
ّالتونسيّ ـالجمهوريّ  ّةـةّ
ّّّو ّالت جهيز ّاإلسكـانّّوزارة

ّالتــرابيــةّّــوالتهيئّّ ّة
ّلإلسكان ّالعامة  اإلدارة

 

 
 وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءالمتعلّق بضبط صيغ   2016أوت  18المؤرخ في  2016لسنة  1126وفق األمر الحكومي عدد *

 د 375(    في حدود 2017) ماي  األجر األدنى المهني المضمون **

    *شروط اقتناء مسكن عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء " الفوبرولوس " 

 

 

 

 "3"فوبرولوس  "2"فوبرولوس  "1"فوبرولوس  فئة األجراء

  الدخل الشهري الخام
 **األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 2.5و 1بين 

 (د 937.5 -د  375  )باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 3.5و  2.5بين 

 (د 1312.5 – د 937.5) باعتبار كافة المنح  

  األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 4.5و 3.5بين 

 (د 1687.5  – د 1312.5   )باعتبار كافة المنح 

 نوع المسكن

 المســــــاحة القصوىو

م 50ال تفوق مساحته المغطاة فردي 
2

  

م 120ال تفوق مساحته المغطاة  ماعي أو ج 
2

 
م 120   ي جماعي ال تفوق مساحته المغطاةاجتماع

2
م 120ي جماعي ال تفوق مساحته المغطاة اجتماع 

2
 

  2ثمن البيع األقصى  للم

 المغطى
 د  حاليا   1125ما يعـــادل  )دX 375 3)    األجر األدنى المهني المضمون مرات  3ال تتعدى 

 الذاتيل ـــــــالتموي

يتحمل منها الصندوق مبلغا ال يتجاوز من ثمن المسكن  % 10

 المهني المضمون األدنى األجرمرة  15

 د  حاليا 5625 ما يعـــادل 

 من ثمن المسكن % 10 من ثمن المسكن % 10

 من هذا األمر  10الفصل أحكام  مراعاة  معمرة األجر األدنى المهني المضمون  250ال تتعدى و من ثمن المسكن % 90 تفوقال  المبلغ األقصى للقرض

  %  5  % 3  % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة  25

  سنة واحدة سنوات 3 مـــــدة اإلمهـــــال

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان



ّالتونسيّ ـالجمهوريّ  ّةـةّ
ّّّو ّالت جهيز ّاإلسكـانّّوزارة

ّالتــرابيــةّّــوالتهيئّّ ّة
ّلإلسكان ّالعامة  اإلدارة

 

 
 وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءالمتعلّق بضبط صيغ   2016أوت  18المؤرخ في  2016لسنة  1126وفق األمر الحكومي عدد *

 د 375(    في حدود 2017) ماي  األجر األدنى المهني المضمون **

 

    *صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء " الفوبرولوس "شروط اقتناء قطعة أرض عن طريق 

 

 

 "3"فوبرولوس  "2"فوبرولوس  "1"فوبرولوس  فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام 
  **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 2.5و 1بين 

 (د 937.5 -د  375  )باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 3.5و  2.5بين 

 د( 1312.5 – د 937.5) باعتبار كافة المنح   

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 4.5و 3.5بين 

 د( 1687.5  – د 1312.5   )باعتبار كافة المنح 

م 150ال تفوق  مساحة قطعة األرض
2

م   200ال تفوق  
2

م 250ال تفوق  
2

 

ثمن البيع األقصى  

 المغطى  2للم
 حاليا    د 262ما يعـــادل  )دX 375 0.7)    األجر األدنى المهني المضمون مرة  0.7

 االقتناءمن ثمن  % 10 االقتناءمن ثمن  % 7.5 االقتناءمن ثمن  % 5 ل الذاتيـــــــالتموي

المبلغ األقصى 

 للقرض
 مرة األجر األدنى المهني المضمون 120 المضمون مرة األجر األدنى المهني 100 مرة األجر األدنى المهني المضمون 80

  %  5  % 3  % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة  25

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان



ّالتونسيّ ـالجمهوريّ  ّةـةّ
ّّّو ّالت جهيز ّاإلسكـانّّوزارة

ّالتــرابيــةّّــوالتهيئّّ ّة
ّلإلسكان ّالعامة  اإلدارة

 

 
 وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءالمتعلّق بضبط صيغ   2016أوت  18المؤرخ في  2016لسنة  1126وفق األمر الحكومي عدد *

 د 375(    في حدود 2017) ماي  األجر األدنى المهني المضمون **

 

 *لبناء مسكن   " الفوبرولوس "  عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء  الحصول على قرضشروط 
 

 

 

 

 "3"فوبرولوس  "2"فوبرولوس  "1"فوبرولوس  فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام 
 **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 2.5و 1بين 

 (د 937.5 -د  375  )باعتبار كافة المنح   

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 3.5و  2.5بين 

 د( 1312.5 – د 937.5) باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 4.5و 3.5بين 

 د( 1687.5  – د 1312.5   )باعتبار كافة المنح  

 نوع المسكن

 والمســــــاحة القصوى
م 80ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 

2
 

 

م 100ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
2

 

 

م120ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
2

 

 

 تكلفة البناءمن   % 10 تكلفة البناءمن   % 7.5 تكلفة البناءمن  % 5 ل الذاتيـــــــالتموي

 مرة األجر األدنى المهني المضمون 240 مرة األجر األدنى المهني المضمون 200 مرة األجر األدنى المهني المضمون 170 المبلغ األقصى للقرض

  %  5  % 3  % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة  25

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان



ّالتونسيّ ـالجمهوريّ  ّةـةّ
ّّّو ّالت جهيز ّاإلسكـانّّوزارة

ّالتــرابيــةّّــوالتهيئّّ ّة
ّلإلسكان ّالعامة  اإلدارة

 

 
 وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءالمتعلّق بضبط صيغ   2016أوت  18المؤرخ في  2016لسنة  1126وفق األمر الحكومي عدد *

 د 375(    في حدود 2017) ماي  األجر األدنى المهني المضمون **

 *لتوسعة مسكن   شروط الحصول على قرض عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء  " الفوبرولوس " 

  

 

 

 

 "2"فوبرولوس  "1"فوبرولوس  فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام 
  **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 2.5و 1بين 

 (د 937.5 -د  375  )باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 3.5و  2.5بين 

 د( 1312.5 – د 937.5) باعتبار كافة المنح  

  نوع المسكن
م 80بعد التوسعة ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 

2 
على 

 أال تقل مساحة التوسعة على ثلث المساحة األصلية للمسكن

 

 

م 80بعد التوسعة ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
2 

على 

 أال تقل مساحة التوسعة على ثلث المساحة األصلية للمسكن

 

 التوسعةتكلفة من   % 10 التوسعةتكلفة من  % 5 ل الذاتيـــــــالتموي

 المساحة المغطاة للتوسعة xاألجر األدنى المهني المضمون 1.7x المبلغ األقصى للقرض

  % 3  % 1 ائضـــنسبة الف

 سنة 15 سنة  20 المّدة القصوى لسداد القرض

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان


