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المعرف الوحید 

......................................................................................................................:أسفلھ)ة(إني الممضي 

.رف أن اإلرشادات المذكورة صحیحة وذلك حسب الوثائق المصاحبة لھذا الملفح على الشّ أصرّ 

غ في صورة حصول ما عمل بھا وألتزم بإعالم المسوّ أسم قریني أي مسكن بالمنطقة التي إب أو يسمإوإني ال أملك ب

.یخالف ذلك

.....................................في، ..........................................ر بـ حرّ 

معرف بھاإلمضاء

مع الّتعریف باإلمضاءالمترشحإسم ولقب

تصریح على الشرف

.بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة بصفة مباشرمنخرط-
.ال تقل عن سنتین في الضمان االجتماعياالنخراطأقدیمة-
.عدم ملكیة مسكن آخر-
.عدم المماطلة في تسدید الدیون تجاه الصندوق-

:اآلتیةرة للصندوق وطبقا للمقاییس إسناد المساكن حسب اإلمكانیات المتوفّ یقع -
.اقدمیة المطلب*
.الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیةاالنخراط بالصندوقأقدمیھ*
.والوضعیة االجتماعیةالحالة المدنیة*
.الدخل العائلي*
.القرب من منطقة العمل*

.مع التعریف باإلمضاء ةرة بكل دقّ مسكن محرّ كراءمطلب  مطبوعة -
.والقرینشھادة في األجر للمترشح-
.القرینو حللمترشّ الوطنیةنسخة من بطاقة التعریف -
.واألصول في الكفالة لألبناء الوالدةمضامین -
.لة یسلم من القباضة المالیة للمترشح والقرینكشف في العقود المسجّ -
.االقتضاءعند ن قرار النقلة نسخة م -

شروط اإلسناد

مقاییس اإلسناد

الوثائق المطلوبة

.جمیع الوثائق واإلرشادات المطلوبة ىعل ىیحتوإذا لم ال یعتمد ھذا المطلب –1:مالحظات 
.یلغى الملف آلیا بعد مدة ثالثة سنوات من تاریخ إیداعھ في صورة عدم تجدیده–2
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