
  وزارة الشؤون االجتماعية 
  
  

  ول ـصـب للحـلـمط
  عيـامـرض جـلى قـع

   
            تجديد    ألول مرة                                    

  
  1999 جويلية 15 المؤرخ في 1999 لسنة 1544األمر عدد 
 1999 جويلية 31 المؤرخ في 8عدد  منشور وزير الشؤون االجتماعية والتضامن. 
 2001 جويلية 06 المؤرخ في 22453عدد توب وزير الشؤون االجتماعية والتضامن مك. 
  2002 اوت 12 المؤرخ في 22024مكتوب وزير الشؤون االجتماعية والتضامن عدد. 
  2003 جويلية 28 المؤرخ في 22791مكتوب وزير الشؤون االجتماعية والتضامن عدد. 

  
  

  

  هام جدا
  بالمؤسسة الجامعية؛) ة( من تاريخ ترسيم الطالب جل شهرأ ال يقبل أي مطلب بعد 
  
  محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطةأوقرب مركز جهوي با يودع هذا المطلب وجوبا  

   .االجتماعية للمقر األصلي للسكنى أو للدراسة    

  

...................................................................................................................  
  
 
  

  وصل إيداع مطلب للحصول على قرض جامعي
  تجديد                    ألول مرة                             

  
 المعرف الوحيد للمنخرط

  للطالبالمعرف الوحيد 

  رقم بطاقة التعريف الوطنية....... .................................................. ) :ة(إسم الطالب 

  تاريخ اإليداع ......................................................................... :مركز اإليداع 
                                                                           

                                          إمضاء العون وختم المركز                                             
     
 
 

 السنة الشهر اليوم

)1(  

في المربع المناسب)   X)   ضع عالمة ) 1 (
 



 
                                               Uùpoi^àà)_ç) 

 
 

  رطـة بالمنخـادات متعلقـإرش
  

  دـالمعرف الوحي                            
  

  ......................................................................................................................... ...........................:االسم 
  ...................................................................................................................................................: اللقب  
 .............................................................................…:                                         مكانها تاريخ الوالدة   

  ا تاريخ إصداره                     رقم بطاقة التعريف الوطنية                         

    )ة(  أرمل   )                             ة(مطلق )                          ة(                متزوج :الحالة المدنية  
  ........................................................................:  المؤسسة المشغلة ....................................................: المهنة  

                  مباشر                                   متقاعد                       :الوضعية  

  عدد األبناء في الكفالة 
   عدد األبناء الذين يزاولون دراستهم بالتعليم العالي 

  لب لغاية الحصول على قرض جامعياتقدموا بمطعدد األبناء الذين يزاولون دراستهم بالتعليم العالي والذين  
  ................................................................................................................................. : مقر اإلقامة األصلي 
  لترقيم البريدي ا...................................................................................................................... 
  ........................................................... .............................................................: العنوان اإللكتروني للمنخرط  
  

  

  رطـنخ المرينـ بقةـادات متعلقـإرش
                      

   االنخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعيةرقم                         
   أو بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي                                            

  ...................................................................................................................................................: االسم  
  ...................................................................................................................................................: اللقب  

 .................................................................................: تاريخ الوالدة                                         مكانها  

  تاريخ إصدارها                                              رقم بطاقة التعريف الوطنية  

  ....................... ................................... :       وضعيات أخرى متقاعد                مباشر                 :الوضعية 

  ......................................................................:  المؤسسة المشغلة .................................................: المهنة  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نـويـاألبـة بـاصـادات خـإرش

 لسنةا الشهر اليوم

 السنة الشهر اليوم

 لسنةا الشهر اليوم

 السنة الشهر اليوم

)1(  

في المربع المناسب)   X)   ضع عالمة ) 1 (
 



في المربع المناسب)   X)   ضع عالمة ) 1 (
 

  
  
  

  

  للطالبالمعرف الوحيد                                                         

  ...................................................................................................................................................: االسم  

  ...................................................................................................................................................: اللقب  

 ................................................................................: تاريخ الوالدة                                          مكانها  

  تاريخ إصدارها                                                رقم بطاقة التعريف الوطنية  

  )ة(          أرمل   )      ة(         مطلق   )     ة(       متزوج     أعزب  :              الحالة المدنية  

  ................................................................................................................................... : المؤسسة الجامعية 

  .....................................................:  الدراسة  سنة...................................................................:  االختصاص 

  -                   : السنة الجامعية 

  نجاح                                 رسوب                :لسنة الفارطة ا نتيجة 

      ال                  نعم                               : تعاطي نشاط مؤجر

  

   :رضـة صرف القـطريق
  

                 تحويل بنكي           تحويل بريدي                                                    
  

 :الهوية البنكية أو البريدية للطالب  
  ......................................................................................................................................: العنوان بالتدقيق 

              الترقيم البريدي ..................................................................المدينة............................................

  
  
  
  

  

  

  

  )ة( بصفتي منخرط ……………………………………………………………………… ) :ة(نحن الممضيان أسفله السيد 

  )ة(صفتي طالب …………………………………………………………..……………………… ) :ة(السيد ) ته( وابنه  

 علم بأن أي تصـريح خاطئ يعرض صاحـبه للعـقوبات على ان تصريحاتنا المضمنة بهذا الـمطلب صادقة وحقيقية وإننا نشهد 

  . إلـغاء المطلب و إرجاع القرض مع تحـمل الفوائض القانونيـة والمصاريف المنجرة عن ذلكوالتـتبعات القضائية إضـافة إلى

  

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

  مضاء الطالب                      إ     إمضاء المنخرط                                   

  

  

  

  البـإرشـادات خـاصـة بالط

  تـصـريـح

 السنة الشهر اليوم

)1( السنة الشهر اليوم  



  
  

  

   الحصول على القرضشروط ) 1   
  بإحدى المؤسسات العمومية للتعليم العالي؛) ة(مسجال ) ة(كون الطالب ي ان -
   التعاون الفني أو قرض جامعي من طرف الدولة؛نطاقبمنحة جامعية وطنية أو منحة تندرج في ) ة( ان ال يتمتع الطالب -
  شاطا مؤجرا؛ ن)ة ( ان ال يتعاطى الطالب-
   ان ال تقل أقدمية االنخراط الفعلية للولي عن ثالثيتين عند تاريخ إيداع المطلب؛-
   ان يتراوح الدخل السنوي للمنخرط وقرينه بين مرة واحدة وأربع مرات ونصف األجر األدنى السنوي المهني المضمون؛-

  مبلغ القرض ونسبة الفائدة ) 2   
   ؛ دينارا بالنسبة لكل طالب500 يساوي مبلغ القرض المسند -
   في السنة؛بالمائة 5 توظف على هذا القرض نسبة فائدة قدرها -

  مدة القرض وطريقة صرفه ) 3   
 الجاري بها العمل مع إمكانية إضافة االنتفاع الترتيب يسند الصندوق قرضا جامعيا بعنوان فترة الدراسة الجامعية المحددة حسب -

  سوب؛لمرة واحدة في حالة الر
   يصرف القرض مباشرة للطالب على قسطين؛-

  )ألول مرة ( تكوين الملف  ) 4   
  www.cnrps.nat.tn ) التاليتسحب المطبوعة عن طريق األنترنات على العنوان ( مطبوعة القرض معمرة بكل دقة تحمل إمضاء المنخرط والطالب؛-

   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألبوين والطالب؛-
  دة في األجر للمنخرط و نسخة من التصريح الوحيد بالدخل للسنة الماضية بالنسبة لألبوين؛ شها-
  ؛وصل ترسيم عن بعد عبر األنترنات ثم اإلدالء الحقا بنسخة مطابقة لألصل من شهادة الترسيم -
  كشف حول الهوية البريدية أو البنكية للطالب؛-
  ؛مضمون والدة حديث العهد للطالب -

  : للطلبة الذين سبق لهم أن تمتعوا بقرض أم بمنحة جامعية من قبل الدولة تضاف الوثائق التاليةوبالنسبة
  ؛لفني او قرض جامعي من قبل الدولة بمنحة جامعية وطنية او بمنحة تندرج في نطاق التعاون اع شهادة في عدم االنتفا-
   شهادة نجاح بعنوان السنة الجامعية الفارطة؛-

  )تجديد القرض ( ملف تكوين ال ) 5   
   مطبوعة القرض معمرة بكل دقة تحمل إمضاء المنخرط والطالب؛-
   شهادة في األجر للمنخرط و نسخة من التصريح الوحيد بالدخل للسنة الماضية بالنسبة لألبوين؛-
  ؛وصل ترسيم عن بعد عبر األنترنات ثم اإلدالء الحقا بنسخة مطابقة لألصل من شهادة الترسيم -
 ف حول الهوية البريدية أو البنكية للطالب؛ كش-
  ؛مضمون والدة حديث العهد للطالب -

   عقد القرضمإبرا ) 6    
بين األطراف المعنية وإيداع نسخة منه بالمركز الجهوي أو ) أو ملحق في حالة التجديد( بعد موافقة الصندوق يتم إبرام عقد القرض 
 .االجتماعية بعد إجراءات التعريف باإلمضاءالمحلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

  

  ال يسند إال قرض واحد للزوجين المضمونين االجتماعيين بعنوان نفس الطالب ونفس السنة الجامعية :مالحظة
  

  امعيـاد القرض الجـادات حول صيغ وشروط إسنـإرش

دوقـي للصنـوي أو المحلـز الجھـخاص بالمرك  
 

  ......................................... : تاريخ المسك اإلعالمي

…..……………………………………………… :إسم العون   

اإلمضاء                                         

 

  ....................................... : ية اإلعالمالمراقبةتاريخ 

…..……………………………………………… :إسم العون   

اإلمضاء                                         

www.cnrps.nat.tn موقع أنترنات 
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