
 بتحديد تعريفة أجوريتعلق ) 1( 1996 ديسمبر 19 مؤرخ في  والمالية العدليقرار من وزير
 .المحلفينالمترجمين 
 

 إن وزيري العدل والمالية،
 المتعلق بمهنة المتـرجمين المحلفـين       1994جويلية  04 المؤرخ في    1984 لسنة   80بعد اإلطالع على القانون عدد      

  منه،22وخاصة الفصل 
 المتعلق بتحديد أجور المترجمين المحلفين وعلى جميع النصوص التـي           1968 فيفري   20 المؤرخ في    وعلى القرار 

 ،1985 أوت 29صة القرار المؤرخ في  وخا،نقحته أو تممته
 :قررا ما يلي 
 ـ حددت أجرة المترجم المحلف عن الترجمة الكتابية ألي لغة كانت بثمانية دنانير للصفحة من نـص   الفصل األول

يبا ومحتواه  جمة وذلك باعتبار الصفحة حاوية لخمسة وعشرين سطرا وطول السطر خمسة عشرة صنتيمترا تقر             التر
 . جزءا للكلمة أو ما يعادله مع اعتبار الزيادة مقابل النقصيتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر

ـ                  ين أعـاله أجـرة     ويتقاضى عن كل صفحة تشتمل على أكثر أو أقل من خمسة وعشرين سطرا تحسب كما هو مب
 غير أن األجر يستحق كامال بالنسبة للصفحة األولى وذلك في صورة ما إذا              ، ثالثمائة مليم عن السطر الواحد     قدرها

كان نص الترجمة لم يستوعب إال صفحة واحدة ولو كان عدد السطور وطولها وعدد أجزاء الكلمة لكل منها أقل من             
 .العدد المبّين بالفقرة السابقة

 
 ـ حددت أجرة المترجم المحلف عند مساعدته تالوة للمتعاقدين على تحرير عقـود بالحجـة العادلـة أو     2الفصل 

بالحجة الخطية بدينار وخمسمائة مليم وذلك بالنسبة للصفحة الواحدة من النص المترجم وباعتبار الـصفحة حاويـة                 
 .لخمسة وعشرين سطرا مهما كان طول هذه األسطر وعدد أجزاء كلماتها

ل صفحة تشتمل على أكثر أو أقل من خمسة وعشرين سطرا يستحق عنها أجرا قدره ستون مليما عن كل سطر                    وك
غير أن األجر يستحق كامال فيما إذا كان النص المترجم لم يستوعب إال صفحة واحدة ولو كـان عـدد الـسطور                      

 .وطولها وعدد أجزاء الكلمة لكل منها أقل من العدد المبين بالفقرة السابقة
 

 الـشفوية واالسـتجوابات   ت ـ حددت أجرة المترجم المحلف عن الترجمة الشفاهية للخطـب والمـداوال   3الفصل 
ـ      والمحادثات بحساب الحصة ذات الساعة الواحدة وهي غير قا         ا المـساعدة علـى     بلة للتجزئة باثني عشرة دينار أم

 .الترجمة فهي تستحق نصف األجرة
 

 ـ إذا اقتضى الحال تسليم نظائر متعدد فإنه يمنح عالوة على األجرة المستوجبة عن األصل وبالنسبة لكل  4الفصل 
 .نظير مائة مليم بشرط أن تكون الترجمة مطابقة لألصل وواضحة

 .ويكون المترجم المحلف مستهدفا للتتبعات تأديبيا إذا سلّم نظائر غير مطابقة لألصل أو غير واضحة
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تشمل األجور المحددة بالفصول السابقة بوجه جملي كال من العمل الواقع القيام به والمصاريف التابعة  ـ  5الفصل 

 .له باستثناء مصاريف التنقل
 

 ـ يتقاضى المترجم المحلف منحة عن التنقالت التي يطلب منه القيام بها خارج المكتب مبلغها مائة ملـيم   6الفصل 
  .سافة الذهاب واإلياب ابتداء من المكتب كامل ممتر وتحسب فيهاوليعن كل ك

في صورة قيام المترجم المحلف خالل تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص                  و
 من  بمختلفين فإن المنحة الواجب دفعها له طبقا ألحكام هذا الفصل يقع احتسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطل                  

 .من مبلغ أجور الترجمة ومنحة التنقلالقسط الراجع له  يهمه األمر يكون ملزما بدفع شخص واحد وكل طرف
 

 . المشار إليه أعاله1968 فيفري 20 ـ ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 7الفصل 
 .1996 سبتمبر 19تونس في 

 
                                             وزير العدلاطلع عليه

 الصادق شعبان                                       الوزير األول
 حامد القروي                                       وزير المالية 

                                                                           النوري الزرقاطي                               
 


