
 
  االجتماعية الشؤون وزارة

= 
 
 

 
 

كنيـرض سـلب قـمط   
     تجديد       ألول مرة          

  

 

 1986 مارس 22  المؤرخ في1986 لسنة 383األمر عدد 
  

 كما تم تنقیحھ
  

  2002 سبتمبر 16 المؤرخ في 2002 لسنة 2086باالمر عدد 

في المربع المناسب)   X)   ضع عالمة ) 1 (
 

   
: إتمام تمویل       

 
  بناء مسكن            

       
إقتناء مسكن لدى باعث عقاري                

 
إقتناء قطعة ارض صالحة للبناء لدى باعث عقاري               

 
       

من العقار ـــ  یودع ھذا المطلب لدى المركز الجھوي او المحلي للصندوق القریب    : مالحظات  
.                       المزمع إتمام تمویلھ بقرض  

 
.المطلوبةلم یحتو على جمیع اإلرشادات                    ـــ  یلغى ھذا المطلب  إذا   

 

 ،  )1(  



             
دـ     المعرف الوحي                                                               

 
………….……………………………………………....…………………………………………………………االسم   
……………………………………………………….....…………………………………………………………اللقب   

…………………………….…………………….....………………………………………………لقب البنت قبل الزواج   
 تاريخ ومكان الوالدة 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية                                           تاريخ تسليمها

………………………...………………………………………………………………………………العنوان الشخصي   
الترقيم البريدي ……………………………………………………………………………………………   

……………… ..……  المحمولالهاتفرقم  ……………………رقم الهاتف القار  ………………………ن اإللكترونيالعنوا  
)ة(             أرمل   )  ة(         مطلق   )     ة(          متزوج          أعزب       : الحالة العائلية  

 
 
 
 

......................................................................................................................................: إسم ولقب القرين   

………………………………………………...………………………………………………: المؤسسة المشغلة للقرين   

  رقم انخراط القرين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 أو بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

د                      لوبطرض الممبلغ الق  

  
 
 
 
 

 القرض المطلوب 
 
 
 

......................................... في ، ...........................................حرر بـ                                                 
                            

اإلمضاء                                                                                                                          
 

 
  
  
  
  
  
                                               ي المربع المناسبف) x(ضع عالمة ( 

                                                               

 
-                                                                                    

 

  التعريف بالمنخرط

 ركن یحرر من قبل المنخرط 

 موضوع القرض
 

اقتناء قطعة ارض                           بناء مسكن                            اقتناء مسكن                  

  ……………………………………………………..………….………………………عنوان المسكن أو قطعة األرض 

  البريدي الترقيم……………… ...…………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………....…………………………: إسم الباعث العقاري   

                  قطعة أرض صالحة للبناء                   ال شيءمحل سكنى           :ھل تملك حالیا 
  ...............................................................................................................................:العنوان 

’ . 

 السنة الشهر اليوم

 السنة الشهر اليوم

2 

)1(  



 
 

  

المؤسسة المشغلةقبل ركن یحرر من    

  

  …………………………………………………........…………………………………………………………لمؤسسة ا
ترقيمها بالصندوق                    

  ………………………………………………........…………………………………………………………… :اإلدارة 
…………………………….………………….......……………………………………………………………المصلحة  
……………………………........……………………………………………………………………………عمل مكان ال  
………………………………..………....………ةيالخطة الوظيف……………....…………………………………الرتبة   

…………………………......………………………الدرجة ………………………………………………… الصنف   
خ االنخراطيارت        المعرف الوحيد للمنخرط                                                

 الوضعية الإلدارية

                  وقتيمتعاقد  تاريخ الترسيم                                                         مترسم       ) 1      (

…………………………………………… ………………………………………) أذكرها : (       وضعية أخرى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:لقروض  المخصومة بعنوان االمبالغا  
تاريخ آخر أجل للتسديد             الخصم الشهري                                نوع القرض                     

                                د                               ………...………...............……….. ……………………………1

                                د                              ……...............….…..……….. …………………………………2

                                د                            …… .….................... ……………………………………………3

                             د                               ..…..……................…………………………………………… 4

 
…………………………… في ، …………………………………  حرر بـ                                                 

      إمضاء وختم وصفة الممضي                                                    
 
 

 
 
 
 

في المربع المناسب)   X)   ضع عالمة ) 1 (
  

 عناصر األجر السنوي
 

.                                            دالمرتب االساسي  

.د المنحة الكیلومتریة                                      

.المنحة الوظیفیة                                         د  

.                                   د . ...........................ــــ     . د                                   ............................ ــــ األخريالمنح   
  .     د                                ............................ــ  ــ  .د                                    ............................                 ــــ 

  .    د                                ............................ ــــ    . د                                   ............................  ــــ                
  . د                                    ............................ ــــ   .د                                    ............................ـ  ـــ                

                                 دالدخل السنوي الخام

 السنة الشهر اليوم

 السنة الشهر اليوم
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  بالقرضلالنتفاعالشروط األساسية  
 

  . مباشرة العمل عند تقديم المطلب-
  . سنوات5 أقدمية االنخراط بالضمان االجتماعي لمدة ال تقل عن -
من القيمة الجملية للمسكن أو لقطعة %  90 عدم تجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان االجتماعي والبنوك -

  .األرض
 من % 40استخالص جملة القروض المسندة من صندوقي الضمان االجتماعي والبنوك  عن ةجرالمن عدم تجاوز التكاليف -

  . الضمان االجتماعي ومباشرا لعملهصندوقيالسنوي الخام للمنخرط مع إمكانية اعتبار دخل القرين إذا كان منخرطا بأحد  األجر
  .قتناء قطعة أرض إمكانية تمتع كال الزوجين بقرض بعنوان نفس المسكن العائلي المشترك أو ا-
  . بالقرض السكني مرة واحدة وذلك بعد التسديد الكلي للقرض السابق وبنفس الشروط المذكورة أعالهاالنتفاع إمكانية تجديد -

 
 مبلغ القرض

 

  . دينارا15.000،000حدود يسند القرض السكني في 
  

 نسبة الفائض
 

  . سنويا%  6، 75  بـ فائضتوظف على القروض السكنية نسبة 

 
 مدة االستخالص

 

 سنة على أن ال تتجاوز هذه المدة السن 20يستخلص القرض بواسطة الخصم المباشر من مرتب المستفيد في مدة أقصاها 
.من تاريخ صرف القرض أشهرالقانونية لإلحالة على التقاعد مع مهلة بثالثة   

 
 تكوين الملف

 

الوثائق المشتركة*   
 

.ضاة من طرف المنخرط والمؤسسة المشغلة مطبوعة القرض محررة بكل دقة ومم-  
. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط والقرين-  

 
:الوثائق الخاصة بكل صنف من القروض *   

 بناء مسكن 
. حجة ملكية األرض المقام عليها البناء وتكون قابلة للرهن –                    

.من رخصة البناء نافذة المفعول  نسخة مطابقة لألصل  –                          
. المثال الهندسي للمسكن مصادق عليه من طرف السلط المختصة –                    
.ية البنكية أو البريدية للمنخرط كشف الهو –                          

 

 اقتناء مسكن 
حجز المسكن مع  : مفصال للتمويل ويثبت باعث عقاري مصادق عليه يتضمن جدوال   وعد بالبيع من–                  
.    بيان قيمته الجملية، عنوانه، مكوناته، مساحته والتاريخ المحتمل للتسليم                       

 

 اقتناء قطعة أرض
حجز قطعة        : باعث عقاري مصادق عليه يتضمن جدوال مفصال للتمويل ويثبت   وعد بالبيع من–                  

. الجملية، عنوانها، مكوناتها، مساحتها والتاريخ المحتمل للتسليمها                       األرض مع  بيان قيمت   
 

إرفاق جدول استخالص القروض من مؤسسات مالية في صورة التمتع بقرض:                هام جدا  
         .   لعقار موضوع مطلب القرض                                     أو قروض القتناء أو بناء ا

 موقع أنترنات www.cnrps.nat.tn    2010 /7100   / 421   - إدارة خدمات المساندة -ج .ن.ت.ت.   إ
 

communication.@cnrps.nat.tn   العنوان اإللكتروني 


