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 .والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره

 
 
 

  رئيس الجمهورية،إن
 باقتراح من وزير العدل،

ث ديوان حدا المتعلق بإ1988 ماي 3 المؤرخ في 1988 لسنة 35بعد االطالع على على القانون عدد 
 مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،

 المتعلق بالمساهمات والمنشآت 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
 1999 لسنة 38والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 ،1999 ماي 3المؤرخ في 
 المتعلق بنظام المحاسبة 1996 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996ة  لسن112وعلى القانون عدد 

 للمؤسسات،
 المتعلق بضبط شروط وطرق 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 لسنة 529وعلى األمر عدد 

مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل 
 رأس مالها،

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي 1989 فيفري 13 المؤرخ في 1989 لسنة 279ر عدد وعلى األم
 لديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل،

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 1989 أفريل 22 المؤرخ في 1989 لسنة 442وعلى األمر عدد 
 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 824وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

1999، 
 المتعلق بضبط نظام تأجير 1990 نوفمبر 10ؤرخ في م ال1990 لسنة 1855وعلى األمر عدد 

 جانفي 6 المؤرخ في 1992 لسنة 1رؤساء المنشآت ذات األغلبية العمومية كما تم تنقيحه باألمر عدد 
1992، 

موالت وزارة  المتعلق بضبط مش1996  فيفري14ؤرخ في  الم1996 لسنة 270وعلى األمر عدد 
 ،1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 لسنة 1225 المنقح والمتمم باألمر عدد االقتصاديةالتنمية 

                                        
 2000 جوان 30 المؤرخ في 52 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ) (1
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 المتعلق بضبط مشموالت المديرين 1997 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد 
 تكتسي صبغة إدارية، تي الالعامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية ال

 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف 1997 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 566وعلى األمر عدد 
 المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تكتسي صبغة إدارية وصيغ سسات العمومية التي الؤعلى الم

 ى كاهلها، الموضوعة علااللتزاماتوط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد روش
 المتعلق بضبط شروط وصيغ 1997 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 567وعلى األمر عدد 

  التي ال تكتسي صبغة إدارية، والمؤسسات العمومية بالمنشآت العمومية المباشراالنتداب
 وعلى رأي وزيري المالية والتنمية االقتصادية، 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
 :صه يصدر األمر اآلتي ن

 البــاب األول
 التنظيـــم اإلداري

 
 يسير ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من  :1الفصل 

وزير العدل وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجاالت الداخلة ضمن مشموالته والمعرفة بهذا الفصل 
 . سلطة اإلشرافباستثناء المسائل التي هي من اختصاص
 :ويتولى المدير العام بالخصوص 

 . رئاسة مجلس المؤسسة-
 . التسيير اإلداري والمالي والفني للديوان-
 . إبرام الصفقات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل-
 ضبط ومتابعة تنفيذ عقود األهداف وعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى -

 .ن السنة األولى من فترة مخطط التنميةشهر مارس م

 . ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف واالستثمار وهياكل تمويل مشاريع االستثمار-

 . ضبط القوائم المالية-
 اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام األساسي الخاص لألعوان ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع -

 .والتراتيب الجاري بها العمل
ام بالشراءات والمبادالت وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الديوان طبقا  القي-

 .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
 . القيام باإلجراءات الالزمة الستخالص مستحقات الديوان-
 . اإلذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل-
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 تمثيل الديوان لدى الغير في جميع األعمال المدنية واإلدارية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب -
 .الجاري بها العمل

 . إعداد تقارير دورية حول نشاط الديوان وعرضها على وزارة العدل-
 . تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الديوان يتم تكليفه بها من قبل وزارة العدل-

  
 يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الديوان ويتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم -2الفصل 

وكذلك فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل غير أن المقررات المتعلقة بانتداب األعوان 
 .ر العدلوفصلهم واسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل وزي

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطته وكذلك تفويض إمضائه لمنظوريه في حدود المهام 
 .الموكولة إليهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 
 القسم الثاني

 مجلس المؤسسة
 

 أحدث بديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية -3الفصل 
 :كلف بدراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها ي

 . عقود األهداف ومتابعة تنفيذها-
 الميزانيات التقديرية لالستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع االستثمار -

 . ومتابعة تنفيذها
 . القوائم المالية-
 . تنظيم مصالح الديوان والنظام األساسي الخاص لألعوان ونظام تأجيرهم-
 .صفقات واالتفاقيات المبرمة من قبل الديوان ال-
 . الشراءات والمبادالت وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الديوان-
 اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بتسوية النزاعات طبقا للتشريع -

 .والتراتيب الجاري بها العمل
 .رى متصلة بنشاط الديوان تعرض عليه من قبل المدير العاموبصفة عامة كل مسألة أخ

 

 يرأس المدير العام للديوان مجلس المؤسسة الذي يتركب من األعضاء اآلتي ذكرهم عالوة -4الفصل 
 :على المدير العام 

 . ممثل عن الوزارة األولى-
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 قضاة  ممثلين عن وزارة العدل باعتبار ممثل واحد عن السلك اإلداري وثالثة 4 -
 .باعتبار قاض عن كل رتبة

 . ممثل عن وزارة المالية-
 . ممثل عن وزارة التنمية االقتصادية-
 .  ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان-

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور 
 .ائل المدرجة بجدول األعمالاجتماع مجلس المؤسسة إلبداء الرأي حول إحدى المس

يكلف المدير العام إطارا عال من الديوان يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته في 
ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى 

 .من طرف المدير العام وأحد أعضاء المجلس
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير العدل 

 .بناء على اقتراح الوزارات المعنية
  

 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للديوان على األقل مرة واحدة كل ثالثة -5الفصل 
أعمال يقدم عشرة أيام على األقل قبل موعد انعقاد االجتماع أشهر إلبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول 

 .إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة ووزارة العدل
ويجب أن يكون جدول األعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في 

 .اجتماع مجلس المؤسسة
 قانونية إال بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين وال يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة

. 
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر األغلبية ألسباب قاهرة وذلك للنظر في 

 .المسائل المستعجلة
 

 ال يجوز ألعضاء مجلس المؤسسة تفويض صالحياتهم لغير أعضاء المجلس، وال يجوز -6الفصل 
يتغيبوا عن حضور أشغال مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إال في حالة التعذر وفي حدود مرتين لهم أن 
وفي هذه الحالة يتعين على المدير العام للديوان إعالم وزارة العدل ووزارة التنمية االقتصادية . في السنة

 .سةبهذه الغيابات أو بالتفويض خالل العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤس
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 البــاب الثاني 
 التنظيـــم المـالي

 

 يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف واالستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع -7الفصل 
 أوت من كل سنة وتبين هذه الميزانية 31االستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل ال يتجاوز 

 .التقديرية المقابيض والمصاريف
 

 : تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية -8صل الف
 المقابيض - أ

 . المقابيض المتأتية من نشاط الديوان-1
 . المنح والهبات والعطايا-2
 . محاصيل كراء األمالك العقارية-3
  قيمة اإلعانة المباشرة والخدمات والمنقوالت والعقارات التي قد يحصل عليها -4

 .الديوان
 .مقابيض المختلفة األخرى المتعلقة بنشاط الديوان ال-5
 : المصاريف -ب
 .مصاريف تسيير الديوان ونفقات التصرف وصيانة العقارات التي هي على ملكه -1
 .المصاريف المختلفة الالزمة إلنجاز مهام الديوان -2
 

 : تشتمل ميزانية االستثمار على المقابيض والمصاريف التالية -9الفصل 
  :  المقابيض-أ

 القروض بجميع أنواعها التي يرخص للديوان في إبرامها من قبل وزارة  -1
 . العدل في نطاق تمويل مشاريع االستثمار

 . المنح واالعتمادات والتسبقات التي يمكن أن تسند له من قبل الدولة-2
 : المصاريف -ب
 .مصاريف شراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد القروض -1
 .األخرى إلنجاز مشاريع االستثمار التي يقوم بها الديوانالمصاريف المختلفة  -2

 
 . تمسك حسابية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية-10الفصل 

 . ديسمبر من كل سنة31وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 
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سة إلبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤس
ثالثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية ويعرضها على مصادقة وزير العدل طبقا للتشريع والتراتيب 

 .الجاري بها العمل وعلى ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض
من كل سنة وعلى  أوت 31ويتعين على الديوان أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 

 .نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية
 البــاب الثالــث 

 إشــراف الدولــة
 

 تعرض وجوبا على وزارة العدل المسائل التالية قصد المصادقة عليها طبقا للتشريع -11الفصل 
 .والتراتيب الجاري بها العمل

 . عقود األهداف ومتابعة تنفيذها-
 .يزانيات التقديرية للتصرف واالستثمار ومتابعة تنفيذهما الم-
 . القوائم المالية-
 . قبول الهبات والوصايا والمساهمات مهما كانت طبيعتها الممنوحة للديوان-
  اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بتسوية النزاعات -

 .العملطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها 
 . جميع أنواع القروض-
 . محاضر جلسات مجلس المؤسسة-
 . النظام األساسي الخاص بأعوان الديوان-
 . جدول ونظام وتصنيف الخطط-
 . نظام التأجير-
 . الهيكل التنظيمي-
 . شروط التسمية في الخطط الوظيفية-
 . قانون اإلطار-
 . الزيادات في األجور-
 .ير العام ترتيب الديوان وتأجير المد-

وبصفة عامة يشمل اإلشراف كذلك متابعة التصرف والتسيير  واالطالع على سير نشاط الديوان إلى 
جانب المصادقة على أعمال التصرف األخرى التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري 

 .بها العمل
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قتصادية بالوثائق التالية في أجل ال  يمد المدير العام وزارة العدل ووزارة التنمية اال-12الفصل 
 :يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها 

 . عقد األهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه-
 . الميزانيات التقديرية للتصرف واالستثمار وهياكل تمويل مشاريع االستثمار-
 . القوائم المالية-
 .ئل الرقابة الداخلية تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسا-
 . محاضر جلسات مجلس المؤسسة-
 . كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر-

 
 يمد المدير العام وزارة المالية وذلك لإلعالم بالوثائق التالية في اآلجال المبينة بالفصل -13الفصل 

 :الثاني عشر أعاله 
 . عقد األهداف-
 .واالستثمار وهياكل تمويل مشاريع االستثمار الميزانيات التقديرية للتصرف -
 . القوائم المالية-
 . كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر-
 

 يعين لدى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل مراقب دولة تتم تسميته ويباشر -14الفصل 
 .مشموالته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 
 ـرابعالبــاب الـ

 أحكـــام مختلفـــة
 

 المشار إليه 1989 فيفري 13 المؤرخ في 1989 لسنة 279 تلغى أحكام األمر عدد -15الفصل 
 .أعاله

 
 وزراء العدل والمالية والتنمية االقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي -16الفصل 

 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 

 .200 جوان 20 تونس في
                                                             زين العابدين بن علي


