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جوداتها و التي توظف ومةالتوظيف الجماعي في األوراق الماليال يجب أن يتجاوز المعدل الترجيحي لمدة محفظة مؤسسات                       غوممحمد رضا شل  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 سبتمبر 7تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةورئيس هيئة السوق المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا محافظ البنك المركزي التونسي و  ـ وزير المالية2فصل ال  . الفصل اثني عشر شهراطبقا ألحكام هذا
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

 رسبتمب 7مؤرخ في  2018لسنة  749أمر حكومي عدد   
 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48وعلى القانون عدد    منه،24الفصل  وخاصة 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002ديسمبر  17 المؤرخ في 2002 لسنة 101وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،   من وزير المالية،باقتراح  إن رئيس الحكومة،  .غير القار وصيغ وشروط االنتفاع بتدخالتهاالجتماعية من ذوي الدخل الفئات القروض السكنية لفائدة  يتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان 2018
 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66دد وعلى القانون ع   المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،2016
 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93عدد وعلى األمر   منه، 59 وخاصة الفصل 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316دد وعلى األمر ع  ،1992 فيفري 3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد  المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز كما تم إتمامه 1974
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017  لسنة247وعلى األمر الرئاسي عدد   الحكومة،المتعلق بتسمية أعضاء ب 2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   الحكومة وأعضائها، رئيس المتعلق بتسمية 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد الرئاسي وعلى األمر    المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

مستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية ر المنتفع للتراخيص اليـ توف  وقابلة للرهن،المنتفع أو لقطعة األرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة ـ أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل   بعنوان الضريبة على الدخل،ـ تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب   ند تقديم مطلب القرض،ال تقل عن ستة أشهر عـ أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان االجتماعي لمدة    إن وجد من غير األجراء،هـ أن يكون المنتفع وقرين  ـ عدم امتالك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن،  األجر األدنى المهني المضمون، مرات 10ـ أال يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع   :لتالية قار توفر الشروط الذوي الدخل غير االقروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات االجتماعية من  ـ يشترط لالنتفاع بتدخالت الصندوق بعنوان 2الفصل   ".قوالصند"إليه فيما بعد بـ ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط االنتفاع بتدخالته ويشار لسكنية لفائدة الفئات االجتماعية من صندوق ضمان القروض االفصل األول ـ يضبط هذا األمر الحكومي طرق التصرف في   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداولة مجلس الوزراء م اإلجراءات القضائية قصد استخالص المبالغ المذكورة على أن يتعند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في  أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي لأو يوما ابتداء من 360  تفوقبشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترةسندة والمصرح بها في اآلجال والتي سجل بالنسبة للقروض الم ـ يتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة 5الفصل   .أجلهاغير القابلة لالسترجاع بعنوان األصل والفوائض التعاقدية التي حل  من المبالغ %70القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة  ـ يتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخالص 4الفصل   . ألف دينار100 بناءه ةـ بناء مسكن ال تتجاوز تكلف  األداء على القيمة المضافة، ألف دينار دون اعتبار 150ـ اقتناء مسكن ال يتجاوز ثمنه   :السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان  ـ تشمل تدخالت الصندوق عمليات ضمان القروض 3الفصل   .الجاري بها العمل   .وتدخالت الصندوقتبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية   .التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية
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يتعين عليه تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة ق لدى الشركة التونسية للضمان، كما المنتفعة بتدخل الصندو ـ يتعين على البنك التصريح بالقروض السكنية 7الفصل   .ية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوكطاحترام شروط التغويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى   .المفتوح للغرض بدفاتر الخزينة العامة للبالد التونسية االحتياجات، إلى الحساب لفائدة الصندوق، على أقساط حسب ـ تصرف االعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة 6الفصل 
جهيز واإلسكان والتهيئة  ـ وزير المالية ووزير الت8ل الفص  . القرض ضمانمن قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلبالصندوق وذلك في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ إعالم البنك  من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة 1% محمد صالح العرفاوي                                يئة الترابيةوزير التجهيز واإلسكان والته          محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 سبتمبر 7تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ، مكلفانالترابية

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

  .مكلفا بمأمورية بديوان وزير الماليةسمي السيد سامي الزوبيدي، متفقد عام للمصالح المالية،   .2018 سبتمبر 7مؤرخ في  2018لسنة  750بمقتضى أمر حكومي عدد   
   

 سبتمبر 7مؤرخ في  2018لسنة  751أمر حكومي عدد    
ترميم جامع الزيتونة "هبة للمساهمة في تمويل مشروع التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح  يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية 2018    منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،  إن رئيس الحكومة،  ".والمناطق المحيطة به في مدينة تونس

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 2016

، "ترميم جامع الزيتونة والمناطق المحيطة به في مدينة تونس"المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل هورية التونسية وحكومة وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجم   منه،4 ، بمبلغ خمسة مليون "المحيطة به في مدينة تونسترميم جامع الزيتونة والمناطق "مساهمة في تمويل بعنوان ال التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبةالفصل األول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .هاومة وأعضائ المتعلق بتسمية رئيس الحك2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2018 أفريل 4الممضاة في تونس بتاريخ                       زياد العذاري  وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  اإلمضاء المجاور    .2018 سبتمبر 7تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مكلف 2الفصل   ،2018 أفريل 4الممضاة في تونس بتاريخ دوالر أمريكي، الملحقة بهذا األمر الحكومي، ) 5.000.000(
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

    
، ينتفع المعني باألمر برتبة 2001 ديسمبر 20المؤرخ في  2001 لسنة 2966 من األمر عدد 17عمال بأحكام الفصل   .التجارةمتفقد عام للتجارة بوزارة كلف السيد سمير عبيد، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام   .2018 سبتمبر 7مؤرخ في  2018لسنة  752بمقتضى أمر حكومي عدد       .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية


