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 28  مؤرخ في2020 لسنة 24عدد مرسوم من رئيس الحكومة 
التمديد في  بحاالت خاصةبضبط أحكام  يتعلق 2020ماي 
 . اللزماتعقود

 إن رئيس الحكومة، 

 المكلفة بالمشاريع  من الوزيرة لدى رئيس الحكومةباقتراح

 الوطنية الكبرى،

 والفقرة الثانية 65طالع على الدستور، وخاصة الفصل بعد اال

  منه،70من الفصل 

 أفريل 1 المؤرخ في 2008 لسنة 23وعلى القانون عدد 

 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى 2008

 2019 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47القانون عدد 

  منه،18المتعلق بتحسين مناخ االستثمار، وخاصة الفصل 

 نوفمبر 27مؤرخ في ال 2015 لسنة 49وعلى القانون عدد 

 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 2015

 المؤرخ 2019 لسنة 47كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانـــون عدد 

ناخ االستثمار، وخاصة  المتعلق بتحسين م2019 ماي 29في 

  منه،17الفصل 

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 

 المتعّلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 2020

 ،"19 -كوفيد "لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا 

 .وبعد مداولة مجلس الوزراء

 :صدر المرسوم اآلتي نصهي

 الثانية والثالثة من الفصل أحكام الفقرتين تلغى  ـولالفصل األ

 أفريل 1 المؤرخ فــي 2008 لسـنة 23 من القانون عدد 18

 :  المتعلق بنظام اللزمات وتعوض بما يلي2008

  ):ثانية جديدة فقرة (18الفصل 

  :ال يمكن تمديد مدة اللزمة إال في الحاالت التالية

استمرارية المرفق  أو بضمان  العامة بالمصلحة تتعلق ألسبابـ 

 ،سنوات) 3(  ال تتجاوز الثالثالعام ولمدة

في حالة التأخر في اإلنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب ـ 

حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقــعة وخارجة عن إرادة طرفي 

 ،العقد

عندما يستوجب حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد إنجاز ـ 
 في العقد األصلي من شأنها تغيير أشغال إضافية غير واردة

يكون التمديد في المدة في هذه الحالة . زمةاالقتصاد العام لّل
بطلب من صاحب اللزمة أو من مانح اللزمة ولمرة واحدة طيلة 

 .مدة اللزمة

  ):ثالثة جديدة فقرة (18الفصل 

موضوع المطتين  في الحالتينفي اللزمة وتنحصر مدة التمديد 
المدة  فيثة من الفقرة  الثانية من هذا الفصل الثانية والثال

  .الضرورية إلعادة التوازن المالي للعقد

 23 من القانون عدد 18حكام الفصل أ تضاف إلى  ـ2 الفصل
 المتعلق بنظام اللزمات 2008 أفريل 1 المؤرخ فــي 2008لسـنة 

  : يلي نصهافيمافقرة رابعة 

  ):فقرة رابعة( 18الفصل 

مة في كل الحاالت إعداد تقرير معلل للتمديد يتولى مانح اللز
يعرض على الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة في مدة اللزمة 

يكون التمديد موضوع ملحق  .بين القطاع العام والقطاع الخاص
 .األصلي للعقد

 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ3الفصل 
  .يخ نشرهالتونسية ويدخل حيز النفاذ من تار

  .2020 ماي 28تونس في 
  رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

  

  خطأ إصالح
يحذف من قائمة االطالعات الواردة بمرسوم رئيس الحكومة 

 المتعلق بسن 2020 ماي 22 المؤرخ في 2020 لسنة 22عدد 
إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار 

 ادر بالرائد الرسمي الص"19 -كوفيد "فيروس كورونا 
، االطالع 2020 ماي 26 بتاريخ 47 عدد للجمهورية التونسية

  :اآلتي نصه األخير

 8 المؤرخ في 2020 لسنة 308وعلى األمر الحكومي عدد "
 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة 2020ماي 

 لسنة 6وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 
 المتعلق بسن إجراءات 2020 أفريل 16رخ في  المؤ2020

جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 
  "،"19 -كوفيد "

 

  

  


