
 
 الجمهورية التونسية

 وزارة المالية

 األّولالقسط  - 2022الوطين الرقاعي القرض 
 مصدر عن طريق المساهمة العامة

 2022فيفري  04بتاريخ  2022لسنة  68الرئاسي عدد األمر 

 الصنف
القيمة 
 اإلسمية

نسبة الفائدة  
 1الثابتة

 طريقة التسديد المدة 1المتغيّرةنسبة الفائدة  

 %  8.80 د 10 2 أ
معدل نسب السوق النقدية لإلثني عشر شهرا األخيرة 

 %2.40+ والسابقة لتاريخ دفع الفوائد
 سنوات إمهال 3سنوات منها  5

قار ومتساوي  تسديد
 ابتداء من السنة الرابعة

 %  8.90 د 100 ب
األخيرة معدل نسب السوق النقدية لإلثني عشر شهرا 

 %2.50+ والسابقة لتاريخ دفع الفوائد
 سنوات منها سنتي إمهال 7

قار ومتساوي  تسديد
 ابتداء من السنة الثالثة

 % 9.10 د 100 ج
معدل نسب السوق النقدية لإلثني عشر شهرا األخيرة 

 %2.65+ والسابقة لتاريخ دفع الفوائد
 سنوات منها سنتي إمهال 10

قار ومتساوي  تسديد
 ابتداء من السنة الثالثة

 .......................................بطاقة اكتتاب رقم 

 أسفله:إني الممضي 

 ......................................بطاقة تعريف الوطنية عدد ...........واللقب........................................ االسم

 .............................................................................العنوان.................................................

 

   موكال                            نفسي        لحساب:المتصرف 

 الموكل:هوية 

 .............................................................................................التسمية االجتماعيةأو  االسم واللقب
 ................................................................بطاقة التعريف الوطنية عدد..........السجل التجاري / أو 

 ......................................................................................عنوان..................................لا

 (المناسبة الخاناتعلى  X)ضع عالمة  شكل:في الوطني في هذا القرض االكتتاب  أطلب

                           بالفوائدوأتعهد بعدم المطالبة  قرض حسن أي دون فوائدقرض بفوائد ثابتة                         

                                 قرض بفوائد متغيّرة       

 عدد: في

 أالصنف " 2022" االكتتاب الوطني الوطني القرضمن  اسميسند  ....................      

 ب" الصنف 2022قرض الوطني" االكتتاب الوطني لمن ا اسمي................... سند       

 ج" الصنف 2022قرض الوطني" االكتتاب الوطني لمن ا اسمي................... سند       

 ويتم إيداع السندات لدى ................................................

 في شكل تصرف حر                         في حساب تصرف              
 

 .ولتاريخ غلق االكتتاب في القسط األ الذي يلي نيسليم السندات أي يوم العمل الثابالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وت حدد تاريخ االنتفاع
 :كما يليالسندات أصل سدد يو

  من االكتتاب. أمع إضافة الفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف  الرابعةعن كل سند بداية من السنة  دينار 5 بحساب -

 من االكتتاب. بمع إضافة الفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف  الثالثةعن كل سند بداية من السنة  دينار 20 بحساب -

 من االكتتاب. جالفوائد التي يحل أجلها بالنسبة للصنف  مع إضافةثالثة العن كل سند بداية من السنة  دينار 12.5 بحساب -

 

قبلت االكتتاب في عدد وصنف السندات . وعلى هذا األساس 2022 القرض الوطني من ألولالقسط ا شروط إصدارعلى  وأقر باطالعي

 ...... تمثل مبلغ السندات المكتتبة...........................................)بلسان القلم( .......... ادفع مبلغ، وباعتبار ذلك المذكورة أعاله.

 ) (          نقدا  -

 ( عدد .............بتاريخ ...............مسحوب على ..........................فرع ................... )   بصك بنكي -

 ............. على الحساب عدد ...................... المفتوح بـ ..............................بتاريخ ) (   بتحويل بنكي -
 

 تسلمت واحدة منهاحرر في نظيرين و
 في ..............           

                                           االمضاء           

 االكتتاباتالجهة المكلفة بجمع 
 ختمالمضاء واال 

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

 

                                                           
. دمعني بالفوائ القرض الحسن غير 1  

-- األشخاص الطبيعيين حصري ا االكتتاب من طرف يخص   الصنف )أ( 2  


