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؛1988 ــ 02 ــ 26   في  الِمؤرخ1988 لسنة  273أمر عدد *   

؛1988 ــ 01 ــ 27شور وزیر الشؤون االجتماعیة ــ من  

؛1988 ــ 10 ــ 26ــ منشور وزیر الشؤون االجتماعیة   

؛2000 ــ 08 ــ 03 المؤرخ في 22781  عدد وزیر الشؤون االجتماعیةمكتوب ــ   

؛2002 ــ 02 ــ 16 المؤرخ في 20881عدد  وزیر الشؤون االجتماعیة مكتوب ــ   

2002 ــ 12 ــ 16 المؤرخ في 26959  عددون االجتماعیة والتضامن وزیر الشؤمكتوب ــ   

 
 

 الشروط األساسية لالنتفاع بالقرض
 

سنوات؛ 3ـ أقدمية االنخراط بالضمان االجتماعي لمدة ال تقل عن   
   ؛ )ين الثان ، منتدب تحت العنوامتعاقدمترسم ، وقتي ، متربص ، عسكري ( ـ توفر شرط مباشرة العمل 
الخام؛ بالمائة من المرتب الشهري 40 عن استخالص جملة القروض المسندة رةـ عدم تجاوز التكاليف المنج  

السابق؛االنتفاع بقرض شخصي جديد إال بعد التسديد الكلي للقرض إمكانية ـ عدم   
.ـ إمكانية تمتع كال الزوجين بقرض شخصي خالل نفس فترة االستخالص  

 

 
 مبلغ القرض ونسبة الفائض

 
  أجل التقاعدنللحجز مضع اـ حدد مبلغ القرض بقيمة مرة ونصف من الدخل الشهري الخام الخ

. بالمائة8 ، 25ـ يوظف على القرض الشخصي نسبة فائض ب   
 

 
 كيفية استخالص القرض

 
المستفيد ؛ـ يستخلص القرض بواسطة الخصم المباشر من مرتب   

القرض؛ فترة إمهال بشهرين بداية من تاريخ صرف معرا  شه12ـ تساوي مدة االستخالص   
ـ تحتسب الفوائد البينية المتعلقة بأجل اإلعفاء من الخصم المحدد بشهرين بداية من تاريخ صرف القرض للمنتفع 

.على أن يقع استخالصها ضمن األقساط الشهرية للقرض  
 
 

 الوثائق المكونة للملف
 

 تحتوي على جميع المعطيات المطلوبة وممضاة من طرف المنخرط ـ مطبوعة قرض شخصي محررة بكل دقة
 ؛والمؤسسة المشغلة

  ة؛ يـ نسخة من بطاقة التعريف الوطن
).حساب جاري  (  مكتب البريدأو البريدية للمنخرط مسلّم من المؤسسة البنكية أوـ كشف الهوية البنكية   

 
   

 اإلطار القانوني

communication.@cnrps.nat.tn      2010 /7100/ 420   -  إدارة خدمات المساندة -ج .ن.ت.ت. إ   موقع أنترنات www.cnrps.nat.tn  العنوان اإللكتروني 
 


