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.ال یعتمد ھذا المطلب إذا لم یحتو على جمیع الوثائق واإلرشادات المطلوبة–1:مالحظات 
.یلغى الملف آلیا بعد مدة ثالث سنوات من تاریخ إیداعھ في صورة عدم تجدیده–2
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المعرف الوحید 

......................................................................................................................:اسفلھ )ة(إني الممضي 

.أصرح على الشرف أن اإلرشادات المذكورة صحیحة وذلك حسب الوثائق المصاحبة لھذا الملف

لتزم بإعالم المسوغ في صورة بھا وأϦϜѧѧѧѧγأباسم قریني أي مسكن بالمنطقة التيأووإني ال أملك باسمي 

.حصول ما یخالف ذلك

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

اإلمضاء

إسم ولقب المترشح

تصریح على الشرف

:منخرط  بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة االجتماعیة بصفة -
.شرمبا-1

- .و النقلة من طابق علوي إلى طابق سفلي من  نفس الصنف أمتقاعد بشرط أن تكون النقلة إلى شقة من صنف أصغر 2
.عدم ملكیة مسكن آخر-
.عدم المماطلة في تسدید الدیون تجاه الصندوق-
.لخام للمترشح والقرینمن األجر الشھري ا%40تجاوز معین الكراء واألعباء المشتركة نسبة عدم -
.أقدمیة عقد التسویغ ال تقل عن سنتین-

:یقع إسناد المساكن حسب اإلمكانیات المتوفرة للصندوق وطبقا للمقاییس اآلتیة

.اقدمیة المطلب*
.العائلیة والوضعیة االجتماعیةالحالة *
.االجتماعیةأقدیمة االنخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحیطة *
.الدخل العائلي*

.محررة بكل دقةتغییر شقةمطبوعة مطلب  -
.والقرینللمتسوغشھادة في األجر -
.واألصول في الكفالة لألبناء مضامین الوالدة-
.كشف في العقود المسجلة مسلم من القباضة المالیة للمتسوغ والقرین-
.ط والقریننسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمنخر-

شروط اإلسناد

مقاییس اإلسناد

الوثائق المطلوبة


