
 ونسّيـةــــــورّيـة  التــــــــالجمه            

 ة التــرابيــة ــوزارة الّتجهيز  واإلسكـان  والتهيئ

 اإلدارة العامة لإلسكان                

 

 

مر احلكويم عدد * جراء 1121أأوت  21املؤرخ يف  1121لس نة  2211وفق الأ  املتعّلق بضبط صيغ  ورشوط تدخالت صندوق الهنوض ابملسكن لفائدة الأ
جر الأدىن املهين املضمون **  د 393يف حدود (    1122جوان ) الأ

 

  

 

 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1      وســـوبرولــــف فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام
 **األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 5.2و 1بين 

 (د 3.289 -د  333  )باعتبار كافة المنح 

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 5.2و  5.2بين 

 (د 135989 – د 3.289) باعتبار كافة المنح 

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 4.2و 5.2بين 

 (د 158.89  – د 135989   )باعتبار كافة المنح 

 المسكننوع 

 والمســــــاحة القصوى

م 95ال تفوق مساحته المغطاة فردي 
5

 

م 125ال تفوق مساحته المغطاة  ماعي أو ج
5

 
م 125   ي جماعي ال تفوق مساحته المغطاةاجتماع

5
م 125ي جماعي ال تفوق مساحته المغطاة اجتماع 

5
 

  2ثمن البيع األقصى  للم

 المغطى
 د  حاليا 1153ما يعـــادل  )دX 595 5)    األجر األدنى المهني المضمون مرات  5ال تتعدى 

 ل الذاتيـــــــالتموي

يتحمل منها الصندوق مبلغا ال يتجاوز من ثمن المسكن  % 11

 مرة األجر األدنى المهني المضمون 12

 د  حاليا 9.39 ما يعـــادل 

 من ثمن المسكن % 11 من ثمن المسكن % 11

 من هذا األمر 11مع مراعاة  أحكام الفصل مرة األجر األدنى المهني المضمون  521وال تتعدى  من ثمن المسكن % 91 تفوقال  األقصى للقرضالمبلغ 

 %  2 % 5 % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة  52

 سنة واحدة سنوات 5 مـــــدة اإلمهـــــال

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان

 شروط  اقتناء مسكن عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

FO.PRO.LO.S 
Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés 

 



 ونسّيـةــــــورّيـة  التــــــــالجمه            

 ة التــرابيــة ــوزارة الّتجهيز  واإلسكـان  والتهيئ

 اإلدارة العامة لإلسكان                

 

 

مر احلكويم عدد * جراء 1121أأوت  21املؤرخ يف  1121لس نة  2211وفق الأ  املتعّلق بضبط صيغ  ورشوط تدخالت صندوق الهنوض ابملسكن لفائدة الأ
جر الأدىن املهين املضمون **  د 393يف حدود (    1122جوان ) الأ

 

 

    

 

 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1      وســـوبرولــــف فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام 
  **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 5.2و 1بين 

 (د 3.289 -د  333  )باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 5.2و  5.2بين 

 (د 135989 – د 3.289) باعتبار كافة المنح   

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 4.2و 5.2بين 

 (د 158.89  – د 135989   )باعتبار كافة المنح 

م 195ال تفوق  مساحة قطعة األرض
5

م   255ال تفوق  
5

م 295ال تفوق  
5

 

ثمن البيع األقصى  

 المغطى  2للم
 حاليا    د 259ما يعـــادل  )دX 595 1.0)    األجر األدنى المهني المضمون مرة  1.0

 االقتناءمن ثمن  % 11 االقتناءمن ثمن  % 0.2 االقتناءمن ثمن  % 2 ل الذاتيـــــــالتموي

المبلغ األقصى 

 للقرض
 مرة األجر األدنى المهني المضمون 151 مرة األجر األدنى المهني المضمون 111 مرة األجر األدنى المهني المضمون 01

  %  2  % 5  % 1 ائضـــنسبة الف

القصوى لسداد المّدة 

 القرض
 سنة  29

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان

شروط  اقتناء قطعة أرض عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 

FO.PRO.LO.S 

Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés 
 



 ونسّيـةــــــورّيـة  التــــــــالجمه            

 ة التــرابيــة ــوزارة الّتجهيز  واإلسكـان  والتهيئ

 اإلدارة العامة لإلسكان                

 

 

مر احلكويم عدد * جراء 1121أأوت  21املؤرخ يف  1121لس نة  2211وفق الأ  املتعّلق بضبط صيغ  ورشوط تدخالت صندوق الهنوض ابملسكن لفائدة الأ
جر الأدىن املهين املضمون **  د 393يف حدود (    1122جوان ) الأ

 

 
 

 

 3      وســـوبرولــــف 2      وســـوبرولــــف 1      وســـوبرولــــف األجراءفئة 

 الدخل الشهري الخام 
 **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 5.2و 1بين 

 (د 3.289 -د  333  )باعتبار كافة المنح   

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 5.2و  5.2بين 

 (د 135989 – د 3.289) باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 4.2و 5.2بين 

 (د 158.89  – د 135989   )باعتبار كافة المنح  

 نوع المسكن

 والمســــــاحة القصوى
م 5.ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 

5
 

 

م 155ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
5

 

 

م125ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
5

 

 

 تكلفة البناءمن   % 11 تكلفة البناءمن   % 0.2 تكلفة البناءمن  % 2 ل الذاتيـــــــالتموي

 مرة األجر األدنى المهني المضمون 541 مرة األجر األدنى المهني المضمون 511 مرة األجر األدنى المهني المضمون 101 المبلغ األقصى للقرض

  %  2  % 5  % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة  29

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان

 لبناء مسكنشروط الحصول على قرض عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء  

FO.PRO.LO.S 
Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés 

 



 ونسّيـةــــــورّيـة  التــــــــالجمه            

 ة التــرابيــة ــوزارة الّتجهيز  واإلسكـان  والتهيئ

 اإلدارة العامة لإلسكان                

 

 

مر احلكويم عدد * جراء 1121أأوت  21املؤرخ يف  1121لس نة  2211وفق الأ  املتعّلق بضبط صيغ  ورشوط تدخالت صندوق الهنوض ابملسكن لفائدة الأ
جر الأدىن املهين املضمون **  د 393يف حدود (    1122جوان ) الأ

 * 

  

 

 

 2      وســـوبرولــــف 1      وســـوبرولــــف فئة األجراء

 الدخل الشهري الخام 
  **األجر األدنى المهني المضمون  ةمر 5.2و 1بين 

 (د 3.289 -د  333  )باعتبار كافة المنح  

 األجر األدنى المهني المضمون   ةمر 5.2و  5.2بين 

 (د 135989 – د 3.289) باعتبار كافة المنح  

  نوع المسكن
م 5.بعد التوسعة ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 

5 
على أال تقل مساحة 

 التوسعة على ثلث المساحة األصلية للمسكن

 

 

م 5.بعد التوسعة ال تفوق مساحته المغطاة فردي أصلي 
5 

على أال تقل مساحة التوسعة على ثلث 

 المساحة األصلية للمسكن

 

 التوسعةتكلفة من   % 11 التوسعةتكلفة من  % 2 ل الذاتيـــــــالتموي

 المساحة المغطاة للتوسعة xاألجر األدنى المهني المضمون 1.0x المبلغ األقصى للقرض

  % 5  % 1 ائضـــنسبة الف

المّدة القصوى لسداد 

 القرض
 سنة 12 سنة  51

 رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الضمــــــــــــــــان

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

FO.PRO.LO.S 

Fonds pour la Promotion des Logements aux Salariés 


