
  105عـــدد   2013 ديسمبر 31 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4542صفحــة 

  الفالحةوزارة

  

 ديسمبر 26  مؤرخ فيووزير الماليةير الفالحة قرار من وز
 2010 جويلية 13قرار المؤرخ في بتنقيح اليتعلق  2013

بط المعاليم  وضالصالح للشرب  سعر الماءالمتعلق بتحديدو
نسب حصص شتراكات في الماء والقارة واإلضافية لال

  .المساهمة في تأسيس فروع الماء

  ،إن وزير الفالحة ووزير المالية

 2011 لسنة 6 عدد يعلى القانون التأسيس طالعبعد اال
المؤقت للسلط  بالتنظيم  والمتعلق2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

 العمومية،
 جويلية 2 المؤرخ في 1968 لسنة 22على القانون عدد و

 و توزيع المياه الستغالل المتعلق بإحداث الشركة  القومية 1968
 جانفي 21 المؤرخ في 1976 لسنة 21المنقح بالقانون عدد 

1976،  

 أكتوبر 30 المؤرخ في 1973 لسنة 515على األمر عدد و
هو كما   في الماءاالشتراكاتلمتعلق بالموافقة على نظام  ا1973

  جويلية 20 في  المؤرخ1974 لسنة 742قح باألمر عدد من
 نوفمبر 5 المؤرخ في 1976  لسنة958 وباألمر عدد 1974
 مارس 3 المؤرخ في 1997 لسنة 456باألمر عدد  و1976
1997،  

 مارس 15 المؤرخ في 2013 لسنة 1372وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2013

  المتعلق بتحديد2010 جويلية 13وعلى القرار المؤرخ في 
بط المعاليم القارة واإلضافية  وضالصالح للشرب سعر الماء

المساهمة في تأسيس فروع نسب حصص شتراكات في الماء ولال
آخرها القرار المؤرخ يع النصوص التي نقحته أو تممته وجمالماء و

 .2013 جوان  13في 
يأتي ما راقــر:  

الفقرة األولى من الفصل  و3ـ تلغى أحكام الفصل الفصل األول 
 المشار إليه أعاله 2010جويلية  13 من القرار المؤرخ في 4
  :تعوض باألحكام التالية و

يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون ) : جديد  ( 3الفصل 
  : ا يلياعتبار األداء على القيمة المضافة كم

 : التسعيرة التدريجية ـ 1
  : تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية

 .للمتر المكعب)  د0,155(مائة وخمسة وخمسون مليما ـ 
 .للمتر المكعب)  د0,270(مائتان وسبعون مليما ـ 
 .للمتر المكعب)  د0,365(ثالثمائة وخمسة وستون مليما ـ 

 .للمتر المكعب)  د0,665 (ستمائة وخمسة وستون مليماـ 
 .للمتر المكعب)  د0,815(خمسة عشر مليما  وةثمانمائـ 

للمتر )  د1,135(مائة وخمسة وثالثون مليما ـ ألف و
 .المكعب
 .للمتر المكعب)  د1,190(ألف ومائة وتسعون مليما ـ 
  : تنطبق هذه التسعيرة كما يليو

للمتر )   د0,155(ا  تسعيرة مائة وخمسة وخمسين مليم-  1.1
أو ساوى   إذا قّل عنكبالنسبة إلى كامل استهالك المشترالمكعب 

  عشرين مترا مكعبا لكل ثالثة أشهر،
للمتر )  د0,270( تسعيرة مائتين وسبعين مليما -  2.1

المكعب بالنسبة إلى كامل استهالك المشترك إذا فاق االستهالك 
با لكل ثالثة عشرين مترا مكعبا وقّل عن أو ساوى أربعين مترا مكع

  أشهر،

للمتر )  د0,365( تسعيرة ثالثمائة وخمسة وستين مليما -  3.1
 إذا فاق االستهالك أربعين كبالنسبة إلى كامل استهالك المشترالمكعب 

  مترا مكعبا وقّل عن أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثالثة أشهر،

للمتر )  د0,665( تسعيرة ستمائة وخمسة وستين مليما -  4.1
مكعب بالنسبة إلى كامل استهالك المشترك إذا فاق االستهالك سبعين ال

  ، لكل ثالثة أشهر مائة متر مكعبمترا مكعبا وقّل عن أو ساوى

للمتر )  د0,815( وخمسة عشر مليما ة تسعيرة ثمانمائ-  5.1
شترك إذا فاق االستهالك مائة المكعب بالنسبة إلى كامل استهالك الم

 لكل ثالثة خمسين متر مكعبساوى مائة و وقّل عن أو متر مكعب
  ،أشهر

)  د1,135( تسعيرة ألف ومائة وخمسة وثالثين مليما -  6.1
إذا فاق االستهالك  للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهالك المشترك

ل  لكوقّل عن أو ساوى خمسمائة متر مكعبمائة وخمسين مترا مكعبا 
  ،ثالثة أشهر

للمتر )  د1,190(سعين مليما  تسعيرة ألف ومائة وت- 7.1
إذا فاق االستهالك  المكعب بالنسبة إلى كامل استهالك المشترك

  ، لكل ثالثة أشهرسمائة متر مكعبخم

تنطبق هذه التعريفة على االستهالكات المتعلقة بجميع  - 8.1
 االشتراكات الواقعة لغرض سياحي اأصناف االشتراكات ما عد

  .والحنفيات العمومية

لنسبة إلى االشتراكات المعدة لالستعمال المنزلي با - 9.1
  والممونة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثالث شقق

أو أكثر، يتم اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى الحتساب معدل 
االستهالك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثالثية المعنية لغاية تطبيق 

  .الهالتعريفة التدريجية المشار إليها أع

 وفي حالة إعداد قائمات استهالك الماء شهريا، يتم -  10.1
احتساب ثلث أقساط االستهالك المحدد لغاية تطبيق التعريفة 

  .التدريجية المشار إليها أعاله
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 : التسعيرة الموحدة ـ 2
  : تسعيرة الماء لالستعمال المنزلي غير المربوط بالشبكة -  1.2

منزلي غير المربوط بالشبكة حددت تسعيرة الماء لالستعمال ال
  .للمتر المكعب)   د0,155(بمائة وخمسة وخمسين مليما 

كات الخاصة بالمجموعات وتنطبق هذه التعريفة على االشترا
  .التي تمون الحنفيات العموميةالمحلية و

  : تسعيرة الماء لالستعمال السياحي -  2.2

سعين  بألف ومائة وتعمال السياحيحددت تسعيرة الماء لالست
  .للمتر المكعب الواحد)  د1,190(مليما 

تنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات و
السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة 

  . السياحية التي تسدي خدمات إيواءبترتيب المؤسسات
تضبط المعاليم القارة  ) :)جديدة(قرة أولى ف (4الفصل 

  : اكات في الماء الصالح للشرب كما يلي شترلال

  )الثالثية\دينار(المعاليم القارة 

  

  )مم(قطر العداد 

  15قطر يساوي أو يقل عن   4,400

8,160  20  

15,080  30  

27,700  40  

70,400  60  

70,400  80  

113,250  100  

295,000  

  

150  

لى  تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار ع ـ2الفصل   
قائمات االستهالك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز 

  .التنفيذ
 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ3الفصل 

  .التونسية

 .2013 ديسمبر 26تونس في 
  وزير المالية

  إلياس فخفاخ

  الفالحةوزير 

  محمد بن سالم

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 علي لعريض

 علومات واالتصالتكنولوجيا امل وزارة

  
  2013ديسمبر  12 في مؤرخ 2013 لسنة 5199 عدد أمر

التدخالت واألنشطة المعنية بمساهمات صندوق  بضبط يتعلق
تنمية المواصالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال وطرق 

  .تمويلها
  ،الحكومة رئيس إن

  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال من وزير باقتراح
 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي لقانوناطالع على  االبعد

 للسلط المؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
  العمومية،
مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة بمقتضى القانون  وعلى

 كما تم 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 120عدد 
 27تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة
  ،2013المالية لسنة 

 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 111وعلى القانون عدد 
 19 وخاصة الفصل 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998

 المؤرخ في 2002 لسنة 101منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
 وبالقانون 2003لمالية لسنة  المتعلق بقانون ا2002 ديسمبر 17

 المتعلق 2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71عدد 
 2012 لسنة 27 وبالقانون عدد 2010بقانون المالية لسنة 

 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29المؤرخ في 
   منه،73 وخاصة الفصل 2013

لسنة  1وعلى مجلة االتصاالت الصادرة بمقتضى القانون عدد 
، كما تم تنقيحها وإتمامها 2001 جانفي 15 المؤرخ في 2001

 2002 ماي 7 المؤرخ في 2002 لسنة 46بالقانون عدد 
 2008 جانفي 8 المؤرخ في 2008 لسنة 1والقانون عدد 
  ،2013 أفريل 12 المؤرخ في 2013 لسنة 10والقانون عدد 

 فيفري 16 المؤرخ في 2005 لسنة 15وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،2005

 فيفري 19 المؤرخ في 2007 لسنة 13وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإرساء االقتصاد الرقمي،2007

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد 
 36 المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية وخاصة الفصالن 2007

   منه،37و

 أفريل 20 المؤرخ في 2010 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث نظام التشجيع على االبتكار والتجديد في 2010

  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال،

 فيفري 28 المؤرخ في 1994 لسنة 492 األمر عدد وعلى
بضبط قائمات األنشطة داخل القطاعات  المتعلق 1994

يع  من مجلة تشج27 و3 و2 و1المنصوص عليها بالفصول 
  االستثمارات،


