
 
                                                                           

…………………………………………………………………………………………………………………االسم   
…………………………………………………………………………………………………………………اللقب   

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

  رقم انخراط القرين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  لوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةأو بالصندوق ا

..........................…العنوان اإللكتروني…………… ..…… تف المحمولارقم اله ……………………رقم الهاتف القار  

د                                 المطلوبمبلغ القرض   
 

                                                 .   على الشرف بان قريني ليس له قرض اقتناء سيارة في طور االستخالصأصرح
   

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

اإلمضاء                                                                                                       
 

 

  االجتماعية الشؤون وزارة
 

 
 

 
 

ارةـسيرض ـب قـمطل  
 ركن خاص بالمنخرط                                    

 
 

  ترقيمها بالصندوق  ……………............................................………………………………لمؤسسة ا
………………………………….…………… الدرجة ……………………………............……………… :اإلدارة   

……………………...............………………الصنف ………….............………………...........…الخطة الوظيفية   
الترسيمخ يتار                                         خ االنخراطيتار  

  د                    المنحة الوظيفية  د                     المنحة الكيلومترية      د                 الشهري المرتب األساسي

...............................................................    ............................    ...............................   : األخرى المنح  

             ...................     ...  ................ ............  ...  ......................... .... ........................................  
  د                           ممعدل الدخل الشهري الخا

المبالغ المخصومة بعنوان القروض :      نوع القرض                 الخصم الشهري              تاريخ آخر أجل للدفع
                         د............... .....................................ـ 1                  
                          د....................................................ـ 2                  
                          د    ....................................................ـ 3                  

                         د .................................... ...............ـ 4                  
    

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

 إمضاء وختم وصفة الممضي                                                                                     

 

لمؤسسة المشغّلةباركن خاص   

 السنة الشهر اليوم السنة الشهر اليوم
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 المعرف الوحيد
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 السنة الشهر اليوم ’
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 الشروط األساسية لالنتفاع بالقرض

:الشروط المتعلقة بالمنخرط   
 

ان االجتماعي بصفة مباشرة لمدة  أقدمية االنخراط بالضم-
   سنوات؛5التقل عن 

   توفر شرط الترسيم بالعمل؛-
بقرض جديد إال بعد التسديد الكلي  ال يمكن االنتفاع -

  للقرض السابق؛
االسـتخالص  ورـابق في طـرض سـود قـدم وجـع -

  ؛ة للقرينـسبـبالن
 تخالص جملةـعن اس ةرالمنججاوز التكاليف ـدم ت ع-

 من المرتب الشهري % 40 المسندة من الصندوق القروض
  الخام؛

  : التاليةاألصناف أن ينتمي المنخرط إلى احد -
  . والمستشارين الحكومة والنوابأعضاء *
   القضاة*

   األطباء واإلطارات الشبه الطبية*

)الرجل اليمنى ( المعوقين*   
تقل   وظيفية البخطةأعوان الوظيفة العمومية المتمتعين  * 

   : إلى أحد األصناف التاليةنأو المنتمي رئيس مصلحة عن
الموافق لألجر األساسي(  أو أكثر5  التأجير مستوى1 –أ    
).دينارا 657 000   
الموافق لألجر األساسي(  أو أكثر8  التأجير مستوى2 –أ    
). دينارا584 ،250   
ق لألجر ـالمواف( أكثر أو 13  التأجيروىـ مست3 –أ  

  .) دينارا542  000 اسيـاألس
   

صبغة  التي ال تكتسيمومية ـات العـ أعوان المؤسس   *
.يفية ال تقل عن رئيس مصلحةـوظبخطة دارية المتمتعين إ  

المنشآت العمومية المتمتعين بخطة وظيفية ال تقل أعوان * 

.عن رئيس مصلحة  

3- وأ2-، أ1- المنتمين لألصناف أأعوان السلك النشيط*   

:بالسيارةالشروط المتعلقة   
  سيارة جديدة من طرف وكيل مرخص له،-

سيارة مستعملة ال يتجاوز عمرها أربع سنوات عند إيداع 

  . المطلب لدى مصالح الصندوق

   سيارة مهيأة لمعاق؛-

   أن تكون سيارة سياحية؛-

  . خيال11 أن ال تتجاوز القوة الجبائية للسيارة -

  مبلغ القرض ونسبة الفائض 
   دينارا10000قيمة حدد مبلغ القرض ب

 و دينارا بالنسبة ألعضاء الحكومة والنواب ) 12000 ( 
   ).المستشارين

  : على أن ال يتجاوز
 

   

المقتناة من وكيل (  من ثمن السيارة الجديدة % 90 -
  ؛) تمد مع

  

   من ثمن السيارة المستعملة؛% 75 -

  % 6 يوظف على القرض المسند فائض نسبته السنوية -
  . لبقية المنتفعين  25 , 8 %بالنسبة للمعاقين و 

  
 عند احتساب مبلغ القرض بالنسبة للسيارات :مالحظة

المستعملة، يقع تطبيق قاعدة التقييم على أساس ثمن 
تمد لدى الوكالء المرخص لهم السيارة موضوع القرض المع

 . عند تقديم مطلب القرضةوعلى أساس عمر السيار
  

  مدة االستخالص
  

يستخلص القرض بواسطة الخصم المباشر من مرتب المستفيد 
  .وبعد فترة إمهال بثالثة أشهر من تاريخ صرف القرض

   :امتداديقع االستخالص على 
  

   سنوات بالنسبة للسيارات الجديدة؛ 7 -

  .نوات بالنسبة للسيارات المستعملة س5 -

وفي كلتا الحالتين يقع استخالص القرض قبل السن القانونية 
  .  لإلحالة على التقاعد

  
  الوثائق المكونة للملف

  

 مطبوعة القرض محررة بكل دقة من طرف المنخرط -
  .والمؤسسة المشغلة

  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط وللقرين مع -
  : التالية الوثائق

  
  بالنسبة للسيارة الجديدة

  

 شبه الفاتورة مع التنصيص على التاريخ المحتمل لتسليم -
  .السيارة

  

 شهادة أولوية مسلمة من وزارة التجارة والصناعات -
  . خيول4التقليدية بالنسبة للسيارة من فئة 

  

  .بالنسبة للمعوقين شبه فاتورة تثبت أن السيارة مهيأة -

  .هيأة السيارةتالتزام ب+ رة  شبه فاتوأو -

  .شهادة طبية تثبت نوع اإلعاقة بالنسبة للمعاق -

  
  بالنسبة للسيارة المستعملة

  

  . وعد بيع يحمل التعريف بإمضاء البائع-

  . نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة-
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