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لعقارية  المتعلق بالموافقة على القانون األساسي للشركة الوطنية ا1957 سبتمبر 10 المؤرخ في 1957 لسنة 19وعلى القانون عدد   بعد االّطالع على الدستور،  باقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،   إن رئيس الحكومة،  .2017 مارس 28 المؤرخ في 2017 لسنة 391التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد  المتعلق بضبط شروط االنتفاع ببرنامج المسكن األول وصيغ وشروط االنتفاع بالقرض الميسر لتغطية 2017 جانفي 31في  المؤرخ 2017 لسنة 161يتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد  2019 جانفي 11 في مؤرخ 2019 لسنة   39عدد أمر حكومي       المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز، كما هو متمم باألمر عدد 1974 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93دد وعلى األمر ع   منه،61 وخاصة الفصل 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ديسمبر 17 المؤرخ في 2016 لسنة 78وعلى القانون عدد    المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48وعلى القانون عدد    منها،73 وخاصة الفصل 2009 جوان 9 المؤرخ في 2009 لسنة 29نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد    منه،53وخاصة الفصل  2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ديسمبر 30مؤرخ في ال 2013 لسنة 54عدد النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون  بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع  المتعلق1990 فيفري 26 المؤرخ في 1990 لسنة 17وعلى القانون عدد   ،1959 ماي 17 المؤرخ في 1959 لسنة 58للبالد التونسية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  الحكومة،بء  بتسمية أعضا والمتعلق2018نوفمبر  14  المؤرخ في2018 لسنة 125لرئاسي عدد وعلى األمر ا القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة الشغل، المتعلق بضبط األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في 2018 أوت 7 المؤرخ في 2018 لسنة 672 وعلى األمر الحكومي عدد  ،بالحكومةعضو  بتسمية المتعلق 2018 جويلية 30مؤرخ في ال 2018 لسنة 69 وعلى األمر الرئاسي عدد  ،ةالمتعلق بتسمية عضوين بالحكوم 2017نوفمبر  25مؤرخ في ال 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد   أعضاء بالحكومة،المتعلق بتسمية  و2017 سبتمبر 12ي  المؤرخ ف2017  لسنة124وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2017 مارس 28المؤرخ في  2017 لسنة 391تنقيحه وإتمامه باألمر الحكومي عدد إسناده كما تم وإجراءات  الذاتي وشروط االنتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل المتعلق بضبط شروط االنتفاع ببرنامج المسكن األول وصيغ 2017جانفي  31 المؤرخ في 2017 لسنة 161وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016 أوت 27 المؤرخ في 2016نة  لس107وعلى األمر الرئاسي عدد     المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية، 1975 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   ، 1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248
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  : الحكوميوال يعتبر مسكنا على معنى هذا األمر . دون اعتبار األداء على القيمة المضافة ألف دينار220لذي ال يتجاوز ثمن التفويت فيه وا المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة باإلسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين  من قبل الباعثين العقاريينالمنجز استقبال، المتكون على األقل من غرفتين وقاعة رئيسية المسكن المعد للسكنى بصفة  الحكومي،يعد مسكنا أوال على معنى هذا األمر : )جديد( 3ــل الفص  :ما يليكوتعوض  2017 مارس 28 المؤرخ في 2017 لسنة 391عدد الحكومي إتمامه باألمر  ولتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه المتعلق بضبط شروط االنتفاع ببرنامج المسكن األول وصيغ وشروط االنتفاع بالقرض الميسر 2017 جانفي 31 المؤرخ في 2017لسنة  161 األمر الحكومي عدد من مكرر 8 والفقرة األولى من الفصل 7والفقرة األولى من الفصل  6 و5 و3 ـ تلغى الفصول ـل األولالفص :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه
 قطعة األرض البيضاء، 
 العقار غير المخصص للسكن، 
مرات األجر األدنى المهني المضمون على أن  10و 4,5 يتراوح دخلهم الشهري الخام بينالذين و الذين ال يمتلكون مسكنا  األفراد-  يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا، مرة األجر األدنى المهني المضمون على أن 12و 4,5 يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين والتي مسكنا العائالت التي ال تمتلك -  :تنتفع بتدخالت هذا البرنامج : )جديد (5ـل الفصـ  . ن بصفة فرديةوغير القابلة للسك  األجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق اإلرث، غير القابلة للفرز    الضمان  الفائضنسبة   مدة السداد  مدة اإلمهال  التمويل الذاتيلقرض القيمة القصوى     :التالي من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول %20تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة   :)جديد (6ـل الفص  .المنتفع أجيرا يكون

الجملي  من الثمن 20% من الثمن الجملي للمسكن، ويقع  % 20مسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أال تتجاوز كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل ال    الممولة القتناء المسكنرهن لفائدة المؤسسة   %2  مدة اإلمهال طرحمدة سداد القرض البنكي بعد   بداية تسديد القرضدون فائض قبل   سنوات5  للمسكن ال يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إال بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ ): فقرة أولى جديدة (7الفصل   .تمويل البقية عن طريق قرض بنكي من الثمن الجملي  %20تتكفل الدولة بتغطية نسبة  بالنسبة إلى عمليات الصيرفة اإلسالمية): فقرة أولى جديدة( مكرر 8 الفصل  .إمضاء عقد البيع   الضمان السنويهامش الربح   مدة السداد  اإلمهالمدة   الذاتيالقيمة القصوى للتمويل     :المبينة بالجدول التاليوفق الشروط للمسكن بعنوان التمويل الذاتي 
الجملي ثمن المن % 20   القتناء المسكنرهن لفائدة المؤسسة الممولة  %2  مدة اإلمهال بعد طرح مدة سداد التمويل البنكي   سنوات 5  للمسكن



من الثمن الجملي للمسكن، ويقع  % 20كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن ال تتجاوز   ):فقرة أخيرة( مكرر 8الفصل   :أخيرة كما يلي نصها فقرة المشار إليه أعاله 2017 جانفي 31 المؤرخ في 2017 لسنة 161 مكرر من األمر الحكومي عدد 8تضاف إلى الفصل  ـ 2الفصل  كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد  ،نا مكلفجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المالية ووزير التروزي ـ 3ل الفص  .تمويل البقية عن طريق تمويل بنكي                  نورالدين سالمي  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية  رضا شلغوممحمد   وزير المالية  اإلمضاء المجاور    .2019 جانفي 11تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسية
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