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  2023فيفري  –إدارة بناء السكن  –اإلدارة العامة لإلسكان   

عن طريق صندوق النهوض بالمسكن  )مصادق عليه(لدى باعث عقاري مسكن اقتناءشروط 

 لفائدة األجراء

FO.PRO.LO.S   (Fonds pour la Promotion Des Logements aux Salariés) 

 

 

 

 فئة األجراء
 4      وســـوبرولــــف 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1     وســـوبرولــــف

 الدخل الشهري الخام

 باعتبار كافة المنح 

األجر األدنى المهني   ةمر 2,5 و 1بين 

 **المضمون 

– د  495.376)باعتبار كافة المنح 

 د(1238.440

األجر األدنى   ةمر3,5 و  2,5بين 

 المهني المضمون

 –د  1238.440)باعتبار كافة المنح 

1733.816) 

األجر األدنى المهني   ةمر4,5 و 3,5بين 

 المضمون

  –د  1733.816)   باعتبار كافة المنح 

 د( 2229.192

األجر األدنى المهني   ةمر  6و  4,5بين 

 المضمون

 –د  2229.192)   باعتبار كافة المنح 

 د( 2972.256

والمســــــاحة  نوع المسكن

 القصوى

 ²م100فردي ال تفوق مساحته 

 ²م120جماعي ال تفوق مساحته المغطاة زايد األجزاء المشتركة 

  2ثمن البيع األقصى  للم

 المغطى
 د1634,740 ) =د    X  495.376      33,)   األجر األدنى المهني المضمون مرات  33,ال تتعدى في أقصى الحاالت  

 ل الذاتيـــــــالتموي

يتحمل منها من ثمن المسكن  % 10ال تقل عن 

مرة األجر  15الصندوق مبلغا ال يتجاوز 

 األدنى المهني المضمون

على ان ال يتجاوز دخل القرين عن وجد السقف 

  1المحدد بالفئة 

 من ثمن المسكن % 10ال تقل عن 

  من ثمن المسكن % 90 تفوقال  المبلغ األقصى للقرض

 سنة  25 مدة سداد القرض 

 سنة  75 القصوى لسداد القرضالسن 

 % 7 % 5 % 3 % 1 ائضـــنسبة الف

 سنتين سنتين  سنوات 3 مـــــدة اإلمهـــــال

 المؤسسة المتصرفة في الصندوقرهن عقاري لفائدة  الضمــــــــــــــــان



م  - جرا صيغ ورشوط واملتعلق بضبط 2016أأوت  18املؤرخ يف  1126بتحيني الأمر احلكويم عدد  املتعّلق 2023فيفري  10 املؤرخ يف 2023لس نة  127عددر الأ ء. تدخالت صندوق الهنوض ابملسكن لفائدة الأ
جر الأدىن املهين املضمون )  - كتوبر الأ   د495 376,=  36.112+459.264( 2022أأ

 

  

 2023فيفري  –إدارة بناء السكن  –اإلدارة العامة لإلسكان   

عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء قابلة للترخيص  قطعة أرض اقتناء شروط

 في بناء مسكن فوقها
  FO.PRO.LO.S  (Fonds pour la Promotion Des Logements aux Salariés) 

 

 قطعة أرض و بناء مسكن فوقها كما يمكن للقرين الحصول على قرض بناء المسكن على أن يستجيب لشروط هذا األمر الرئاسي  تناءقاجير الجمع بين مالحظة: يمكن لأل

 

 

 

 4      وســـوبرولــــف 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1     وســـوبرولــــف فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام

 باعتبار كافة المنح 

األجر األدنى   ةمر 2,5 و 1بين 

 **المهني المضمون 

– د  495.376)باعتبار كافة المنح 

 د(1238.440

األجر األدنى المهني   ةمر3,5 و  2,5بين 

 المضمون

 –د  1238.440)باعتبار كافة المنح 

1733.816) 

األجر األدنى المهني   ةمر4,5 و 3,5بين 

 المضمون

  –د  1733.816)   باعتبار كافة المنح 

 د( 2229.192

األجر األدنى المهني   ةمر  6و  4,5بين 

 المضمون

 –د  2229.192 )  باعتبار كافة المنح 

 د( 2972.256

  متر مربع 250ال تفوق  مساحة قطعة األرض 

 د371.532 = ) د    X  495.376      0,75)   األدنى المهني المضمون األجر  مرة    X   75,0  ال تتعدى   2ثمن البيع األقصى  للم

 ل الذاتيـــــــالتموي
من ثمن  % 5ال يقل عن 

 اإلقتناء 

من ثمن  % 7.5ال يقل عن 

 اإلقتناء 

  % 10ال يقل عن 

 اإلقتناء من ثمن 

  % 12.5ال يقل عن 

 اإلقتناء من ثمن 

 قيمة التمويل الذاتي والفارق بين ثمن شراء قطعة األرض  المبلغ األقصى للقرض

 مع سنتين امهالسنة  25 مدة سداد القرض 

 سنة 75 القصوى لسداد القرضالسن 

 % 7 % 5 % 3 % 1 ائضـــنسبة الف

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان
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 2023فيفري  –إدارة بناء السكن  –اإلدارة العامة لإلسكان   

 شروط الحصول على قرض عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

 على ملك األجير  لبناء مسكن   -أ
FO.PRO.LO.S  (Fonds pour la Promotion Des Logements aux Salariés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئة األجراء
 4      وســـوبرولــــف 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1     وســـوبرولــــف

 الدخل الشهري الخام

 باعتبار كافة المنح 

األدنى  مرة األجر 2,5 و 1بين 

 **المهني المضمون 

– د  495.376)باعتبار كافة المنح 

 د(1238.440

األجر األدنى المهني   ةمر3,5 و  2,5بين 

 المضمون

 –د  1238.440)باعتبار كافة المنح 

1733.816) 

 األدنى المهني المضمون مرة األجر4,5 و 3,5بين 

  –د  1733.816)   باعتبار كافة المنح 

 د( 2229.192

األجر األدنى المهني   اتمر 6و  4,5بين 

 المضمون

 –د  2229.192)   باعتبار كافة المنح 

 د( 2972.256

 متر مربع 120الــمسكن أصلي "أول" ال تفوق مساحته المغطاة   نوع المسكن 

 لألجير  ل الذاتيـــــــالتموي
  % 5ال يقل عن 

 تكلفة البناء  من 

  % 7.5ال يقل عن 

 تكلفة البناء  من 

  % 10ال يقل عن 

 تكلفة البناء  من 

  % 12.5ال يقل عن 

 تكلفة البناء  من 

 د148612=  د  SMIG »    «    300 X 495.376الــــاألجر المهني األدنى المضمون   مرة  300ال يتجاوز  المبلغ األقصى للقرض

 سنتين إمهال إضافية  سنة مع 25 مدة سداد القرض 

  سنة 75 القصوى لسداد القرضالسن 

 % 7 % 5 % 3 % 1 ائضـــنسبة الف

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان
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 2023فيفري  –إدارة بناء السكن  –اإلدارة العامة لإلسكان   

 شروط الحصول على قرض عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

 على ملك األجير  لتوسعة مسكن   -ب
FO.PRO.LO.S  (Fonds pour la Promotion Des Logements aux Salariés) 

 

 

 

 فئة األجراء
 2      وســـوبرولــــف 1      وســـوبرولــــف

 الدخل الشهري الخام 
 **األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 2,5 و 1بين 

 د(1238.440– د  495.376)باعتبار كافة المنح 

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر3,5 و  2,5بين 

 (1733.816 –د  1238.440)باعتبار كافة المنح 

  نوع المسكن
 ( المساحة األصلية للمسكن3/1على أال تقل مساحة التوسعة على ثلث ) 2م 120بعد التوسعة ال تفوق مساحته المغطاة أصلي  مسكن اول 

 تكلفة التوسعةمن   %  7.5ال يقل عن  تكلفة التوسعةمن  % 5ال يقل عن  ل الذاتيـــــــالتموي

 د74306د =  X 495.376  150األجر األدنى المهني المضمون  مرة  150ال يتجاوز  المبلغ األقصى للقرض

  % 3  % 1 ائضـــنسبة الف

 سنة  20 المّدة القصوى لسداد القرض

 سنة  75 السن القصوى لسداد القرض 

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان


