الجمهوريـة التونسيـة

République Tunisienne

وزارة الشؤون االجتماعية

Ministère des Affaires Sociales

مطلـب تسجيـل
خــاص

بالعملة األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي
المستخدمين لدى الدولة
المستخدمين لدى الجماعات المحلية

المؤجــر

رقم االنخراط

المستخدمين لدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
الصيادين البحريين العاملين على مراكب ال تفوق حمولتها 5أطنان حجمية
تاريخ الفاعلية :

…………………................

االسم أو التسمية االجتماعية:
……………………………………………………………………………………………………………..…….

العنــوان :
…....………………………………………………………………………………………………………………………………..

إني الممضي أسفله
أشهد بصفتي ………………………………………..…………...................................................................................... ….
أن السيد(ة) ..................……............................................................................................……...........................
يشتغل لدينا بصفة .............................................................................................................................................
منذ (اذكر اليوم والشهر السنة) ...............................................................….................................................. ..........
وأطلـب تسجيلـه بأنظمـة الضمـان االجتمـاعي طبقا ألحكام القانون عدد  23لسنة  3003المـؤرخ في  23مارس .3003
وألتزم بإعـالم الصندوق الوطني بكـل تغيير يطرأ على حالته العائلية أو المهنية.
حرر بــ  ...………........................في ...………........................
اإلمضـاء و الختــم

……………………………………………....…………………..…………………………………......................

إرشـادات تتعلق بالعامـل
..........….......…………..................…......……… :

االسم  ………..................……………………………… :اللقب العائلي
اسم األب  ….…...............……………………………… :اسم الجد ...............…………...……............................……… :
اسم األم  .............…………..…............……………… :لقبها ...................................………………….............……… :
الجنس  ..........….…...........…..............…………… :الجنسية ...……........…...........….…………...................……… :
تاريخ الوالدة  ....…..............…............................. :مكانها ......................................................................... :
الحالة المدنية (أعزب ،متزوج ،مطلق ،أرمل) ......…......………………………….....................................................……… :
رسم الوالدة  :الوالية  ……...............………… :البلدية  ………..............………… :الدائرة البلدية ..…….........…..……… :
سنة الترسيم  .….…......................……… :عدد الرسم .................................................................. :
وثيقـة التعريف رقم ………… ……….........نوعها  .……….....…......……… :تاريخ إصدارها .............................…… :
عنوان المسكن .…...................................……………………………………………………………………………..…… :
حي  ………….................…............................………………… :عمارة عدد  ………...…… :شقة عدد …..……..........
البلـدة  ....................………..............................……………………………………… :الترقيم البريدي

في جميع الحاالت :
 مضمون والدة أصلي للعامل لم تمض  3أشهر على استخراجه . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعامل.بالنسبة للمستخدمين لدى الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية :
 -شهادة في األجر الشهري حسب األنموذج المعد للغرض.

لترسيم أفراد العائلة  ،يتعين على العامل
أن يودع عن طريق مؤجره أو مباشرة
لدى أحد المكاتب الجهوية والمحلية
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،
مضمون والدة لم تمض  3أشهر على
استخراجه لكل من القرين واألبناء في
الكفالة.

بالنسبة للصيادين البحريين العاملين على مراكب ال تفوق حمولتها 5أطنان حجمية :
 مطلب كتابي في اختيار االنتفاع بنظام الضمان االجتماعي المحدث بمقتضى القانـون عدد  33لسنة 3003عوضا عن النظام الفالحي المحسن.

N 45

الوثـــائق المطلوبـــة :

هـام جـدا :

