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 الخطة الوظيفية الرتبة  واللقباالسم

رئيس مصلحة تنظيم اإلمتحانات باإلدارة الفرعية لإلنتدابات بإدارة   متفقد مركزي للمصالح المالية  محمد عز العرب القاسمي
لتنظيم والدراسات واإلنتدابات باإلدارة العامة للتصرف في الموارد ا

  .المالية  بوزارةالبشرية

إشراق بن الطاهر حرم 
  السمعلي

رئيس مصلحة متابعة المنشآت المالية باإلدارة الفرعية لمتابعة المنشآت   متفقد مركزي للمصالح المالية
 بوحدة اإلشراف المالية ومنشآت الخدمات بإدارة اإلشراف القطاعي

  .القطاعي والمتابعة باإلدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية

رئيس مصلحة االمتيازات المسندة لالستثمارات الصناعية والخدمات   متفقد مركزي للمصالح المالية  وسام سعيد عبيد
باإلدارة الفرعية لالمتيازات المسندة لالستثمارات الصناعية والخدمات 

 بوحدة تشجيع االستثمار الجبائيةرف في االمتيازات بإدارة التص
والتدخالت الظرفية باإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية والمالية بوزارة 

  .المالية

اإلدارة الفرعية للدراسات بمصلحة السياسة النقدية والتقديرات رئيس   متفقد مركزي للمصالح المالية  فاتن بالوصيف حرم مرعي
وحدة بإدارة القروض والتمويالت القطاعية  بانونيةوالترتيبات الق

اإلدارة العامة بالقروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  . بوزارة الماليةللتمويل

  

 

  
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية  رارقـ

 يتعلق 2019  نوفمبر8مؤرخ في واالستثمار والتعاون الدولي 
بضبط كراس الشروط المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة 

  .المعدة إليواء الطلبة
 ووزير التنمية إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

   واالستثمار والتعاون الدولي،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
  ، بإعادة تنظيم المنافسة واألسعارالمتعلق 2015

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71القانون عددوعلى 
  ،ستثمار المتعلق بقانون اال2016

 ديسمبر 23 المؤرخ في 1991لسنة  1996وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من 1991

 وعلى جميع النصوص التي يرهانظام حرية األسعار وطرق تأط
 المؤرخ في 2015 لسنة 307نقحته وخاصة األمر الحكومي عدد 

  ،2015 جوان 1

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط العالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها، وعلى 1993

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
  ،2018 ديسمبر 25 المؤرخ في 2018 لسنة 1067

 أكتوبر 30 المؤرخ في 2014 لسنة 4200األمر عدد وعلى 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لدواوين الخدمات 2014

  ،الجامعية وقواعد سيرها

مؤرخ في ال 2016 لسنة 1148عدد وعلى األمر الحكومي 
غ االستشارة  بضبط إجراءات وصيالمتعلق 2016 أوت 19

الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية 
  ،والترتيبية

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 9 المؤرخ في 2017 لسنة 389األمر الحكومي عدد وعلى 
ستثمارات  لفائدة االالمتعلق بالحوافز المالية 2017مارس 

  ،ستثمارالمنجزة في إطار قانون اال

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 417عدد الحكومي األمر وعلى 
قتصادية  المتعلق بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة اال2018ماي 

الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع 
   منه،4لفصل ، وخاصة اوضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 18مؤرخ في القرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى 
 بضبط شروط ومقاييس إسناد السكن المتعلق 2016ي جانف

  ،الجامعي وكذلك معاليم المساهمة المالية للطلبة
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  .وعلى رأي مجلس المنافسة

  :قررا ما يلي 

 كراس الشروط  يضبط بمقتضى هذا القرارـ الفصل األول
  .المتعلق بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة إليواء الطلبة

 مستغلي المبيتات الجامعية الخاصة  يتعين علىـ 2الفصل 
عند صدور هذا القرار اتخاذ اإلجراءات المعدة إليواء الطلبة 

متثال لمقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بهذا الالزمة لال
  . من تاريخ صدور هذا القرارسنةالقرار وذلك في أجل أقصاه 

تلغى أحكام قرار وزير التعليم العالي والبحث  ـ 3الفصل 
 المتعلق 2003 أكتوبر 17لعلمي والتكنولوجيا المؤرخ في ا

بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص، 
التي تبقى  كراس الشروط المذكور من 20باستثناء أحكام الفصل 

سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة االنتفاع باالمتيازات التي نصت 
  .عليها

يتات الجامعية الخاصة المعدة إليواء يتعين على مستغلي المب
الطلبة المفتوحة قبل صدور هذا الكراس تطبيق مقتضياته في أجل 

 .سنة من تاريخ نشره

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 نوفمبر 8تونس في 
  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

ثمار والتعاون وزير التنمية واالست
  الدولي

   زياد العذاري

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس                     
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  بالمبيتات الجامعية الخاصة المعدة إليواء الطلبة المتعلقشروط الكراس 

    
  الباب األول

  أحكــــــــــام عامة

الجامعية الخاصة المعدة إليواء   المبيتات المتعلقة بإحداث واستغاللجراءات واإليهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط :الفصل األول
. دون سواهم والبحثالمرسمين بمؤسسات التعليم العالي الطلبة

ويقصد بالمبيت الجامعي الخاص على معنى هذا الكراس المحالت المحدثة من قبل المستثمرين الخواص والمعدة إليواء الطلبة بمقابل 
  .مالي

  ".المستغل"قصد بالمستثمر مالك العقار أو متسوغه أو المتصرف فيه ويشار إليه فيما يلي بعبارة وي
  . يحتوي كراس الشروط هذا على ستة أبواب وعلى ثالثة وعشرين فصال:الفصل 
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  الباب الثاني
  إجراءات وشروط إحداث مبيتات جامعية خاصة

  : إليواء الطلبة من الوثائق التاليةعد مشروع مبيت جامعي خاص مثحدايتكون الملف المتعلق بإ: الفصل 

 ،كراس الشروط
 من هذا القرار، وتسييره حسب النموذج المنصوص عليه بالملحق عددتصريح بإحداث مبيت جامعي خاص   
  تدائية،ب ختم اإليداع لدى كتابة المحكمة االيحمل  معنويةاالهيكل ذاتإذا كان مضمون من القانون األساسي
 الوطني للمؤسسات السجل مضمون،
 ،المعرف الجبائي
  جتماعي، للضمان االالوطنيبطاقة انخراط بالصندوق
 ،شهادة ملكية للمحل أو عقد كراء أو شهادة في الحق في التصرف
 مشروع نظام داخلي للمبيت،
 ،مثال موقعي للعقار مع التنصيص على وضعية األرض
 مبيت تتضمننسخة من األمثلة الهندسية لل:

 ،عدد ونوع الغرف حسب طاقة االستيعاب
 ،يالجناح الصح
 ،الفضاءات المشتركة
 الجملية المغطاة، المساحة
 المساحة حسب تخصيص االستعمال.
 التسعيرة المقترحة للكراء الفردي حسب السرير.

 المستثمر ملف:
 خال من السوابق العدلية)بطاقة عدد( مضمون السوابق العدلية ،
 الوطنية من بطاقة التعريفنسخة ،
  معنويةا كان الهيكل ذاتإذامحضر جلسة لتعيين الممثل القانوني .

 ملف المسؤول اإلداري:
 خال من السوابق العدلية)د بطاقة عد( مضمون السوابق العدلية ،
 الوطنيةنسخة من بطاقة التعريف ،
 ،سيرة ذاتية
 نسخة من الشهادة العلمية.

  ملف األعوان:
 خال من السوابق العدلية)بطاقة عدد( السوابق العدلية مضمون ،
 الوطنيةنسخة من بطاقة التعريف .  

صفحاته التأشير على جميع يتم إيداع كراس الشروط من قبل المستثمر لدى ديوان الخدمات الجامعية مرجع النظر بعد  :  الفصل
مقابل وصل إيداع في الغرض  من هذا الكراس نصوص عليها بالفصل الممرفوقا بالوثائق المطلوبة و"اطلعت ووافقت"مسبوقا بعبارة 

  . من هذا القرارحسب النموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 

ويمكن سحب نسخة من هذا الكراس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو عبر شبكة األنترنات أو من الرائد الرسمي للجمهورية 
  .التونسية

 القيام بالمعاينة األولية المصالح المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودواوين الخدمات الجامعية ىتتول  :الفصل 
 والوثائق المرفقة المنصوص عليها بالفصل في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ إيداع الكراس المعدة إليواء الطلبةلمبيتات الجامعية الخاصة ل

  .ر التجهيزات وشروط السالمة وحفظ الصحة توّفالتثبت من مدىالبنية األساسية و  لمراقبةمن هذا الكراس، 

.  من هذا الكراس في حال معاينة مخالفاتيتولى األعوان المكلفون بالمعاينة تحرير محضر في الغرض مع مراعاة أحكام الفصل 



  4273صفحـة   2019 نوفمبر 26 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   95عــدد 

اخل مناطق عمرانية مخصصة للغرض حسب أمثلة تهيئة عمرانية مصادق ة إليواء الطلبة د يتعين أن تتواجد العقارات المعد: الفصل 
كما يجب أن تتوفر في العقارات المذكورة المرافق األساسية والشروط الصحية وشروط وقريبة من مؤسسات التعليم العالي والبحث، عليها 

  . طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا الكراسالسالمة إليواء الطلبة

  .ر توظيف مقر المبيت الجامعي الخاص لغير إيواء الطلبة يحج: الفصل

، يتم استغالله بصفة مباشرة إثر إيداع كراس  مبيت جامعي خاصإحداث يتولىيمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن  :  الفصل
  . من هذا الكراسالشروط من قبل المستغل كما هو مبين بالفصل 

عقار  أو المستغل ل عقار أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينجز مشروع بناءيشترط أن يكون الشخص الطبيعي : الفصل 
وأن ال يكون قد صدر في شأنه حكم من أجل جنحة أو جناية تمثل  على ملكه أو على وجه الكراء إليواء الطلبة متمتعا بحقوقه المدنية

  .واألخالق اعتداء على األموال
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  الثالث الباب
  يتات الجامعية الخاصةفي تسيير المب

 سنتين بعد عن  مدة الدراسة بهايسير المبيت الجامعي الخاص مسؤول إداري متحصل على شهادة جامعية ال تقل :الفصل 
  . كليا لهذه المهمةيجب أن يكون متفرغاو الباكالوريا

    :من هذا الكراس خاصة ما يلي   المسؤول اإلداري المذكور بالفصل يتولى: الفصل 

 نسخة من العقدالطلبةم يإبرام عقود كراء مع الطلبة المقيمين بالمبيت أو أوليائهم وتسل ،  
 ،مسك ملفات وسجالت تتعلق بالطلبة المقيمين بالمبيت
  تأمين حراسة متواصلة للمحل بالليل وبالنهار،اإلشراف على
  سالمة بالمبيت،تأمين النظافة الضرورية والسهر على تطبيق قواعد الصحة والاإلشراف على
  تطلب األمر ذلك،يضمان إسعاف الطلبة المقيمين كلما
  بين الطلبةتطرحالتي يمكن أن اإلشكاليات تأمين حسن سير الحياة الطالبية بالمبيت والنظر في .

  :أن تشغل بصفة قارة  المعدة إليواء الطلبةيجب على المبيتات الجامعية الخاصة : الفصل
  قيم معون إداري لكل،
 حارس بالنهار وحارس بالليل،
  طالب عون تنظيف لكل،
 منشط ثقافي.
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  الرابع الباب
  المواصفات الفنية

  مواصفات الغرف: القسم األول
التهوئة واإلضاءة مدخل لذوي االحتياجات الخصوصية و المبيتات الجامعية الخاصة المعدة إليواء الطلبةتوفر في ي يجب أن :الفصل 

  .ل كلفة هذه المرافق على كاهل المستثمرحم وُت.المركزية ة والكهربائية والماء الصالح للشراب والتدفئةالطبيعي

  .لسرير الواحدإلى ابالنسبة مربعا  مترا ال يقل عن  تحسب المساحات الخام المطلوب توفرها بالمبيت بمعدل : الفصل

  :تيوتكون المساحات الصافية المطلوب توفرها بالغرف كاآل

 متر مربع، ال تقل عن: غرفة ذات سرير واحد
 متر مربع، ال تقل عن: غرفة ذات سريرين 
 صوصية مجهزة بالوحدة الصحية المالئمةحتياجات الخغرفة ذات سريرين بالطابق األرضي مخصصة لذوي اال.

.وال يمكن في كل الحاالت إيواء أكثر من طالبين في الغرفة الواحدة

  التجهيزات والمرافق المشتركة: القسم الثاني
  : يشترط أن تتوفر في الغرف المعدة إليواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب: الفصل

 على األقل: (سرير (،
 على األقل// (:حشية لولبية (،
 على األقل: (خزانة (،
 على األقل: (طاولة (،
 كرسي طالب،
 على األقل ( :رف للكتب (،
  لكل غرفة ذات سريرينفانوس مراجعة ،
 سلة مهمالت.

  :المعدة إليواء الطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات الدنيا التاليةالجامعية الخاصة  المبيتات يتعين أن تحتوي :الفصل 

  مقيمين، لكل رشاش ماء 
  يمين، مقدورة مياه لكل
  مقيمين، لكل حوض للغسل 
 مصعد آلي بالمبيتات التي تشتمل على خمسة طوابق على األقل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

  : ما يليهابقطع النظر عن طاقة استيعاب المعدة إليواء الطلبة بالمبيتات الجامعية الخاصةيشترط أن تتوفر : الفصل 

 خل المبيت،كاميرا مراقبة على مد
 ،مكتب إداري مجهز
  الحماية المدنية،قبلوسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من 
 لكل طالب، ممجهزة بموقد وثالجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق بحساب  وحدة طبخ 
 ،مهمالت،كرسي وسلة مكتب، ثالجة، قاعة عالج مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على األدوية األساسية للعالج السريع 
 فضاء مخصص لإلحاطة النفسية حسب المعايير والمواصفات المعمول بها.
  ألنشطة الثقافيةمخصص لفضاء،
 بكامل أجنحة المبيتتوفير ،
  ومقاعد بوصة ال يقل عن قياس قاعة تلفاز مجهزة بتلفاز باأللوان كبير الحجم،
 وحوض لغسل األوانيمشرب يحتوي على ثالجة ووحدة إلعداد المشروبات الساخنة ،
 ستقبال األولياءقاعة ال.
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  الخامس الباب
 الجامعي الخاصالواجبات المحمولة على صاحب المبيت

  :صاحب المبيت الجامعي الخاص  يتعين على:الفصل 

 ،إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين به
  ن في المجال،للطلبة عن طريق مختصيالضرورية والنفسية تأمين اإلحاطة الصحية
  ليتولى ستقبال وتسليمه لكل طالب عند الترسيموتعليقه باالمصادق عليه من قبل الديوان المعني توفير نظام داخلي للمبيت 

إمضاءه وااللتزام بأحكامه وجوبا،
 وال  )تدفئة وغاز الطبخالكهرباء، الماء، ال( ستغاللعتبار كافة مصاريف االتعليق معلوم الكراء الشهري للعموم الذي يأخذ بعين اال

،يمكن المطالبة بأي مساهمة إضافية من الطالب
 طبقا للتراتيب المعمول بهاتعهد البناية والتجهيزات بالصيانة الدورية .

   بأي تغيير في ملكية المبيت أو في المثال الهندسي إدارة المبيت إعالم ديوان الخدمات الجامعية مرجع النظر  يجب على:الفصل 
ي شخص المسؤول اإلداري وكذلك في حالة التوقف عن النشاط مع بيان اإلجراءات المتخذة لضمان إيواء الطلبة إلى موفى السنة أو ف

  .الجامعية
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  السادس الباب
المراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات

بوزارة  وصحية دورية من قبل المصالح المختصة ة إليواء الطلبة لمراقبة إدارية المعدالمبيتات الجامعية الخاصة تخضع :الفصل 
  .دواوين الخدماتو التعليم العالي والبحث العلمي

ألعوان المفوضين من قبل وزارة ومستغليه تيسير مهمة المراقبة المنوطة بعهدة ا إدارة المبيت الجامعي الخاص على يتعين: الفصل 
  .ضرورية والظروف المالئمة إلنجاز المهمةالوالوسائل كل الوثائق جامعية بتمكينهم من ودواوين الخدمات الالتعليم العالي والبحث العلمي 

تضمن المخالفات بكل دقة  ،الواردة بهذا الكراسواإلجراءات  في حالة تبين وجود خرق أو إخالل بالشروط واألحكام :الفصل 
 المبيت لمطالبته بتدارك مستغل إلىبأي وسيلة تترك أثرا تابي تنبيه كبمحضر ممضى من قبل األعوان المكلفين بالمراقبة ويتم توجيه 

  .يوما من تاريخ توصله بالتنبيه) (خمسة عشر أجل المخالفات المسجلة في 

  .أو المستعجلة والتي تضبط مصالح الرقابة المعنية المدة المستوجبة للتدخل بشأنها تستثنى من تطبيق هذا األجل الحاالت الخطيرة

لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد  يمكن م تسوية التجاوزات في األجل المحدد بالفقرة األولى من هذا الفصل،في صورة عد
 أن إلى مستغل المبيت،االستماع المعني وبعد   الخدمات الجامعيةبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان المصالح المختصة استشارة

  :التاليةإحدى التدابير خالالت أو الخروقات بحسب حجم وخطورة اإل يتخذ

  ، ألجل أقصاه ثالثة أشهرالغلق المؤقت للمبيت  -

  .لغلق النهائي للمبيت  ا-

وتتم عملية الغلق بمقتضى قرار معّلل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد إعالم مستغل المبيت كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا 
  .دور القراركتابيا وذلك حال ص

تتولى المصالح المعنية بدواوين الخدمات الجامعية على إثر اتخاذ تدابير عاجلة نتيجة معاينة حاالت خطيرة بمبيت جامعي خاص توزيع 
  .الطلبة على مبيتات جامعية خاصة أخرى أو عمومية تتوفر فيها الشغورات وتراعى فيها معايير القرب إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث

بالمبيتات الجامعية الخاصة أو العمومية، يتم التنسيق مع السلط الجهوية للعمل على توفير فضاءات  وفي صورة عدم توفر شغورات
  .أخرى إليواء الطلبة

 من هذا الكراس من انتفاء كل أسباب الغلق لمستغل المبيت أن يستأنف نشاطه بعد تأكد المصالح المختصة المذكورة بالفصل  يمكن
  .استيفاء كل الشروط المطلوبة، وذلك بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلميو

 يتولى مواصلة تسيير المؤسسة إلى موفى السنة  قضائي طلب تسمية متصرف الخدمات الجامعية مرجع النظر يمكن لديوان:الفصل 
  .لة مواصلة تسيير المبيت ألي سبب من األسبابمبيت الجامعي الخاص عند استحالاعلى نفقة مستغل وذلك الجامعية 
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