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 كراس شروط اإلشهار

 

 :مجلس بلدية سوسة بعد إطالعه على رئيس إن 

 .المتعلق بإحداث بلدية سوسة  6881جويلية  61المؤرخ في العلي األمر  -

يتعلّق بمجلة  9168ماي  2مؤرخ في  9168لسنة  92القانون األساسي عدد  -
 .الجماعات المحلية

متعلق بتنظيم مهنة عون  6296 ماي 92المؤرخ في  6296لسنة  99القانون عدد  -
فيفري  99المؤرخ في 9161لسنة  61اإلشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

9161 . 

يتعلق بإصدار مجلة حماية  6221فيفري 91مؤرخ في  6221لسنة  12القانون عدد   -
 .التراث األثري و التاريخي و الفنون التقليدية 

يتعلق بإصدار مجلة التهيئة  6221نوفمبر  98مؤرخ في  6221لسنة  699القانون عدد  -
 الترابية و التعمير 

كما تم تنقيحه و إتمامه  9111أوت  61المؤرخ في  9111لسنة  22القانون عدد  -
المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ  9161أفريل  2مؤرخ في  9161لسنة  11بالقانون عدد 
 .فة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الصحة و النظا

باإلشهار بالملك المتعلق   9112مارس  9مؤرخ في  9112لسنة  69القانون عدد  -
العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة 

 .9166بتمبر س 2مؤرخ في  9166لسنة  81لألشخاص كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 

يتعلق بضبط شروط وإجراءات  9161فيفري  62مؤرخ في  9161لسنة  916األمر عدد  -
الترخيص في اإلشهار بالملك العمومي للطرقات وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة 

أفريل  91مؤرخ في  9161لسنة  999لألشخاص كما تم تنقيحه و إتمامه باألمر عدد 

 . 9169ماي  69المؤرخ في  9169لسنة  118و األمر عدد  9161

يتعلق بضبط شروط و إجراءات  9166أكتوبر  9مؤرخ في  9166لسنة  9261األمر عدد   -
 .منح و سحب الترخيص لممارسة مهنة عون إشهار تجاري 

يتعلق بضبط تعريفة المعاليم  9161جوان  61مؤرخ في  812األمر الحكومي عدد  -
 .المحلية في استخالصها المرخص للجماعات 

 القرار البلدي المتعلق بضبط معلوم اإلشهار -

  9162ديسمبر  91 بتاريخوعلى مداولة المجلس البلدي خالل جلسته المنعقدة 
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 قرر ما يلي

يضبط هذا الكراس شروط وإجراءات الترخيص في تركيز الالفتات  :الفصل األول

والسندات اإلشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة وباألمالك العقارية 

 .المجاورة له التابعة لألشخاص

 الشروط العامة للترخيص: القسم األول

هارية ألجزاء الملك تمنح الموافقة على اإلشغال الوقتي لغاية إش :الفصل الثاني

العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة لألشخاص 

لمدة سنة قابلة للتجديد بمقتضى ترخيص من قبل رئيس بلدية سوسة يسند طبقا 

 .من هذا الكراس 69لإلجراءات المذكورة في الفصل 

 .شهار طبقا للقرار البلديحدد المعلوم المستوجب عن اإل :الفصل الثالث

يمكن منح ترخيص لإلشغال الوقتي لغاية إشهارية بالملك العمومي  :الفصل الرابع

للطرقات التابع لبلدية سوسة لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط عون اإلشهار 

 .التجاري بصفة قانونية

المجاورة للملك يمكن منح ترخيص لإلشغال الوقتي لغاية إشهارية باألمالك العقارية 

العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة للطرقات و التابعة لكل شخص طبيعي أو معنوي 

 .يمارس نشاط اإلشهار التجاري بصفة قانونية

يلتزم القائم باإلشهار باحترام كل القوانين والتراتيب الجاري بها  :الفصل الخامس

رور والمحافظة على األمن العام العمل طيلة مدة االستغالل مع ضمان شروط سالمة الم

 .والجمالية الحضرية

يجب أال تُخل الالفتات والركائز اإلشهارية بمقتضيات الجمالية  :الفصل السادس

كما يجب أن يكون المضمون . الحضرية المنطبقة بالدائرة الترابية لبلدية سوسة

 .اإلشهاري سائغا، غير مخل باألمن العام

             داخل المناطق الخضراء و الحدائق العمومية كما يمنع تركيز اللوحات اإلشهارية 

 .و بمحيطها

ال يجوز أن تتم، بالملك العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة  :الفصل السابع

وباألمالك العقارية المجاورة له التابعة لألشخاص، إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية التي 

يمكن الخلط بينها وبين اإلشارات الترتيبية بحكم أشكالها وأحجامها وألوانها ونصوصها 

 : ورموزها ومواقعها، وخاصة السندات اإلشهارية التالية

 ،المثلثة ذات خلفية باللون األبيض أو األصفر 

 ،المستديرة ذات خلفية باللون األحمر أو األزرق أو األبيض 
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  باللون األحمر،المثمنة الزوايا ذات خلفية 

 المربعة ذات خلفية باللون األصفر إذا ما ُركزت على إحدى زواياها. 

كما ال يجوز وضع المعلقات أو تثبيت الالفتات اإلشهارية على اإلشارات الترتيبية أو على 

 .ركائزها

ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية التي من شأنها أن تبهر  :الفصل الثامن

كما ال . الطرقات العمومية أو تشّد انتباههم في ظروف مخلة بسالمة المرورمستعملي 

تحول تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية بكيفية تجعلها تحجب اإلشارات الترتيبية أو 

 .دون رؤيتها جزئيا

يجب أن تكون الالفتات والركائز اإلشهارية، باستمرار، في حالة حسنة  :الفصل التاسع

 .تانة والتثبيت، بكيفية تجعلها ال تشكل خطرا على سالمة المرورمن الم

 الباب األول

شروط الترخيص في اإلشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع لبلدية 

 سوسة لغاية إشهارية

 

تخضع إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية بالملك العمومي للطرقات : الفصل العاشر

 :للقواعد التاليةالتابع لبلدية سوسة 

  ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان

، إال أنه يمكن في هذه الحالة إقامة ثالثة أمتارعرض الرصيف أو الحاشية يقل عن 

الفتات إشهارية جانبية موازية لحد األمالك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات 

لتابع لبلدية سوسة، شريطة أن يكون نتوء خلفية الالفتة عن حد الملك المجاور مساويا ا

 .ثالثة أمتار مربعةوأال تتجاوز مساحتها  لثالثين صنتمترا

  يجب أن تكون الالفتة اإلشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة وال يجوز تثبيتها

 .موميمباشرة على سطح األرض أو على أعمدة التنوير الع

  من  عشرين متراال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية على مسافة تقل عن

 .مفترقات الطرقات حسب المثال المصاحب لهذا الكراس

  ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية أمام مداخل أو نوافذ األمالك المجاورة للملك

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة

 مترين ونصف يقل إرتفا  قاعدة اللوحة اإلشهارية على سطح األرض عن يجب أن ال 

، ويراعى في تركيزها عشرة أمتار مربعةعلى أن ال تتجاوز مساحة الالفتة اإلشهارية 

  .عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق
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 بالملك  مائة مترن يجب أال تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين الفتتين إشهاريتين ع

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة

  ويكون ارتفا  قاعدتها  مترين مربعينيمكن إقامة الفتات إشهارية، ال تتجاوز مساحتها

، باألرض المسطحة الوسطى أو بالرصيف لستين صنتمتراعن سطح األرض مساويا 

 .األوسط عن متر ونصفاألوسط، شريطة أن ال يقل عرض األرض الوسطى أو الرصيف 

  يجب أن تحمل الالفتات والركائز اإلشهارية لوحة تتضمن التنصيص على عدد الالفتة أو

 .الركيزة وتسمية وعنوان مقر مؤسسة اإلشهار المعنية ومراجع الترخيص المسند إليها

 الباب الثاني 

العقارية شروط وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز اإلشهارية باألمالك 

 المجاورة للملك العمومي للطرقات لبلدية سوسة والتابعة لألشخاص

 

يخضع وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز اإلشهارية : الفصل الحادي عشر

باألمالك العقارية لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المجاورة للملك العمومي للطرقات 

 .من هذا الكراس  2و 8و 9ص عليها بالفصول التابع لبلدية سوسة ، للشروط المنصو

يخضع وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز اإلشهارية باألمالك : الفصل الثاني عشر

العقارية لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع 

 :لبلدية سوسة للقواعد التالية

 من  عشرين متراائز اإلشهارية على مسافة تقل عن ال تجوز إقامة الالفتات والرك

 .مفترقات الطرقات حسب المثال المصاحب لهذا الكراس

  ال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية أمام مداخل أو نوافذ األمالك المجاورة للملك

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة

 بالملك  مائة مترتتين إشهاريتين عن يجب أال تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين الف

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة أو باألمالك المجاورة له

  يجب أن تحمل الالفتات والركائز اإلشهارية لوحة تتضمن التنصيص على عدد الالفتة أو

 .الركيزة وتسمية وعنوان مقر مؤسسة اإلشهار المعنية ومراجع الترخيص المسند إليها

 

 الثالثالباب 

شروط الترخيص في وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز اإلشهارية 

باألراضي غير المبنية وعلى األسيجة المجاورة للملك العمومي للطرقات 

 التابع لبلدية سوسة
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ال تجوز إقامة السندات اإلشهارية باألراضي غير المبنية وعلى : الفصل الثالث عشر

لعمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة، إال إذا كان عرض األسيجة المجاورة للملك ا

الرصيف أو حاشية الطريق ال يسمح بإشغاله وقتيا لغاية إشهارية ولو بتركيز الفتات 

ويجب في . 61جانبية، وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وخاصة منه الفصل 

 :هذه الحالة احترام الشروط التالية

  اإلشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة وال يجوز تثبيتها يجب أن تكون الالفتة

 .مباشرة على سطح األرض أو على أعمدة التنوير العمومي

  من  عشرين متراال تجوز إقامة الالفتات والركائز اإلشهارية على مسافة تقل عن

 .مفترقات الطرقات حسب المثال المصاحب لهذا الكراس

 كائز اإلشهارية أمام مداخل أو نوافذ األمالك المجاورة للملك ال تجوز إقامة الالفتات والر

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة

  مترين ونصفيجب أن ال يقل ارتفا  قاعدة اللوحة اإلشهارية على سطح األرض عن 

  .عشرة أمتار مربعةعلى أن ال تتجاوز مساحة الالفتة اإلشهارية 

  بالملك  مائة متريجب أال تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين الفتتين إشهاريتين عن

 .العمومي للطرقات التابع لبلدية سوسة

  يجب أن تحمل الالفتات والركائز اإلشهارية لوحة تتضمن التنصيص على عدد الالفتة أو

 .المسند إليهاالركيزة وتسمية وعنوان مقر مؤسسة اإلشهار المعنية ومراجع الترخيص 

 :القسم الثاني

 إجراءات الترخيص

يتعين على المؤسسة القائمة باإلشهار، الراغبة في الحصول : الفصل الرابع عشر

على ترخيص لوضع معلقات أو إقامة الفتات أو ركائز إشهارية قابلة للرؤية من الملك 

طبيعيين أو معنويين، العمومي للطرقات، باألمالك العقارية المجاورة له والتابعة ألشخاص 

تقديم ملف إلى بلدية سوسة التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي للطرقات، يتم 

 .إيداعه لدى مكتب الضبط 

 :يتكون الملف المقدم وجوبا من الوثائق التالية :الفصل الخامس عشر

 مطلب باسم السيد رئيس بلدية سوسة -1

 –النظام القانوني  -موضوعها  -ة تسمية المؤسس: بطاقة إرشادات تشتمل على -2

هوية  –المعرف الجبائي  –عدد التسجيل بالسجل التجاري  –عنوان المقر االجتماعي 

 .الممثل القانوني للشخص المعنوي –صاحب المؤسسة 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو للممثل القانوني للشخص  -3

جلسة للجمعية العامة التأسيسية بالنسبة المعنوي مع نسخة طبق األصل من محضر 

 .للشركات ونسخة طبق األصل من القانون األساسي
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مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  -4

 .ثالثة أشهر في تاريخ تقديم الملف

ما يفيد ممارسة صاحب المؤسسة أو الشخص المعنوي لنشاط اإلشهار التجاري  -5

 ة،بصفة قانوني

 ـ شهادة براءة جبائية لصاحب المؤسسة أو للشخص المعنوي، -6

شهادة إبراء من المعاليم المستحقة من صاحب المؤسسة أو من الشخص  -7

 المعنوي لفائدة بلدية سوسة،

 ـ شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي، -8

 كراس الشروط معرف باإلمضاء -9

المعلقات أو تقام عليها الالفتات أو الركائز مثاال موقعيا لألماكن التي ستوضع بها  -11

 (  coordonnées GPS longitude et latitude)اإلشهارية،طبقا لمعطيات جغرافية 

مذكرة تفسيرية لألشكال واأللوان واألحجام والمواصفات الفنية لالفتات والركائز  -11

 دات المزمع تركيزها،اإلشهارية وكيفية تثبيتها مرفوقة بصورة بيانية باأللوان لنماذج السن

شهادة تثبت متانة عناصر سند اإلشهار مؤشر عليها من طرف مكتب مراقبة  -12

 مصادق عليه،

التزام  معرف باإلمضاء للشركة اإلشهارية بتركيز عداد كهربائي خاص لسنداتها  -13

 .اإلشهارية ويحجر عليها تحجيرا باتا ربط السندات بالتنوير العمومي

المبرم بين المؤسسة القائمة باإلشهار ومالك أو مالكي نسخة من كتب االتفاق  -14

العقار الذي ستوضع به المعلقة أو ستثبت به الالفتة أو الركيزة اإلشهارية، إذا لم يكن 

 .العقار على ملك المؤسسة ذاتها

 .و تقدم جميع مكونات الملف بصيغة ورقية و في قرص ممغنط 

هار بإحدى الوثائق المطلوبة، تتولى بلدية في صورة عدم إدالء المؤسسة القائمة باإلش

سوسة التنبيه عليها، برسالة مضمونة الوصول، باستكمال ملف طلب الترخيص في أجل 

أقصاه خمسة عشر يوما، ويتم رفض طلب الترخيص بانقضاء األجل المحدد إذا لم يتم 

 .اإلدالء بالوثيقة المطلوبة

ة سوسة المتكونة من لجنة الشؤون تنظر لجنة اإلشهار ببلدي :الفصل السادس عشر

المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ولجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات ولجنة 

 .جمالية المدينة في ملفات المطالب المقدمة

في حالة استيفاء الملف للشروط المنصوص عليها في هذا الكراس باإلضافة إلى توفر 

أعاله و بناء على التثبت التقني عند اإلقتضاء تتم  62جميع الوثائق المذكورة في الفصل 

 .الموافقة المبدئية على الملف ويتم إحالته إلى رئيس البلدية ألخذ القرار

يسلم إليها القرار ممضى من السيد المعنية كتابيا بالموافقة وال  يتم إعالم المؤسسة

 .جبرئيس بلدية سوسة إال بعد اإلدالء بوصل خالص المعلوم المستو
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و . يكون الترخيص صالحا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا : الفصل السابع عشر

في صورة ما رغبت الشركة اإلشهارية وضع حد للترخيص المسند لها  وجب عليها 

تقديم طلب إلى بلدية سوسة ثالثة أشهر على األقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص 

 . الجارية

من  61حالة رفضها طلب الترخيص المنصوص عليه بالفصل في : الفصل الثامن عشر

هذا الكراس تتولى بلدية سوسة إعالم المؤسسة القائمة باإلشهار برفض طلبها، 

برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، مع بيان سبب الرفض، وذلك في أجل أقصاه 

 .وثائقهشهران من تاريخ تقديم الملف أو من تاريخ انقضاء أجل استكمال 

ال يمنع الترخيص في اإلشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات : الفصل التاسع عشر

التابع لبلدية سوسة لغاية إشهارية من إقامة اإلشارات الترتيبية لفائدة مستعملي 

وإذا كان من شأن السندات اإلشهارية المرخص فيها أن . الطريق طبقا للتراتيب النافذة

لترتيبية الجديدة أو تخفض من رؤيتها فإنه يمكن للجماعة المحلية تحجب هذه اإلشارات ا

المعنية أن تأذن مؤسسة اإلشهار بتحويل تلك السندات اإلشهارية أو بإزالتها في األجل 

الذي تحدده لها أو أن تتولى القيام بذلك بنفسها على نفقة مؤسسة اإلشهار عند عدم 

 .امتثالها لإلذن

ئمة باإلشهار المنتفعة بالترخيص صيانة وتعهد الالفتات يتعين على المؤسسة القا

 :والركائز، من ذلك

أن تتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على الركائز اإلشهارية في حالة حسنة وتقوم  -

عند االقتضاء باإلصالحات الضرورية وتحرص على المراقبة المستمرة للركائز موضو  

 .الترخيص

رية ودعائمها من حيث النظافة والمتانة والتعهد المحافظة على اللوحات اإلشها -

بالصيانة ضمانا لحسن مظهرها وخاصيتها التقنية و عدم السماح بوضع ملصقات إشهارية 

 .بدعائمها 

في حالة عدم استغالل اللوحة يقع تغطيتها باللون األبيض حفاظا على الجمالية  -

 .والمظهر العام للمدينة

سندات اإلشهارية المرخص فيها مطابقة لشروط إذا لم تعد ال: الفصل العشرون

المتانة أو التثبيت أو عدم اإلخالل بمقتضيات الجمالية الحضرية، وذلك إما بسبب قدمها 

أو بسبب تلفها، تتولى بلدية سوسة التنبيه على مؤسسة اإلشهار بصيانتها أو 

قة مؤسسة بتعويضها في أجل أقصاه خمسة عشر يوم، ولها أن تتولى إزالتها على نف

 .اإلشهار، في صورة عدم امتثالها للتنبيه

على المؤسسة اإلشهارية المنتفعة بالترخيص اتخاذ كل : الفصل الواحد والعشرون

اإلجراءات الضرورية لتغطية كل المخاطر وتحمل مسؤولية كل األضرار التي قد تنجر عن 
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د تأمين لكل الركائز السندات اإلشهارية أثناء مدة تركيزها، ويتعين لذلك إبرام عقو

 .اإلشهارية وتوابعها تكون نافذة المفعول طيلة مدة الترخيص

للبلدية صالحية إدخال تغييرات جزئية على األماكن : الفصل الثاني والعشرون

المرخص فيها لتركيز اللوحات اإلشهارية، عبر نقلتها أو إزالتها، إذا تبين لها ضرورة تسهيل 

لمكان وليس للشركة الحق في االعتراض أو في مطالبة البلدية حركة المرور أو لجمالية ا

وفي صورة استوجبت بعض األشغال البلدية إيقاف استعمال إحدى الركائز . بأي غرامة

 .لمدة زمنية محددة ،ال يترتب عن ذلك أي تعويض مالي

من لوحاتها  عشرين بالمائةتتعهد الشركة بوضع : الفصل الثالث والعشرون

اإلشهارية مجانا تحت تصرف البلدية لفترة معينة كلما اقتضت الضرورة ذلك على غرار 

األعياد الوطنية أو تنظيم حمالت تحسيسية أو إصدار بالغات إلى غير ذلك من الشؤون 

 .البلدية

في صورة اإلخالل بأحد الشروط الواردة في هذا الكراس  :الفصل الرابع والعشرون

دية سوسة الحق في إلغاء العمل بالترخيص المسند للشركة مع تحميلها يكون لبل

كما يكون للبلدية الحق في إزالة جميع السندات اإلشهارية . تبعات ما ينجر عن ذلك

 .بجميع الوسائل المتاحة لديها

يتحتم على الشركة اإلشهارية عند انتهاء مدة الترخيص : الفصل الخامس والعشرون

دات اإلشهارية التي قامت بتركيزها في ظرف أقصاه عشرة أيام من إزالة جميع السن

كما تلتزم الشركة بإعادة مواقع تركيز السندات إلى الحالة التي . تاريخ نهاية الترخيص

كانت عليها قبل إسناد الترخيص، وفي صورة عدم التزام الشركة بذلك فإن ملكية 

ي لها الحق في إزالتها أو التصرف فيها وال السندات اإلشهارية تنتقل آليا إلى البلدية الت

يمكن في هذه الحالة للشركة اإلشهارية أن تطالب البلدية باسترجاعها أو االنتفا  بها 

 .بأي شكل من اإلشكال

تتحمل الشركة اإلشهارية كل األداءات والمعاليم : الفصل السادس والعشرون

 .المحمولة عليها قانونا

في صورة تقديم ملف  يتضمن طلب الترخيص في تركيز : الفصل السابع و العشرون 

الفتة إشهارية بمواصفات خاصة غير المنصوص عليها بهذا الكراس يقع دراسة هذه 

 .الطلبات حالة بحالة 

عند وجود نزا  أو خالف حول تنفيذ ما ورد بهذا الكراس أو : الفصل الثامن  والعشرون

 .لمختصة بمدينة  سوسةالترخيص يقع رفع النزا  أمام المحاكم ا
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