
الريفيّةالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق"مشروع 

("REGEND)في المنطقة العربيّة

:ورشة تدريبية حول
"بناء قُدرات المرأة الريفية في مجال ِريادة األعمال في القطاع الفالحي"

الريفي على آليّات ُحصول الباعثين الشبّان في الوسط: الجلسة الثانية
قرض عقاري

، معتمديّة شربان، المهدية، الجمهوريّة التونسيّةالنفّاتيّة

2021فيفري /فبراير/شباط26الى 25خالل الفترة الممتّدة من 

ية مهندس رئيس، رئيسة مصلحة باإلدارة المركز، الكوكيالسيّدة كوثر : المكّون

تونسبوكالة النهوض باالستثمارات الفالحيّة لتشجيع االستثمار، 



المنتفعون بالقروض العقارية 1.

القرض العقاري،إلتزامات2.

الوثائق المطلوبة بملف القرض العقاري،3.

قرض عقاري،إلحتسابمثال 4.

إجراءات صرف القرض العقاري،5.

إجراءات صرف قرض التهيئة،6.

معطيات حول حصص المرافقة ومخطط األعمال،7.



:ـلوالحاملونسنةاألربعينعمرهميتجاوزالالذينالشبان▪

ةالخبربمكتسباتإقرار،شهادةالمهنيةالكفاءةإثباتفيشهادة

بحري،صيدأوفالحيمهنيتكوينمؤسسةمنالمهنية

بحري،صيدأوفالحيمهنيتكوينمؤسسةمنمهارةشهادة

معادلةأخرىشهادةأي.

أويالفالحالعاليالتعليممعاهدمنلشهاداتالحاملونالفنيون▪

البحري،والصيدالفالحةفيالتكوين

اع،الشيعلىالملكفيشركائهممناباتإقتناءفيالراغبون▪



وعموضباإلستثمارالمتعلقالفالحيالمشروعإنجازفيالشروع❖

يالعقارالقرضعلىالحصولأساسهعلىتموالذيالباعثإلتزام

راءشتاريخمنبدايةالواحدةالسنةيتجاوزالأجلفيوذلكالفالحي

األرض،

دةمكاملخاللالشراءموضوعالفالحيةلألرضالمباشراإلستغالل❖

مسؤوليةشخصياالتحملمععليهاالمنصوصالقرضتسديد

األرض،هذهإستغالل

فيأجيربصفةنشاطاالعقاريبالقرضالمنتفعمباشرةعدم❖

دلتسديعليهاالمنصوصالمدةكاملخاللأوالخاصالعامالقطاعين

القرض،



فيوالتصرفالمشاريعبعثفيمختصمرافقمعالتعاقد❖

األرض،شراءتاريخمنبدايةسنوات5لمدةالفالحيةالمستغالت

املكالشراءعقدفسخأوالشراءموضوعاألرضفيالتفويتعدم❖

يمترسالغرضلهذاويتمالقرض،لتسديدعليهاالمنصوصالمدة

موضوعللعقارالعقاريالرسمفيالدولةلفائدةفسخيشرط

الشراء،

المؤسسةلفائدةالشراءموضوعاألرضعلىعقاريرهنتوظيف❖

.القرضلمبلغبالنسبةالمقرضة

اإلستغاللفي صورة وفاة الباعث خالل مدة تسديد القرض فإن شرط 
.من طرف كامل الورثة أو من أحدهمبهالمباشر يمكن القيام 



المنتفع حاال بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من القرض يلزم
ا مع تطبيق نسبة الفوائض البنكية الطويلة األمد الجاري به

العمل في ذلك التاريخ وذلك بالنسبة للمدة المنقضية

:صورةفيفإنه2017لسنة389األمرمن26للفصلوفقا

ما إذا فقدت األرض 
الفالحيةصبغتها 

وأصبحت ال يمكن 
لغايات إستغاللها

خالل مدة فالحية

تسديد القرض

عدم تقديم عقد شراء 
مدرجا بالرسم العقاري 

اإلقتضاءعند 

عدم تطبيق إحدى 
المنصوصاإللتزامات

25عليها بالفصل 

:صورةفيفإنه2017لسنة389األمرمن26للفصلوفقا



كتابي،مطلب

البائعينأوالبائعمنلكلالوطنيةالتعريفبطاقةمننسخة
والمشتري،

للمشتري،المدنيةالحالةدفاترمنمضمون

برةالخبمكتسباتإقرارشهادةأوالمهنيةالكفاءةإثباتفيشهادة
تكوينمؤسسةمنمهارةشهادةأومهنيةكفاءةشهادةأوالمهنية

انللشببالنسبةمعادلةشهادةأيأوبحريصيدأوفالحيمهني
لعالياالتعليممعاهدمنشهادة.سنةاألربعينسنهماليتجاوزالذين

للفنيينبةبالنسالبحريالصيدفيأوالفالحةفيالتكوينأوالفالحي
،الفالحيين

عليهاالمنصوصالفالحيالعقاريبالقرضاإلنتفاعإلتزاماتوثيقة
العقاريالقرضالتزامات،2017لسنة389األمرمن24بالفصل

التزامات القرض العقاري قانون الإستثمار).doc


سبحوتمكنالشراءموضوعاألرضملكيةتثبتمحينةقانونيةوثيقة

نمنسخةمعملكيةشهادة)ملكيتهانقلةمنالعملبهاالجاريالتراتيب

ةالخاصالملكيةوجهعلىإشتراكيةأرضإسنادمضمونالعقاري،السجل

حوزشهادةأوعدمهمنالعقاريالمسحوقوعفيبشهادةمشفوعة

قارالعحوزيةتغييرعلىالجهةواليطرفمنمبدئيةبموافقةمشفوعة
،(عدمهمنالمسحوقوعفيوشهادةالمنتفعبإسم

ينبغيعقارمنالشياععلىمقسمايخصالشراءكانإذاماصورةفي

ينبالمفعولنافذةقضائيةلمقاسمةطبقااألرضوموقعمساحةتحديد

جميعقبلمنعليهامؤشررضائيةأوالشياععلىالمالكينجميع

فيعدمالشراءموضوعللقطعةبيانيبرسممشفوعةوتكونالمستحقين

منأواألراضيقيسفيعدليخبيرأومعماريمهندسقبلمنالغرض
العقاري،والمسحاألراضيقيسديوانمصالحطرف



ملكيةشهادةموضوععقارمنجزءشراءصورةفي

بيانيمرسوتقديموالحدودالمساحةتحديديتعينفردية،

عدليخبيرأومعماريمهندسطرفمنللغرضمعد

قيسديوانمصالحطرفمنأواألراضيقيسفي

الجزءيمثلأنضرورةمعالعقاريوالمسحاألراضي
بذاتها،قائمةإقتصاديةوحدةالمتبقي



منتسلمالمائيةالمواردفيفنيارأياتتضمنشهادة

يةللتنمالجهويةللمندوبيةالتابعةالمختصةالمصالح

الةحوفيالتربةإختبارفيوشهادةالنظرذاتالفالحية

مبإسالغرضفيرخصةتوفيريجبعميقة،بئرحفر

بوزارةالمختصةالمصالحطرفمنمسلمةالمنتفع

البحري،والصيدالمائيةوالمواردالفالحة

وفقاالبئرحفر)التهيئةبأشغالالمتعلقةالتقديريةالفواتير

والربطالمائيةللمواردالفنيبالرأيالمحددللعمق

،(والغازللكهرباءالتونسيةالشركةقبلمنالكهربائي



دقةبكلمنجزالوكالةقبلمنالمعدلألنموذجوفقاأعمالمخطط
عليهالمنصوصاألدنىالذاتيالتمويليتضمنتمويلهيكلبإعتماد
،2017لسنة389باألمر

5نعتقلالالذاتيةالتمويالتمندنيانسبةيتضمنتمويلهيكل%
صورةفيالتهيئةأشغالقيمةمن%10واألرضشراءثمنمن

وجودها،
عقارالكانإذاالبيععمليةبخصوصالجهةواليالسيدمنترخيص

،الفالحيةالعقاريةالوكالةتدخلبدوائركائنا
ازاتاإلمتيإسنادلجنةعلىالملفعرضعندالمفعولنافذبيعوعد

محررأوإشهادعدليأومتربصغيرمحاميقبلمنمحرراويكون
العقارية،الملكيةبإدارةالعقود

الجهويةيودع الملف في نسختين لدى المصالح 
المختصة ترابياالفالحيللوكالة والبنك الوطني 



د80.000:األرضقيمة،

وفقا(بالكهرباءربط+حفر)التهيئةأشغالقيمة

د،50.000:المقدمةللفواتيرالتقديرية

العقاريالقرضقيمة:

80.000 *95% +50.000 *90%=

.د250.000›د121.000=76.000+45.000

.(األصولغيرمنإقتناء)



 (:د125000سقف )قرض عقاري من األصول

(د)القيمة المصادق عليها  القيمة المقترحة المكونات

69550 106000 شراء األرض

22000 33750 حفر البئر

20600 31500 الربط بالكهرباء

12850 19650 تجهيزات الربط 
بالكهرباء

125000 190900 المجموع



السنوات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

أصل 
القرض

0 0 0 0 0 0 0 13889 13889 13889

المتخلد
بالذمة

250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 236111 222222 208333

الفائض 
3 %

0 0 0 0 0 0 0 7500 7083 6667

فوائض 

7

سنوات 
األولى

2916 2916 2916

المجموع 0 0 0 0 0 0 0 24305 23888 23472



السنوات ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25

أصل 
القرض

0 13889 13889 13889 13889 13889 13889 13889 13889 13889

المتخلد
بالذمة

111111 97222 83333 69444 55556 41667 27778 13889 0

3الفائض 
%

0 3751 3334 2917 2501 2084 1667 1251 834 417

7فوائض 

سنوات 
األولى

2916 2916 2916 2916 2916 2916
2916 2916 2916

المجموع 0 20556 20139 19722 19306 18889 18472 18056 17639 17222



النسبة (د)مجموع الخالص  (د)مجموع الفوائض 

149.5% 373750 123750



تميعقاري،قرضإسنادعلىالموافقةصورةفي
علىيحتويعقاريقرضإسنادمقررإصدار
منفصلينالتهيئةوقرضاألرضشراءقرض

:ينمرحلتعلىالفالحيالعقاريالقرضويصرف

على مقرر إسنادإعتمادا:قرض شراء األرض
القرض العقاري المسلم من الوكالة،

تقديموإثراألرضشراءبعد:التهيئةقرض
الذيالوكالةمصالحقبلمنباإلستثمارتصريح

عقدمرافقمععقدتقديمبدورهيستوجب
تاريخمنسنوات5مدةلعقاريقرضمرافقة

.األرضشراء

عقد مرافقة للقرض عقاري نسخة أخيرة.docx


التاليةالمكوناتالتهيئةقرضيضم:

اآلبار،حفر➢

والغاز،اءللكهربالتونسيةالشركةمنالكهربائيبالتيارالربط➢

الشمسية،الطاقةتجهيزات➢

دومولكهربائيمحول)الكهربائيبالتيارالربطتجهيزات➢

.(كهربائي

لنسبةبااإلجراءاتبدليلعليهاالمنصوصالمقاييسإعتمادويتم
.األخرىللمكوناتالتقديريةوالفاتوراتاآلبارحفرلمكونة



(: م50عمق يفوق )اآلبار العميقة 
40%  :
منرالحفمعداتتركيزتثبتالمائيةالموارددائرةعنصادرةوثيقة➢

installation)المقاولقبل du chantier)+معمبرمعقد
للمواردالعامةاإلدارةقبلمنالمعدأنموذج)الحفرعمليةمقاول
لعمليةتقديريةفاتورة+الماليةالقباضةبمصالحمسجال(المائية
المائيةالموارددائرةقبلمنعليهامصادقللعقدمصاحبةالحفر

،الفالحيةللتنميةالجهويةبالمندوبية
40%:
دائرةبلقمنإيجابيالعميقةللبئرإكساءلبرنامجالباعثتقديمعند➢

،الفالحيةللتنميةالجهويةبالمندوبيةالمائيةالموارد
20%:
تفيدحيةالفالللتنميةالجهويةالمندوبيةمنوثيقةالباعثتقديمعند➢

réception)الحفرأشغالنهاية définitive)،



صورةفي:

يقةالعمللبئرإكساءبرنامجعلىالباعثحصولعدم
بالمندوبيةالمائيةالموارددائرةقبلمنإيجابي

قرضالبقيةصرفيتمال،الفالحيةللتنميةالجهوية
(60%).

علىالحصولرغممسؤوليتهبتحملالباعثتعهد
إلكساءكوذلالعميقةالبئرإكساءببرنامجسلبيةنتائج
60نسبةصرفيقعفإنهنفقتهعلىالبئر عند%

réception)الشغالنهايةيفيدلماتقديمه
définitive)،



:اآلبار السطحية

بالنسبة لآلبار السطحية التمشينفس إعتماد

.  األنبوبية

 تخضع لمراقبة دوائر  ( م2قطر يفوق )اآلبار السطحية
.الهندسة الريفية



قرض الربط بالكهرباء

هرباءللكالتونسيةللشركةمباشرةصرفهيتم➢

يةعملفيلمساهمتهالباعثتوفيربعدوالغاز
.الربط



:المرافقمهام❖

الباعث،لدىالمبادرةروحتشخيص-

المكونةطعالقتباعداإلعتباربعينواألخذللعقارميدانيةبزيارةالقيام-
الموجودة،والغراساتله

ألنموذجوفقااألعمالمخططإعدادفيالباعثوتشريكتأطير-
miniالوكالة plan d'affaire.doc

االدنيوالتمويالتللمشروعالضروريةبالتمويالتالباعثإعالم-
القرضخالصبضرورةونوعيتهالمبرمجةالقروضوأقساط

العقاري،

،مردوديةوذاتمجددةمشاريعإنجازعلىالباعثينتشجيع-

لدىاألمرتطلباذامرافقتهوملفهتكوينعلىالباعثمساعدة-
المشروع،فيالمتدخلةالمؤسساتجميع

23

mini plan d'affaire.doc


منمردوديةتوفرعدمصورةفيحلولعنالبحث-

لةبمواصالباعثالقرارمعاتخاذوبعثهالمزمعالمشروع
عنه،التخليأوالمشروع

امكانيةحولالتمويلمؤسساتمختلفمعالتفاوض-

ذلك،فيصعوبةوجودصورةفيالتمويل

للباعثالمقترحةالتكميليالتكوينمجاالتومحاورتقييم-

الباعثالقتراحاتوفقاالمشروع،لمتطلباتوفقا)

،(....المرافقلتقييموفقاواحتياجاته،
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شكرا على حسن االنتباه


