل والتنصيصات  الوجوبية املضمنة به مبقتضى قرار من الوزير املعين

د  (8الفصل    يتعني على مصاحل الدولة واجلماعـات احملليـة واملؤسـسات           ):جدي
ّد كتابيا باملوافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق باحلـصول           واملنشآت العمومية الر  

  .على خدمة إدارية من اختصاصها
غري أن املصاحل العمومية املشار إليها أعاله ال تكون ملزمة بالرّد أكثر من مرة واحـدة                

  .يف صورة تكرر املطالب املتصلة بذات املوضوع دون موجب
ني القائمات احملينة للخدمات اإلدارية املشار      وتضبط مبقتضى قرارات من الوزراء املعني     

إليها بالفقرة األوىل من هذا الفصل وتنشر هذه القائمات بالرائد الرمسي للجمهوريـة             
  .التونسية ومبواقع  الواب الراجعة للهياكل اإلدارية املعنية

  
  

يتعني على املصاحل  العمومية  املشار إليهـا بالفـصل الـسابع              ):جديد (9الفصل  
من هذا األمر الرّد على املطالب املقدمة هلا يف آجال الرّد املنـصوص عليهـا               ) جديد(

   .باألحكام التشريعية والترتيبية اجلاري هبا العمل
لرّد علـى  إذا مل تنص األحكام التشريعية أو الترتيبية اجلاري هبا العمل على أجل حمدد ل           

مطلب يتعلق باحلصول على خدمة إدارية، تكون املصاحل العمومية املعنية ملزمة بـالرّد             
  .عليه يف أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب

ويف صورة عدم الرّد يف األجل املنصوص عليه  بالفقرتني األوىل أو الثانية مـن هـذا                 
ملعنية مبطلب يتعلق مبوضوع الفصل، ميكن لصاحب املطلب التقدم من جديد للمصلحة ا   

أيام املوالية النقضاء األجل املنصوص عليه      ) 7(طلبه األصلي وذلك يف غضون السبعة       
  .بالفقرتني األوىل أو الثانية من هذا الفصل

وإذا مل تتوىل املصاحل العمومية املعنية الرّد على مطلبـه اجلديـد يف غـضون الواحـد                
يعترب السكون موافقة ضـمنية علـى املطلـب         يوما من تاريخ تلقيه     ) 21(والعشرين  

  .األصلي وذلك يف حاالت تضبط مبقتضى أمر
ويف احلاالت األخرى يعترب سكوت املصاحل املذكورة رفضا ضمنيا على املطب األصلي            

  ما لـم  تنـّص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خالف ذلك 
  

 



  
 املطالب املقدمة للحصول على خدمة إدارية      على   جيب أن يستند الرد    :10الفصل

ل كلما تعلق األمر مبقـررات تـستوجب        نونية أو ترتيبية سارية املفعو    إىل أحكام قا  
  . التعليل

  
  

دارية يكون مرتكبا خلطأ خدمة إطلب يتعلق بتقدمي مبكل عون يتهاون  :11الفصل 
.   وفقا للقوانني والتراتيب اجلاري هبا العملتأديبيةمهين يعرضه إىل عقوبة 

  


