الجمهورية التونسية
***
وزارة الشؤون اإلجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج

مطلب قرض ومنحة استثمار لفائدة
المؤسسات الصغرى للنهوض بالسالمة المهنية

(األمر عدد  2344لسنة  2009المؤرخ في  12أوت  2009المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسالمة المهنية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض)

إرشــادات هــامـــة
شروط االنتفاع بالقرض والمنحة


أن تكون المؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي منذ سنة على األقل



أن تكون المؤسسة في وضعية قانونية إزاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فيما يتعلّق بخالص

اشتراكاتها وتسديد القروض المخصومة من أجور أعوانها.


أن تشغل المؤسسة الصغرى أقل من  10عمال.



أن يخصص القرض والمنحة لغرض تمويل مشروع يهدف إلى إدخال تحسينات في ظروف الصحة والسالمة

المهنية بالمؤسسة المستفيدة وأن تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة المكلّفة بالبت في مطالب هذه المشاريع .وال تسند
منحة االستثمار إال ّ للمنتفعين بقروض مخصصة لتمويل مشاريع الصحة والسالمة المهنية.


أن ال تتجاوز مدة إنجاز المشروع ستة أشهر ابتداء من تاريخ االنتفاع بالقرض والمنحة.



أن تقدم المؤسسة المستفيدة بالقرض والمنحة كمبياالت للصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان مبلغ

القرض تضاف إليه نسبة الفائدة.
مبلغ القرض والمنحة ومدة التسديد


حدد المبلغ األقصى للقرض بخمسة آالف دينار ،ويسند الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى المنتفعين

بقروض منحة استثمار تساوي  %50من مبلغ القرض.
نسبة الفائض ومدة التسديد


توظف على القروض فائدة نسبتها  %5سنويا.



يسترجع القرض على أقساط شهرية خالل مدة تتراوح بين  3و 5سنوات بحسب مبلغ القرض وبعد أخذ رأي

اللجنة المكلّفة بالبت في هذه المطالب مع فترة إمهال بستة أشهر من تاريخ إسناد القرض.

الــوثــائــق المطلوبــة


مطبوعة مطلب القرض ،محررة بكل دقة وممضاة من قبل المؤجر.



بيان حول مكونات المشروع مدعمة بكشف تقديري حول كلفتها.

مالحظة  :يودع مطلب القرض والمنحة مرفقا بالوثائق الالزمة لدى المركز الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للتأمين على
المرض المختص ترابيا.
المقر اإلجتماعي  :تقسيم النسيم  -عمارة القصور  -مون بليزير  1073تونس ص ب عدد  1080 – 77تونس التوزيع الخاص.
الموقع اإللكتروني  www.cnam.nat.tnالرقم األخضر 80 100295
العنوان االلكتروني info@cnam.nat.tn
 -الهاتف  71104200 :الفاكس :71104385 :

قسم يحرر من قبل المؤجر

Partie à remplir par l’employeur

Nom ou raison social de l’entreprise :……………………………………….االسم أو التسمية االجتماعية للمؤسسة
………………………………………………………………………………………………………………...
Numéro d’affiliation

رقم االنخراط

Adresse :……………………………………………………………………………………………… العنوان
Code Postal

الترقيم البريد

Localité………………………………..البلدة

Secteur d’activité………………………………………………………………………………….القطاع المهني
Matières utilisées………………………………………………………………………………..المواد المستعملة
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Produits……………………………………………………………………………………………….المنتوجات
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Effectif actuel des travailleurs :……………………………………………………………...: العدد الحالي للعملة
Identification du projet :…………………………………………………………………….: التعريف بالمشروع
………………………………………………………………………………………………………………...
Coût estimé du projet :……………………………………………...………………….: التكلفة التقديرية للمشروع
Montant de l’autofinancement :……………………………………………………………..: مبلغ التمويل الذاتي
Montant du prêt demandé :……………………………………………………………….: مبلغ القرض المطلوب
Montant de la prime d’investissement :……………………………………………………: مبلغ منحة اإلستثمار

Je soussigné……………………………………………………………………………. إني الممضي أسفله
déclare en ma qualité de…………………………………………………………………...أصرح بصفتي
que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts.

بصدق وصحة اإلرشادات المذكورة أعاله

Fait à…………………… le ......................... في.......................حرر ب
signature et cachet de l’entreprise اإلمضاء وختم المؤسسة

