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 جويلية 22 المؤرخ في 1988 لسنة 1413وعلى األمر عدد 
 واإلسكان كما هو منقح  المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز1988

 جانفي 16 المؤرخ في 2008 لسنة 121ومتمم باألمر عدد 
2008،  

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف 2005

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 
  شروط،الوحدات الخاضعة لكراسات ال

 جانفي 3 المؤرخ في 2011 لسنة 48وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية 2011

  السياحية بمنطقة عين دراهم من والية جندوبة،

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2014 لسنة 4515وعلى األمر عدد 
راء  المتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الش2014

لفائدة الوكالة العقارية السياحية بدائرة التدخل العقاري بمنطقة 
  عين دراهم من والية جندوبة،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
   بتسمية  أعضاء للحكومة، المتعلق2016جانفي 

 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز واإلسكان المؤرخ في 
 المتعلق بضبط محتوى ملف برنامج التدخل العقاري ومثال 1996

  التهيئة التفصيلي،

 21وعلى مداولة المجلس الجهوي بجندوبة المنعقد بتاريخ 
  ،2013سبتمبر 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي 
بمنطقة عين دراهم من والية " فج األطالل"للمنطقة السياحية 

  .جندوبة الملحق بهذا األمر الحكومي

 1173 ـ تلغى أحكام األمر المشار إليه أعاله عدد 2الفصل 
 المتعلق بمراجعة مثال 1983  ديسمبر8 المؤرخ في 1983لسنة 

التهيئة العمرانية لبلدية عين دراهم من والية جندوبة وأحكام األمر 
 وأحكام 1992 فيفري 19 المؤرخ في 1992 لسنة 388عدد 

 بالنسبة 2000 ديسمبر 25قرار والي جندوبة المؤرخ في 
للمنطقة السياحية المشمولة بدائرة التدخل العقاري وبمثال التهيئة 

  .فصيلي المعروضالت

 ـ وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووزير 3الفصل 

الداخلية ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة 

الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ 

هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

  .التونسية

  .2016 مارس 25س في تون
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير الداخلية

  الهادي مجدوب

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري

  سعد الصديق  

  وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

  محمد صالح العرفاوي

   على التراثوالمحافظةوزيرة الثقافة 

سنية مبارك رايس              

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  

وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية و وزيرمن قرار 
 صيغ  يتعلـق بضبـــط2016  مارس31 فيمؤرخ المالية 

  والمقاسم المساكن ثمناستكمال تمويلوإجراءات شروط و
لبرنامج الخصوصي للسكن  المسندة في إطار ااالجتماعية

  .عياالجتما

  ،الماليةوزير  واإلسكان والتهيئة الترابية وإن وزير التجهيز

     على الدستور،طالع بعد اال
 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 

وعلى جميع النصوص  المتعلق بالمجالس الجهوية 1989فيفري 
 لسنة 119التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد 

  ،1993 فيفري 4رخ في  المؤ1993

 سبتمبر 10 المؤرخ في 1957 لسنة 19على القانون عدد و
 المتعلق بالموافقة على القانون األساسي للشركة الوطنية 1957

                                                           العقارية للبالد التونسية كما تم  تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة 
  ،1959 ماي 17 المؤرخ في 1959 لسنة 58القانون عدد 

 أفريل 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،1973

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54بالقانون عدد 
   منه، 87الفصل   وخاصة2014قانون المالية لسنة المتعلق ب
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 أوت 3 المؤرخ في 1977 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن االجتماعية كما 1977

 جويلية 19 المؤرخ في 1993 لسنة   78                     تم  تنقيحه بالقانون عدد 
1993،  

وت                  المؤرخ في أو ل أ1981 لسنة 69وعلى القانون عدد 
 كما تم  المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني1981

 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53تنقيحه بالقانون عدد
  ،المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل

 فيفري 26 المؤرخ في 1990 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى  المتعلق1990

 لسنة 54ميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد ج
 المتعلق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30مؤرخ في ال 2013
   منه،53 وخاصة الفصل 2014لسنة 

 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1ى القانون عددوعل
 27وخاصة الفصول  2012المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

  ، منه32 و31 و30 و29 و28و

 29مؤرخ في ال 2012 لسنة 27القانون عدد   وعلى 
 وخاصة 2013 المالية لسنة المتعلق بقانون 2012ديسمبر 
   منه،31الفصل 

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2013 لسنة 51وعلى القانون عدد 
 وخاصة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013
 منه، 13 و12 و11 و10و 9 و8 الفصول

 ديسمبر 30مؤرخ في ال 2013 لسنة 54القانون عدد وعلى 
   منه،75 و خاصة الفصل 2014 المالية لسنة المتعلق بقانون 2013

 جانفي 21 المؤرخ في 1974 لسنة 33وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما هو 1974

  ،2001 ماي 3 في  المؤرخ2001 لسنة 986منقح باألمر عدد 

 أوت 10 المؤرخ في 2012 لسنة 1224وعلى األمر عدد 
 2012 قانون المالية التكميلي لسنة  أحكام المتعلق بتطبيق2012

 وعلى المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
 460جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ، منه23وخاصة الفصل  2015 جوان 9 المؤرخ في 2015لسنة 

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .س الحكومة وأعضائها المتعلق بتسمية رئي2015فيفري 

  :            قر را ما يلي 
يضبط هذا القرار صيغ وشروط وإجراءات   ـالفصل األول
  الفردية والجماعية والمقاسم المساكن ثمناستكمال تمويل

لبرنامج الخصوصي للسكن  في إطار ا المسندةاالجتماعية
  .االجتماعي

  القسم األول
  صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل المساكن االجتماعية

المساكن ثمن استكمال تمويل صيغ  تضبط  ـ2الفصل 
لبرنامج الخصوصي للسكن المسندة في إطار ااالجتماعية 

ول  وفقا لما هو مبين بالجد عن طريق الكراء المملكاالجتماعي
  : التالي

  

 3صنف  2صنف  1صنف  :العائلة صنف

أقل من األجر األدنى المهني  : الخام  الشهرييدخل العائلال
 المضمون

األدنى المهني  بين األجر
المضمون وأقل من مرتين هذا 

 األجر

 

األدنى المهني  بين مرتين األجر
المضمون وثالث مرات هذا 

 األجر

 

 : القصوىالشهري   القسطقيمة

 وثمن  المسكنكلفةلفارق بين ا
األرض وتهيئتها والدراسات 
والمراقبة والربط بمختلف 

عدد  /المنحةمبلغ  والشبكات
األشهر وفقا لمدة الكراء 

 القصوى

الفارق بين كلفة  المسكن وثمن 
األرض وتهيئتها والدراسات 
والمراقبة والربط بمختلف 

 عدد /الشبكات ومبلغ المنحة 
لكراء األشهر وفقا لمدة ا

 القصوى

 وثمن   المسكنكلفةالفارق بين 
األرض وتهيئتها والدراسات 
والمراقبة والربط بمختلف 

عدد  / المنحةمبلغ  والشبكات
األشهر وفقا لمدة الكراء 

 القصوى 

 :  القصوىكراءمدة ال
   سنة25

 

   سنة20

 

   سنة15
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كل ) %10(ويتم الترفيع في معين الكراء بنسبة عشرة بالمائة 
  .مس سنواتخ

بين  للمسكن االجتماعي كراء مملك                يتم  إبرام عقد  ـ3 الفصل
والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط  المنتفع 

خاصة مدة السداد وكيفية الخالص واإلجراءات المتخذة في صورة 
  .عدم إيفاء المنتفع بالتزاماته وشروط نقل الملكية

 في المسندة  االجتماعيةاكن يلتزم المنتفعون بالمس ـ4الفصل
المحافظة على إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي ب

الصبغة السكنية للمساكن والقيام بصيانتها وجميع اإلصالحات 
  . الضرورية لألضرار التي قد تلحق بها قصد المحافظة عليها

يمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق   ـ5الفصل 
                   ّ                         لكيته للمسكن عند تخل فه عن خالص معينات الكراء المنتفع في م

ويتم إخالء المسكن بعد التثبت من   لمدة ثالثة أشهر متتالية
الحاالت االجتماعية المطروحة حالة بحالة وإسناده إلى منتفع آخر 

  . بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل

لمسكن قبل يحجر على المنتفع التفويت في ا  ـ6الفصل 
عقد إبرام  سنوات من تاريخ عشرانقضاء مدة خالص كامل ثمنه و

المكلف باإلسكان في الوزير ص يرخالكراء المملك معه أو بعد ت
  . حسب الوضعيةذلك مسبقا

يتم استخالص معينات الكراء من قبل الباعث العقاري   ـ7الفصل 
 بين وزارةضى اتفاقيات تبرم بينه والعمومي أو المجلس الجهوي بمقت

المالية تتضمن التزامات كل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية و
طرف وكيفية متابعة عملية االستخالص واإلجراءات القانونية المتعلقة 

  . بها

ويتكفل الباعث العقاري أو المجلس الجهوي باستخالص جميع 
المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي التي تم بذلها لضمان 
استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو إللزام المنتفع بالخروج  في 

 . صورة عدم الخالص

وتودع مبالغ معينات الكراء بحساب خاص يفتح لدى مؤسسة 
رم للغرض بين هذه األخيرة بنكية بمقتضى اتفاقية تصرف تب

التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية والباعث وزارة  المالية وووزارة
  .ي أو المجلس الجهوي المعنيالعقار

ويتم إعالم مصالح الوزارتين بكل عملية تنزيل بالحساب 
  .المذكور

 المسكن كلفة مبلغ منحة الدولة باعتماد يحدد  ـ8 الفصل
ثمن األرض وتهيئتها والدراسات بعد طرح وصنف دخل العائلة 

اللجنة الجهوية قبل من وذلك والمراقبة والربط بمختلف الشبكات 
المصادقة يتم لسكن االجتماعي والخصوصي لبرنامج البعة لمتا

لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من قبل المصالح عليه من قبل 
  .الفنية بالوزارة المكلفة باإلسكان

  القسم الثاني

  صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل المقاسم االجتماعية

 قاسمالمثمن استكمال تمويل صيغ تضبط   ـ9الفصل 
لبرنامج الخصوصي للسكن المسندة في إطار اجتماعية اال

                                              عن طريق أقساط تسد د شهريا إلى الباعث العقاري االجتماعي
                                ّ                    العمومي أو المجلس الجهوي الذي يسل م على إثره وصل خالص 

  : للمنتفعين وفقا لما هو مبين بالجدول التالي

  

 3صنف  2صنف  1صنف   :العائلة صنف

 : الخام  الشهرييدخل العائلال
أقل من األجر األدنى المهني 

 المضمون

األدنى المهني المضمون  بين األجر
 وأقل من مرتين هذا األجر

 

األدنى المهني  بين مرتين األجر
المضمون وثالث مرات هذا 

 األجر

 

 : القصوىالشهري   القسطقيمة

قسم  المكلفةالفارق بين 
والربط بمختلف الشبكات 

هر عدد األش/ ومبلغ المنحة 
 وفقا لمدة التقسيط القصوى

قسم والربط  المكلفةالفارق بين 
/ بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة 

عدد األشهر وفقا لمدة التقسيط 
 القصوى

قسم والربط  المكلفةالفارق بين 
بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة 

عدد األشهر وفقا لمدة / 
 التقسيط القصوى

 :  القصوىتقسيطمدة ال
   سنة15

 

   سنة15

 

   سنة15
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) %10(ويتم الترفيع في قيمة األقساط بنسبة عشرة بالمائة 
  .كل خمس سنوات

المنتفع بين  االجتماعي قسم للمبيع                يتم  إبرام عقد  ـ10 الفصل
والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط مدة السداد 
وكيفية الخالص واإلجراءات المتخذة في صورة عدم إيفاء المنتفع 
بالتزاماته ويقع توظيف رهن عقاري من الدرجة األولى لمالك العقار 

 .ولفائدة الدولة إلى حين خالص ثمن المقسم
ال يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إال بعد  ـ 11ل الفص

 أن يفوت فيه، نهال يمكخالص كامل ثمن المقسم المسند إليه و
 ف عليه حقوقا عينيةوظيسواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، أو أن 

 ئه بناما عدى القروض المخصصة لتمويل بناء المقسم إال بعد
انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ عقد نه وثمكامل خالص و

 المكلف باإلسكان في ذلك مسبقاالوزير ص يرخ أو بعد تالبيع
  .حسب الوضعية

يمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق   ـ12الفصل 
                        ّ                   في ملكيته للمقسم عند تخل فه عن خالص األقساط المنتفع

و بعد التثبت من الحاالت   الشهرية لمدة ثالثة أشهر متتالية
االجتماعية المطروحة حالة بحالة ويتم إسناده إلى منتفع آخر في 
صورة عدم بنائه وذلك بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

  .الالزمة الستخالص ثمنه

تخالص األقساط الشهرية من قبل الباعث يتم اس  ـ13الفصل 
ى اتفاقيات تبرم بينه العقاري العمومي أو المجلس الجهوي بمقتض

المالية وزارة  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووبين وزارة
تتضمن التزامات كل طرف وكيفية متابعة عملية االستخالص 

  . واإلجراءات القانونية المتعلقة بها

 العقاري أو المجلس الجهوي باستخالص جميع يتكفل الباعث
المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي المستوجبة لضمان 
استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو تفعيل الرهون العقارية في 

  .  صورة عدم الخالص

وتودع المبالغ المستخلصة بحساب خاص يفتح لدى مؤسسة 
 بين هذه األخيرة رم للغرضبنكية بمقتضى اتفاقية تصرف تب

والباعث  المالية ووزارةالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية وزارة و
  .العقاري أو المجلس الجهوي المعني

ويتم إعالم مصالح الوزارتين بكل عملية تنزيل بالحساب 
  .المذكور

 قسم المكلفةحدد مبلغ منحة الدولة باعتماد ي  ـ14الفصل 
من بط بمختلف الشبكات وذلك بعد طرح الروصنف دخل العائلة 

لسكن االجتماعي الخصوصي لبرنامج الاللجنة الجهوية لمتابعة قبل 
لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من المصادقة عليه من قبل يتم و

  .لفنية بالوزارة المكلفة باإلسكانقبل المصالح ا

 تحال جميع اإلشكاليات المتعلقة بالبرنامج  ـ15الفصل 
 االجتماعي و خاصة المتعلقة بالكراء المملك الخصوصي للسكن

وبالتقسيط والتي تطرأ بعد انقضاء مدة إنجاز البرنامج إلى الوزارة 
  .المكلفة باإلسكان

لفة لهذا القرار وخاصة  ألغيت جميع األحكام المخا ـ16الفصل 
 نوفمبر 18البيئة المؤرخ في والتجهيز وزير  المالية وقرار وزير

بط شروط إسناد قروض الستكمال تمويل  والمتعلق بض2013
أثمان المساكن االجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن 

  .االجتماعي

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ17الفصل 
  .2016  مارس31تونس في 

  وزير المالية

  سليم شاكر

  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزير 

  ح العرفاويمحمد صال

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

       والتهيئة الترابية مؤرخ في          واإلسكانمن وزيـر التجهيزقرار 
يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة  2016 مارس 31

بالسلك التقني  رئيس  تقنيالداخليـة بالملفات للترقية إلى رتبة
  . موميةدارات العالمشترك لإل

  والتهيئة الترابية،واإلسكان إن وزيـر التجهيـز 
  الدستور،طالع على بعد اال

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112على القـانون عدد و 
 المتعلق بضبـط النظـام األساسي العام ألعوان 1983ديسمبـر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
   ،تممته وأالنصوص التي نقحتـه اإلدارية، وعلى جميع 

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 
بالسلك التقني  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1999

   وعلى جميع النصوص التي نقحتـهالمشترك لإلدارات العمومية
  ،تممته وأ

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35األمر الرئاسي عدد وعلى 
  ،لمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ا2015فيفري 

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 315وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  إلى وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،

 2012 أكتوبر 30وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 
لمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى المتعلق بضبط كيفية تنظيم ا

  .رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية




