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 كراس الشروط 

 الباب األول: اإلطار العام

 تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي  تقديم برنامج: 1الفصل

البنية تحسين يهدف البرنامج الخصوص ي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي إلى 

 ،األحياء هذه من التفاوت الجهوي من خالل وضع آليات لتهذيبوالتقليص  األحياء الشعبيةالتحتية ب

تكريس وتحقيق إلى  اساساهدف الذي ي ةاملحلي ةكمو جزء من برنامج التنمية الحضرية والحويشكل 

وتكريس مبدأ التدبير  رساء مقومات الحوكمة الرشيدةإو املبادئ الدستورية املتعلقة بدعم الشفافية 

تعزيز أداء الجماعات كما يهدف إلى  واعتماد املقاربة التشاركية في ضبط البرامج التنموية املحلية الحر

ملوارد اوترشيد استغالل  و/ أو القروضتقديم املساعدات من خالل املحلية في توفير البنية التحتية 

 .ةالذاتي

باعتباره الجهة املوكول لها تنفيذ برنامج التنمية  ،املحليةصندوق القروض ومساعدة الجماعات يتولى 

 .تنفيذ بنود البرنامج ومتابعة نتائجه ،الحضرية والحوكمة املحلية

 أهداف الدعوة إلى اقتراح مشروع للتمويل: 2الفصل

بحرية االنخراط واملشاركة جديدة تسمح للبلديات  آلية تمثل الدعوة إلى اقتراح مشروع قصد تمويله

على أساس يتم انتقاؤها تهذيب األحياء الشعبية شاريع مل تتمويال على  لحصول ل هاتقديم مقترحاتو 

 . إطار الالمركزية في تونسو فة بما يتوافق معايير موضوعية وشفا

عن طريق صندوق القروض ومساعدة موظفة مقدمة  مساعدات بواسطةشاريع هذه املتمول 

-2019للفترة  التنمية الحضرية والحوكمة املحليةفي إطار التمويل اإلضافي لبرنامج الجماعات املحلية 

 من كراس الشروط.  7وتمويل ذاتي من البلديات طبقا للفصل  2022

 إلى اقتراح مشروع للتمويل الدعوةآلية مزايا : 3الفصل

ين البنية األساسية و/أو املنشآت الجماعية رياضية كانت ب كونات املشروعملبلدية لاحرية اختيار  

 .أن يكون وظيفي على االختصاصاتأو ثقافية أو اقتصادية أو متعددة 

صالحات الالمركزية من خالل تمكين البلديات من املشاركة مباشرة في برمجة وتنفيذ إل ا زيتعز  

 . االستثمارات في نطاق اختصاصها

 .النخراط في الدعوة إلى اقتراح مشروع للتمويلاحرية ب لبلدياتا عيتمت 
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 ،فافةشوضوعية و معلى معايير  صل على تمويالتحلتي ستتاالبلديات  حديد قائمةتاعتماد  

  .البلديات على تقديم الخدمات على أساس األولويات الوطنية واملحلية عيجشت 

حسب تقدم و سبيقات تظام النفق و لى أقساط عاالعتمادات مباشرة إلى البلديات  ليتحو  

 ،األشغال

 البلديات في تمويل املشاريع املقترحة، ةاهمسم 

ملنشآت الجماعية رياضية كانت ا ألساسيةالبنية ااإلضافة إلى بتشمل  تكاملةمشاريع مانجاز  

التجهيزات املكتبات ومراكز الشباب و و/أو ثقافية و/أو اقتصادية أو متعددة الوظائف على غرار 

 .................... األنشطة االقتصاديةو والثقافية الرياضية 

 هامة توصيات: 4الفصل

 ند تعمير ملف الترشحع تعين االلتزام بهي لإلعالن إلطار العاماتشكل وثيقة كراس الشروط  

 لحصول على التمويالت.ل

ملعايير األهلية واالختيار املحددة  ن استجابة امللفميتعين تعمير الوثائق بكل دقة والتثبت  

مقترحات البلديات بعد تضمينها  غييرتسليمه حيث ال يمكن تقبل تعميره و  بكراس الشروط

 بمكاتب الضبط.

ستجابتها ادى مويتعلق ذلك ب قديرتمويل مشروع وحيد على أقص ى تإمكانية بتتمتع كل بلدية  

 للشروط املطلوبة وبمؤشرات الترتيب.

من االستفسارات يمكن االتصال بصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية عن  ملزيد 

 دارة املركزية أو أحد الفروع.طريق اإل 

ساعدة غير موظفة و/أو ن املماتية للبلدية و/أو ذلاوارد ملامن  تأتىيالتمويل الذاتي يمكن أن  

)حسب طاقة  مسند من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية قرضمن خالل 

 ،و/أو مساهمات هياكل أخرى  االقتراض(

 في أحسن الظروف، العمل على استكمال وثيقة الدراسة األولية وامللحقات األخرى  

طبيعة املشروع املقترح  عمامة املوجب ومتطابقة ت تقديم الوثائق املطلوبة بكراس الشروط 

 ،للتمويل

 ،لى آخر األجال املحددةإ نتظارال اعدم و الوقت املحدد  بلقلف ملا رسالإالحرص على  

 عدم االنطالق في انجاز املشروع قبل الحصول على املوافقات الضرورية،  
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  الغاية من الدعوة: 5الفصل

وتهذيب األحياء  حديثتب تتعلقاملشاريع البلدية الدعوة انتقاء مجموعة من هذه ينتظر بناء على 

من قبل  ة، من مجموع املشاريع املقترحمليون دينار70الشعبية، في حدود االعتمادات املتوفرة والبالغة 

  .البلديات التي لها حق املشاركة

 للمشاركة الخيارات املتاحة: 6الفصل

)املساعدة الخيارين املبينين أسفله واملتعلقين بسقف التمويل  إحدىللبلدية حرية املشاركة في 

للشروط والحي املقترح إمكانياتها وتحديد مدى استجابتها لحاجياتها و وذلك حسب تقييمها املوظفة( 

 :)صنف التمويل( املتعلقة بالخيار

 على أقص ى تقدير مليون دينار  3سقف التمويل فيه يبلغ  الخيار األول:

 مليون دينار 50اعتمادها هي في حدود  الكلفة الجملية ملجموع املشاريع التي سيتم

 يردعلى أقص ى تق مليون دينار  7سقف التمويل فيه يبلغ  الخيار الثاني:

 .بلدياتال( مشاريع ضمن هذا الخيار لفائدة 3ثالثة ) سيتم انتقاء

 شروط املشاركةالباب الثاني: 

 :الشروط املحمولة على البلدية: 7الفصل

وال  (PRIQH 2) هذيب وإدماج األحياء السكنيةترنامج بالجيل الثاني ل لم تتمتع بمشروع في إطار  

 ، PRIQH 1 COMPLالقسط التكميلي األخير لـ  ضمن

  ،(PDI3)لقسط الثالث لبرنامج التنمية املندمجةالم تتمتع بمشروع في إطار  

 ألصغر لــ :الغ بن املم  % 10  يقل عنل اقتراح مشروع وحيد للتمويل واملساهمة في تمويله بما  

  كلفة املشروع، -

 أو

مجموع مبالغ التمويل الذاتي والقرض واملساعدة غير املوظفة املدرجة باملخطط  -

 ، 2019الستثماري السنوي 

تعين أن تكون شبكة املياه املستعملة بالحي يفي صورة برمجة أشغال تطهير باملشروع  

  ،مرتبطة بمحطة تطهير

 لبنية األساسية بالحي ضمن املخطط الثالثي للصيانة البلدية،اتعهد البلدية بإدراج صيانة  

 الشروط املحمولة على املشروع: 8الفصل
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 مليون دينار 3سقف التمويل فيه يبلغ : الخيار األول : 1-8الفصل 

  سكن،م 500أل يقل عدد املساكن بالحي عن  

  مسكنا بالهكتار الواحد، 30املساكن بالحي عن  ثافةكل قتأل  

  ،2019تكون هناك أشغال جارية بالحي تنتهي بعد موفى سنة  أل  

  أل يكون الحي مدرج ببرنامج آخر، 

  ماليين دينار (3ل يتجاوز مبلغ املساهمة املوظفة املدرج بكلفة املشروع ) 

  أشغال تعبيد إذا كان الحي ل تتوفر به شبكة تطهير في حالة جيدة، رمجةبعدم  

من قيمة املساعدة املوظفة  %20 تطهير في صورة برمجتها باملشروعلأل تتجاوز كلفة أشغال ا 

  املدرجة بكلفة املشروع،

  ،%90شبكة املاء الصالح للشراب في حالة جيدة ول تقل نسبة ربط املساكن بالشبكة عن  

  عدم وجود مشاكل عقارية بالحي، 

 مليون دينار7سقف التمويل فيه يبلغ : ثانيالخيار ال: 2-8الفصل 

 سكن،م 1000أل يقل عدد املساكن بالحي عن  

 بالهكتار الواحد، اسكنم 30ملساكن بالحي عن اثافة كل قتأل  

 ،2019نتهي بعد موفى سنة ت أل تكون هناك أشغال مبرمجة بالحي 

 أل يكون الحي مدرج ببرنامج آخر، 

ل أماليين دينار على  (7بعة )س ل يتجاوز مبلغ املساهمة املوظفة املدرج بكلفة املشروع 

 ،ن دينارييمال  (4أربعة )ضمنه تتجاوز كلفة البنية األساسية

  تتوفر به شبكة تطهير،ل أشغال تعبيد إذا كان الحي  رمجةبعدم  

ن قيمة املساعدة املوظفة م %20صورة برمجتها باملشروع  يفأل تتجاوز كلفة أشغال التطهير  

 ،لبنية األساسيةاملخصصة ل

 ،%90الشبكة عن بملساكن اشبكة املاء الصالح للشراب في حالة جيدة ول تقل نسبة ربط  

إقامة منشأة جماعية رياضية أو ثقافية أو اقتصادية أو تجهيزات اجتماعية أو متعددة    

 ،.............. داخل منطقة التدخلالختصاصات )الوظائف(.

 ملنشأة،اعادلها لألرض التي ستقام عليها يلبلدية شهادة ملكية أو ما اتتوفر لدى  

حال كانت منطقة التدخل مغطاة بمثال التهيئة العمرانية فإن األرض التي ستقام عليها  في 

املنشأة يجب أن تكون مخصصة للتجهيزات وإن لم تكن منطقة التدخل مغطاة بمثال 

التهيئة العمرانية فيتعين على البلدية التعهد بإدراجها ضمن مراجعة مثال التهيئة 

 ،العمرانية
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يادة املشروع قلو التعهد بتكليف مكتب أتابعة املشروع ملشغال أهندس مل لى األقعللبلدية  

(Bureau de pilotage)، 
 )باعتبار الطرقات(  املعّمرة عدد املساكن مقسوم إلى املساحة الجمليةأساس سب الكثافة على تتح(*)

 ترتيب املشاريع: 9الفصل

يتم ترتيب مقترحات البلديات للمشاريع التي استجابت لجميع الشروط تصاعديا حسب كل خيار طبقا 

  لــ :

  ،الجهوي  مؤشر التنمية 

 ،2017نجاز برنامج االستثمار السنوي انسبة( )مؤشر  

  PDUGL 1لتي تحصلت عليها البلدية ضمن ا املوظفة تاملساعدامجموع  

تهذيب أحياء مشاريع مساعدات موظفة لتمويل ترتب البلديات التي لم تتحصل على  :في مرحلة أولى

  ،حسب مؤشر التنمية الجهوية (PDUGL 1) برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية ضمنشعبية 

في  2017إذا تساوت بلديتين أو أكثر فيتم اعتماد مؤشر انجاز برنامج االستثمار السنوي  ▪

  .وتعطى األولوية ألصحاب القيم األكبر لهذا املؤشر ترتيبها النهائي

  ترتب بقية البلديات وفق املعادلة التالية :في مرحلة ثانية

  (PDUGL 1  /4.8 املوظفة اتاملساعد* )مجموع  0.35+  الجهوي  * مؤشر  التنمية 0.65

تمثل أكبر مبلغ )باملليون دينار( من املساعدة املوظفة الذي تحصلت عليه بلدية في إطار برنامج  4.8

 التنمية الحضرية والحوكمة املحلية.

يتم انتقاء عدد من املشاريع املقترحة باعتماد الترتيب املتحصل عليه تصاعديا وفي حدود االعتمادات 

مشاريع  3وفي حدود  مليون دينار( 50)حوالي  يين دينارمال  3سقف  املبرمجة بالنسبة للخيار  األول 

 ماليين دينار.  7سقف :بالنسبة للخيار الثاني

 كراس الشروطسحب : 10الفصل

من املوقع الرسمي  (املشاركة) ملف الترشحسحب في تقديم مقترح مشروع  بلدية ترغب كلعلى 

البوابة الرسمية أو من  www.cpscl.com.tnلصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 

بإحدى الفروع الجهوية التابعة  أو االتصال www.collectiviteslocales.gov.tnللجماعات املحلية 

 املحلية القريبة من مقر البلدية.لصندوق القروض ومساعدة الجماعات 

من ( 04)يتكون ملف الترشح من كراس الشروط املتضمن لشروط املشاركة واالختيار مصحوبا بنماذج 

 الوثائق املطلوبة.

 مكونات ملف املشاركة: 11الفصل

(1)  

http://www.cpscl.com.tn/
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/
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ملف في نظير وحيد محتويا على الوثائق املبينة  داعيمطالبة بإترغب في املشاركة مؤهلة  بلدية كل

 :حسب مكونات املشروع املقترحوذلك  أسفله مؤرخة وممضاة

 كراس الشروط، 

 تامة املوجب، 1موذج عدد نطبقا لل  (عن الرغبة لتعهد )التعبيراوثيقة  

 ،(تم إعدادها من طرف البلديةي) 2نموذج عدد ل ل بقاطدراسة أولية مقدمة  

 ،3نموذج عدد ل ل تقديرية إلنجاز املشروع طبقا رزنامة 

 ،4نموذج عدد ل ل بطاقة إرشادات عامة طبقا 

 وثيقة التصنيف البيئي واالجتماعي، 

 شهادة في ملكية العقار املزمع إقامة املنشأة الجماعية عليه، 

 ،تعهد بإدراج صيانة البنية األساسية بالحي ضمن املخطط الثالثي للصيانة البلدية 

 ءاو احتو أتعهد بتعيين مكتب لقيادة املشروع )في حالة املشاركة في الخيار الثاني  

مع عدم توفر مهندس أشغال لدى البلدية املشروع على بناءات بالنسبة للخيار األول 

 ملتابعة املشروع(،

 دراسة أولية ملردودية املشروع )في صورة برمجة مشروع اقتصادي(، 

 العقار عند مراجعة مثال التهيئة العمرانية، بغةصتعهد بتسوية  

 التقديرات املالية محددة بالدينار التونس ي،

 امللفات تقديم: 12الفصل

إلى اإلدارة املركزية لصندوق القروض ومساعدة  عن طريق البريدأو توجه مباشرة تقدم امللفات 

نهاية اآلجال القريبة من مقر البلدية وذلك قبل  الجماعات املحلية أو إحدى الفروع الجهوية التابعة له

 على الساعة الخامسة مساء. 2018 أكتوبر 91 الجمعةاملحددة بيوم 

يمكن لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بناء على رأي لجنة التوزيع السنوي للبرنامج 

(CAP في ظروف استثنائية تمديد أجل قبول امللفات وذلك بموجب إعالن ) تمديد ينشر للغرض بنفس

 شروط اإلعالن األصلي.

 

 ملف وحيد لكل بلدية: 13الفصل

لكل بلدية معنية باإلعالن الحق في تقديم ملف وحيد وبشكل فردي يتعلق باملشاركة في خيار وحيد من 

 جملة الخيارين املطروحين.

 آليا.قترح تلغى مشاركتها مكل بلدية تتقدم بأكثر من ملف أو تشارك في أكثر من 

 املشاركة خارج اآلجال : 14الفصل
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تلغى دون أن يتم فتحها  12كل مشاركة ترد على الصندوق أو أحد فروعه خارج اآلجال املحددة بالفصل 

 مهما كان سبب التأخير.

 اإللغاء اآللي للمقترحات: 15الفصل

 ،و بأكثر من ملفأ/و شاركت في الخيارين لبلديات التيا لباتطغى لت 

 لقبول املقترحات، ةورد بعد اآلجال املحدد لفميلغى كل  

 .ؤهلة للمشاركةميلغى ملف كل بلدية غير  

 الدراسة األولية للمشروع: 16الفصل

وتحديد التصنيف البيئي  2يتعين االلتزام بالخطوط املرجعية للدراسة األولية املحددة باألنموذج عدد 

 ،واالجتماعي للمشروع وفق الوثيقة املعتمدة في الغرض

 ."A"ال يتدخل البرنامج في تمويل املشاريع املصنفة بيئيا واجتماعيا 

 تقييم امللفات: الباب الثالث

 يتم فحص ملفات املشاركة وتقييمها من طرف اللجنة الفنية للبرنامج،

 يمض ى من كافة أعضائها.و تحرر اللجنة الفنية محضر جلسة تقييم العروض 

للجنة الفنية في الحاالت التي تراها ضرورية أن تطلب من البلديات مدها ببعض الوثائق أو  يمكن

اإليضاحات تمكن من فحص وتقييم ملفها. في غياب الوثائق أو املعلومات التكميلية املطلوبة تلغى 

 املشاركة وال يتم فحص امللف.

أو الترخيص للبلدية بتغيير الحي أو طبيعة تقدم الطلبات املشار إليها أعاله كتابيا، وال يمكن الطلب 

إلى اإلدارة املركزية لصندوق ، حصريا  كتابيا،التدخالت التي ضمنتها بامللف. توجه إجابات البلديات 

 . 1003نهج املؤازرة حي الخضراء تونس  9على العنوان التالي  القروض ومساعدة الجماعات املحلية

 )البلديات(تقييم وترتيب امللفات : 17الفصل

 اختيار املشاريع )البلديات( يتم على مرحلتين:

 : تقييم األهليةاملرحلة األولى: 1-71الفصل

 الفحص الولي للملفات -

كل صنف ملفات تجمع مقترحات البلديات وتنظم وتصنف حسب الخيارات ثم تتم دراسة وتقييم 

 .على حدى)خيار( 

من كراس  7الفصل أهلية البلدية في املشاركة باقتراح مشروع قصد تمويله على معنى  فحصت

 الشروط،

على ضوء هذا الفحص يتم استبعاد البلديات التي ال تستجيب لشروط املشاركة لتقديم مقترح وال 

 يمكن تقييم ملفاتها الحقا.
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 الفحص الفني للملفات -

التثبت من ملفات املشاريع املقترحة من قبل البلديات والوثائق املطلوبة بإجراءات اللجنة الفنية تقوم 

 من كراس الشروط املنظم لعملية تقديم مقترحات املشاريع. 11 و 8 ل و للفصطبقا 

 تقص ي اللجنة جميع امللفات التي ال تستجيب للشروط املطلوبة،

  الدراسة االولية املقدمة،من كراس الشروط وحسب  16 للفصلتقوم اللجنة بتقييم امللفات طبقا 

 ،يلغى كل مشروع ال يستجيب إلحدى الشروط املذكورة

من كراس الشروط املتعلق  16و  11و  8 و 7 للفصول مؤقتا بجميع امللفات املقدمة طبقا تحتفظ اللجنة 

الدراسة الفنية وتامة  بالتعبير عن الرغبة في تمويل مشروع وتستجيب لشروط األهلية ومقبولية

 الوثائق.

 : ترتيب مقترحات البلدياتثانيةاملرحلة ال: 2-71الفصل

على أساس مجموع النقاط التي  بشكل تصاعديملفات البلديات املعتمدة وقتيا ترتب اللجنة الفنية 

 ،9 بالفصلاملبينة التراتيب تحصلت عليها من تطبيق 

 للمشاريع تحديد القائمة النهائية

وذلك في حدود االعتمادات لكل منها تختار اللجنة الفنية عدد من املشاريع وتصادق على الكلفة املقترحة 

 للخيار الثاني. بالنسبة وفي حدود ثالثة مشاريعمليون دينار(  50)حوالي بالنسبة للخيار األول   املتوفرة

تقوم بزيارات ميدانية لرصد الترتيب و بعد مبدئيا عينة من املشاريع املعتمدة  اللجنة الفنيةتختار 

 . ختام زياراتهاحرر تقريرا في تاملضمنة بامللفات و  عطياتمن املوالتثبت 

قائمة  ،على ضوء التقرير املقدم من اللجنة الفنية ،(CAPلجنة التوزيع السنوي للبرنامج )توقف 

 ض،البلديات )املشاريع( التي ستتمتع بالتمويل وتمض ي محضر جلسة في الغر 

على اللجنة لجنة التوزيع السنوي للبرنامج،  حددتهاالتي تعرض القائمة النهائية للبلديات )املشاريع( 

 .وتصبح بذلك نهائية إقرارهالمصادقة عليها و الوزارية ل

 تحتفظ اللجنة الفنية بحقها في التثبت بأي وسيلة كانت في املعطيات املقدمة من البلديات. 

  ستبعاد )امللف( البلدية ،الى إباشرة مدي ؤ يفي أي وقت واطئة خي معلومات أمالحظة  
يتم ضم اعتمادات الخيار الثاني أو جزء منها العتمادات الخيار األول إذا لم تتوفر مشاريع بلدية  

 تستجيب للشروط املطلوبة املتعلقة بالخيار الثاني.

 يات دتبليغ البل: 18الفصل

صندوق  تولىي بالتمويل،على إثر مصادقة اللجنة الوزارية على قائمة البلديات )املشاريع( التي ستتمتع 

 امع تحديد كلفتهكتابيا أنه تم اعتماد مشاريعها  اتيالبلد إعالمالقروض ومساعدة الجماعات املحلية 

قصد املصادقة ويدعوها إلى تنظيم استشارات مع املواطنين  2018منتصف شهر نوفمبر وذلك في حدود 
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من ال جوهر املشروع و على أال يمس ذلك من  ،عند الضرورةتعديالت الوإدخال على الدراسات الفنية 

 على الدراسة الفنية املجلس البلدي قصد املصادقة أنظار ثم عرضه على ،ته للتمويلشروط أهلي

 .املالية املعتمدة الخطة وفق 2019السنوي جه بالبرنامج االستثماري راوإد

 نشر نتائج الفرز امللفات على املوقع الرسمي للجماعات املحلية والصندوق. سيتم

لتمويل املشاريع املعتمدة رهين استجابة البلديات املعنية  ةالحصول على املساعدات املوظف يبقى

 .2019للشروط الدنيا املستوجبة لسنة 

على  مباشرة إلى البلدياتصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية يتم تحويل االعتمادات من 

 ./.حسب تقدم األشغالو  اتقيأقساط طبقا لنظام التسب


