القر�ض اجلـ ــامعي
املرجع الرتتيبي :
الأمر عدد  1544ل�سنة  1999امل�ؤرخ يف  15جويلية 1999

ا�ستخدام القر�ض اجلامعي :

مدة االنتفاع بالقر�ض :
ينتفع الطالب �أو الطالبة بالقر�ض اجلامعي طيلة مدة الدرا�سة اجلامعية مع
�إمكانية �إ�ضافة �سنة واحدة يف حالة الر�سوب.

ن�سبة الفائدة :
حددت ن�سبة الفائدة بـ � % 5 :سنويا.

�صرف القر�ض :

ي�ستخدم هذا ال�صنف من القرو�ض االجتماعية لـتمكني الطلبة والطالبات
من �أبناء وبنات امل�ضمونني االجتماعيني من جمابهة م�صاريف مزاولة
تعليمهم العايل.

ي�صرف مبلغ القر�ض للطالب �أو الطالبة بوا�سطة التحويل البنكي على ق�سطني
مت�ساويني وذلك بعد �إمتام الإجراءات القانونية.

املنتفعون � :أبناء وبنات

مدة ا�ستخال�ص القر�ض :

امل�ضمونني االجتماعيني املبا�شرين لن�شاط مهني خا�ضع لأحد �أنظمة ال�ضمان
االجتماعي يف القطاع اخلا�ص ،
املنتفعني بجرايات عجز �أو �شيخوخة،
املنتفعني بجراية م�سندة بعنوان جرب �أ�ضرار حادث �شغل �أو مر�ض مهني،
القرين املنتفع بجراية الباقني على قيد احلياة (�أرملة �أو �أرمل )،
الأعوان امللحقني لدى الوكالة التون�سية للتعاون الفني،
املنتفعني برخ�صة مر�ض طويلة املدى.

�شــروط االنتفاع :
�شروط تخ�ص الويل
�أن يكون امل�ضمون االجتماعي املبا�شر م�سجال بنظام ال�ضمان االجتماعي
اخلا�ضع له ملدة ال تقل عن ثالثيتني،
�أن يرتاوح الدخل ال�سنوي اخلام للعائلة بني مرة واحدة و�أربع مرات ون�صف
الأجر الأدنى املهني امل�ضمون ( نظام � 48ساعة عمل يف الأ�سبوع )،
�شروط تخ�ص الطالب
�أن يكون مر�سـ ّـما مب�ؤ�س�سة جامعية تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،
عدم االنتفاع مبنحة جامعية وطنية �أو منحة ت�صرف يف نطاق التعاون �أو
بقر�ض جامعي من الدولة �أو من قبل بع�ض املعاهد العليا،
�أن يكون غري متزوج،
عدم تعاطي �أي ن�شاط مهني م�ؤجر،
عدم الر�سوب �أكرث من مرة يف جميع مراحل التعليم العايل.

مبلغ القر�ض :
ي�ساوي مبلغ القر�ض 500دينار بعنوان كل �سنة جامعية .

ي�ستخل�ص ال�صندوق القر�ض اجلامعي مبا�شرة من الطالب خالل مدة ت�ساوي
نف�س فرتة الدرا�سة اجلامعية وذلك بعد �إمهاله ملدة �سنتني من تاريخ التخرج �أو
االنقطاع عن التعليم اجلامعي.

هـــــام  :يف �صورة تعذر ا�ستخال�ص القر�ض من الطالب �أو
الطالبة يتم الرجوع على الويل باعتباره كفيال.
�إعداد امللف :
يت�ضمن ملف القر�ض اجلامعي :
مطلب القر�ض حمرر بدقة وو�ضوح ويحمل توقيع امل�ضمون االجتماعي
والطالب �أو الطالبة على مطبوعة متوفرة باملكاتب اجلهوية واملحلية لل�صندوق
وب�إدارة القرو�ض،
ن�سخة من �شهادة الرت�سيم،
ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية للأبوين والطالب �أو الطالبة،
ن�سخة من الت�صريح الوحيد بالدخل للأبوين (مع �إعفاء الطلبة من تقدمي
هذه الوثيقة عند جتديدهم امل�سرت�سل ملطلب االنتفاع بالقر�ض ).

�آجال تقدمي املطالب :
يتم �إيداع مطالب القرو�ض اجلامعية قبل موفى �شهر �سبتمرب من كل �سنة �أو يف
غ�ضون �شهر من تاريخ الرت�سيم بامل�ؤ�س�سة اجلامعية �إذا متت �إجراءات الرت�سيم
بعد � 1سبتمرب.

�إيداع مطلب القر�ض اجلامعي :
يتم �إيداع مطلب القر�ض اجلامعي باملكتب اجلهوي �أو املحلي لل�صندوق القريب
من املقر الأ�صلي لل�سكنى �أو الدرا�سة.

