
 الجمهــــــــوريّـة التــــــونسيّـة
   التّجهيز واإلسكـانوزارة       
 اإلدارة العامة لإلسكان   

 قروض ميّسرة لمتوسطي الدخل

 تحميل هذا التقديم 

 اع بقرض "فوبرولوس" فتحميل شروط االنتFOPROLOS 

 

 2016لسنة  1126بتنقيح األمر الحكومي عدد المتعلق  2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  127 عدداألمر : المرجع

   FOPROLOS المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 2016اوت  18المؤرخ في 

 

ألمر الحكومي عدد با لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة الشغلمالحظة: يضبط األجر األدنى المضمون بالنسبة 

ضبط  2015نوفمبر  9المؤرخ في  2015لسنة  1764ألمر الحكومي عدد ا علما وان .2022أكتوبر  19في المؤرخ  2022لسنة  769

  الشغل. لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة منحة النقل لألجراء الخالصين باألجر لألدنى المضمون

 

  د495.376= 36.112+459.264كما يلي:  إحتساب األجر األدنى المضمونتكون قاعدة حاليا 

  :المنتفعون -أ

 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 :األجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين

مرة األجر األدنى  2,5و 1

المهني المضمون باعتبار 

 كافة المنح 

 د 495.376حاليا بين 

 د 1238.440و

مرة األجـــــر األدنى  3,5و 5

المهني المضمون باعتبار كافة 

 المنح 

د 1238.440حاليا بين 

 د 1733.816و

مرة األجـــــر  4,5و 5

األدنى المهني المضمون 

 باعتبار كافة المنح

 د 1733.816حاليا بين 

 د 2229.192و

مرات األجــــر  6و 4,5بين 

األدنى المهني المضمون 

 باعتبار كافة المنح 

  د 2229.192حاليا بين 

 د 2972.256و

 :تمويالت الصندوق -ب

 مسكن  قرض بناء
 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة  فئات األجراء

 الدخل الشهري الخام
 األدنىاالجر  2.5و 1بين 

 المهني المضمون
االجر  3.5و 2.5بين 

 المهني المضمون األدنى
االجر  4.5و 3.5بين 

 المهني المضمون األدنى
االجر  6و 4.5بين 

 المهني المضمون األدنى

 2م120مسكن أول ال تفوق مساحته المغطاة  نوع ومساحة المسكن

من ثمن  %5ال يقل على  لألجير التمويل الذاتي

 البناء
من  %7.5ال يقل على 

 ثمن البناء
من  %10ال يقل على 

 ثمن البناء
من  %12.5ال يقل على 

 ثمن البناء

 المهني المضمون األدنىمرة االجر  300ال يتجاوز  للقرضاألقصى المبلغ 
 %7 %5 %3 %1  نسبة الفائض

 سنة مع سنتين امهال إضافية 25 القرض القصوى مدة سداد

 سنة 75 السن القصوى لسداد القرض

 األولى لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوقرهن عقاري من الدرجة  الضمان

 توسعة مسكنقرض 
 2فئة  1فئة  فئات األجراء

 المهني المضمون األدنىاالجر  3.5و 2.5بين  المهني المضمون األدنىاالجر  2.5و 1بين  الدخل الشهري الخام
( المساحة 1/3على أال تقل مساحة التوسعة على ثلث ) 2م120 بعد التوسعة مسكن أول ال تفوق مساحته المغطاة نوع ومساحة المسكن

 األصلية للمسكن

 من تكلفة التوسعة  %7.5ال يقل على  من تكلفة التوسعة  %5ال يقل على  لألجير التمويل الذاتي
 سنة 20 مدة سداد القرض

 %3 %1  نسبة الفائض

 المضمونمرة األجر األدنى المهني  150ال يتجاوز  المبلغ األقصى للقرض 

 سنة 75 السن القصوى لسداد القرض

 رهن عقاري من الدرجة األولى لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمان

 

http://www.equipement.tn/fileadmin/user_upload/PresentationPretsFOPROLOS29mai2017.pdf
http://www.equipement.tn/fileadmin/user_upload/ConditionsAcquisitionLogementFOPROLOSmai2017.pdf


 

 

 

 أولمسكن  داخل مثال التهيئة العمرانية قابلة للترخيص في بناءاقتناء قطعة أرض قرض 
 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة  فئات األجراء

 الدخل الشهري الخام
 األدنىاالجر  2.5و 1بين 

 المهني المضمون

االجر  3.5و 2.5بين 

المهني  األدنى

 المضمون

االجر  4.5و 3.5بين 

 المهني المضمون األدنى

االجر  6و 4.5بين 

 المهني المضمون األدنى

 2م 250ال تفوق  مساحة قطعة األرض

 التمويل الذاتي
من ثمن  %5ال يقل على 

 االقتناء

من  %7.5ال يقل على 

 ثمن االقتناء

من  %10ال يقل على 

 ثمن االقتناء

من  %12.5ال يقل على 

 ثمن االقتناء

 الفارق بين الثمن الجملي لقطعة األرض ومبلغ التمويل الذاتي القيمة القصوى للقرض

 %7 %5 %3 %1 نسبة الفائض

 مرة األجر األدنى المهني المضمون x 0.75 الثمن األقصى للمتر المربع

 سنة مع سنتين إمهال إضافية 25 السدادمدة 

 سنة 75 السن القصوى لسداد القرض

 رهن عقاري من الدرجة األولى لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمان

مالحظة: يمكن لألجير الجمع بين اقتناء قطعة أرض وبناء مسكن فوقها كما يمكن للقرين الحصول على قرض بناء المسكن على أن 

 .يستجيب لشروط هذا األمر
 

  عليه قمصاد عقاريأول لدى باعث اقتناء مسكن قرض 
 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة  فئات األجراء

المهني  األدنىاالجر  2.5و 1بين  الدخل الشهري الخام

 المضمون

 3.5و 2.5بين 

 األدنىاالجر 

 المهني المضمون

االجر  4.5و 3.5بين 

المهني  األدنى

 المضمون

االجر  6و 4.5بين 

المهني  األدنى

 المضمون
 2م100فردي ال تفوق مساحته المغطاة  نوع ومساحة المسكن

 2م120المشتركة  األجزاءجماعي ال تفوق مساحته المغطاة باعتبار 

 2ثمن البيع األقصى للم

 المغطى
 المهني المضمون األدنىمرات االجر  3.3ال يفوق 

 من تمن اقتناء المسكن %90تفوق ال  القيمة القصوى للقرض

من ثمن المسكن  %10ال تقل عن  التمويل الذاتيقيمة 

يتحمل منها الصندوق مبلغا ال يتجاوز 

مرة االجر األدنى المهني  15

المضمون. على اال يتجاوز دخل 

 .1القرين ان وجد السقف المحدد بالفئة 

 من ثمن اقتناء المسكن % 10ال تقل عن 

 سنة 25 مدة السداد

السن القصوى لسداد 

 القرض
 سنة 75

 سنوات 3 مدة اإلمهال

 %7 %5 %3 %1 نسبة الفائض

 رهن عقاري من الدرجة األولى لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمان
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