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 ــــــــــالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــ

انه عمال بمقتضيات   املالية بإعالمكمة التأسيسية لتعاونية أعوان وزارة ئتتشرف الهي

عوان  أواملتعلق باملصادقة على النظام األساس ي لتعاونية  2019فريل أ 22القرار املؤرخ في 

  بداية من تاريخ وذلك  2020بعنوان سنة نخراط بالتعاونية وزارة املالية، تقرر فتح باب ال 

 . 2019نوفمبر    22  إلى غاية  2019نوفمبر    11

  من2املنصوص عليها بالفصل نتفاع بخدماتها نخراط بالتعاونية وال الراغبين في ال  فعلى

تقديم مطلب في الغرض وفق النموذج املصاحب واملودع لدى الدارات   نظامها األساس ي،

 املركزية واملصالح الخارجية الراجعة بالنظر لوزارة املالية مصحوبا بالوثائق التالية: 

 إستمارة وفق النموذج املصاحب -

 صور شمسية   2عدد   -

 تعريف وطنية نسخة من بطاقة   -

 مضمون والدة املنخرط  -

أو نسخة من قرار  لحاق و نسخة من قرار ال أشهادة عمل نسخة من  -

)ال يمكن النخراط بالتعاونية إال ملن أحيل على   الحالة على التقاعد

 . (2019أفريل    22التقاعد بعد تاريخ   

 بطاقة خالص شهرية  -

 نسخة من بطاقة تعريف القرين  -

من بطاقات  ةونسخلألبناء الذين لم يتجاوزوا سن الرشد مضامين والدة  -

   :وهم  في الكفالةزالوا  ملن بلغوا سن الرشد وال  التعريف الوطنية  

 سنة )شهادة حضور(   25األبناء املزاولين لدراستهم والذين يقل سنهم عن  •

 إعاقة( األبناء املعاقين غير القادرين عن ممارسة نشاط منهي )بطاقة  •

 البنات غير املتزوجات والعاطالت عن العمل )شهادة في عدم الشغل(  •
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 مضامين والدة األصول في الكفالة مع شهادة كفالة -

   د(:  25.000ما يفيد خالص مبلغا قدره خمسة و عشرون دينارا ) -

يدفع مرة واحدة  بعنوان معلوم دخول (د 5.000) دنانير خمسة *

 .للتعاونيةبمناسبة االنتماء  

 بعنوان إنخراط سنوي .د(  20,000عشرون دينار ا )*  

للتعاونية املفتوح لدى البنك الوطني   بالحساب البنكي الجاري وذلك   

 03008050010110909340RIBالفالحي تحت عدد

ملبلغ قدره  بعنوان املساهمة الشهرية  اللتزام بالخصم الشهري من املرتب -

قدره ثالثون  ابالنسبة لصنف العملة، ومبلغ( د 20,000عشرون دينارا) 

 ( بالنسبة لبقية األصناف وفق النموذج املصاحب. د30,000دينارا)

 

لدى مكتب  إسم تعاونية أعوان وزارة املاليةتودع جميع الوثائق في ظرف مغلق يحمل 

 الضبط التابع لإلدارة التي ينتمي إليها العون مقابل وصل تسليم. 

 

التعاونية تأمين خدمة تذاكر األكل بداية من شهر مالحظة :تتولى *

 وسيتم إصدار إعالن  الحق في الغرض. 2020جانفي 

 

 

 

 

  

 

 

 المضاء 

 
 
 ة لتعاونية أسيسي  رئيس الهيئة الت

 أعوان وزارة املالية 

 الفاضل الوسالتي 



 اونية ـــــتع     
 

   أعوان وزارة المالية  
  MINISTERE DES FINANCES 

  

MUTUELLE DES AGENTS DU  

 

MINISTERES MINISTERE DES 

 

FINANCESMINISTEREMINIST

ERE 

 

 

 

 

 

 انخراط مطلب                                                                              

 لتعاونية أعوان وزارة املالية  ةالى السيد رئيس الهيئة التأسيسي       

 

 اني املمض ي اسفله:

 ........................................................................................................واللقب:االسم 

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

 .....................................................................................املعرف الوحيد :..................

 .........بطاقة تعريف وطنيةعدد ......................الصادرة بــ..................في.......................

 ................................................................................................ الشخص ي:العنوان 

 .......................................................................................................اإلداري:الهيكل 

 ...........................................................................................................العمل:مركز 

 

أقر باطالعي على النظام  أتقدم بمطلبي هذا قصد االنخراط بتعاونية أعوان وزارة املالية و

ملقتضياته والتزم باحترامي  2019افريل  22األساس ي املصادق عليه بمقتض ى القرار املؤرخ في 

 واشهد بصحة املعطيات املضمنة باستمارة االنخراط املصاحبة لهذا .

                                                                                  تونس في ....................................                                                                                                                                            

ـــــــــاء                                                                                                                   ـــــــــــــــ  االمضـــــــــــــــ



 

 اونية تعـــــ      

                                 أعوان وزارة املالية

                          

   

 

MUTUELLE  DES AGENTS  DU 

MINISTERE DES FINANCES       

 

RUE  

 

 

MINISTERES MINISTERE DES 

 

FINANCESMINISTEREMINIS

TERE 

 

 

 

 

 انخراطاستمارة 

 بتعاونية أعوان وزارة املالية 

 ........................ ....................االسم واللقب: ........................................................... 

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

  املعرف الوحيد:  

 ............ي...........................فالصادرة  بـ  ......................                                            :ب ت و عدد        

 .....................................................................العنوان الشخص ي: .........................................

 ......................................الهاتف الشخص ي....................................البريد اإللكتروني 

 متقاعد                       في حالة إلحاق              مباشر  الوضعية اإلدارية:     

 مترسم                 متعاقد                  وقتي            متربص الوضعية املهنية:     

 ..... .................................الخطة الوظيفية. .…. .......................................……الرتبة: 

 ......................................... اإلداري ........ الهيكل ..................... مركز العمل: ..............

 ...................................الهاتف..... .......عنوان العمل: .............................................. 

 أرمل              مطلق               متزوج      و الحالة املدنية : أعزب    

 ..... مهنة القرين :....................................................................................................

 ... . عدد األبناء في الكفالة: .......................................................................................

                                                                                                         ...... لة: ...........................................................................................صول في الكفااأل 

 تونس في ................................                                                                                                         

                                                                                                                            ــــــــــاءاإلمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                
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      ......................                                                                     تىوس في 

 

إذن بالخصم مً املستب 

 

: إوي املمض ي أسفله

:........................................................................................................ إلاسم و اللقب

..........................................................................................   صاحب املعسف الىحيد 

.............................. في .............الصادزة بـــ......................بطاقت التعسيف الىطىيت عدد

......................................................................................................... الخطت /الستبت

...................................... ميان العمك.................................................اللييك  دازر 

أصّسح بمقتض ى هرا، بأوي إطلعت على ما جاء بالىظام ألاساس ي لتعاوهيت أعىان وشازة 

املاليت وآذن بخصم املساهمت الشلسيت مً مستبي حسب املبالغ املركىزة بالجدول 

: ـ بـــــــأسفله والتي تقدز  

 

 د باليسبت لصىف العملت 20 

 د باليسبت لباقي ألاصىاف  30 

 

كما ألتزم طيلت إهخساطي  بتعاوهيت أعىان وشازة املاليت بعدم إلاهخساط في أّر تعاوهيت 

. أأسي 

 .في الخاهت املىاسبت (x)يتم وضع العالمت *

  مضــــــــــــــــــــــــــــاء                                           

 

 

 


