
                                                  
 

 

 

 

 تعليمات للحصول على قرض
 

تدبير أنت مضطر إلى إن كان بحوزتك صندوق تقاعد أو صندوق للدراسة التكميلية وإلى منتسب منوره مڤطحيم: 

مثالي لك يمّكنك من الحصول على المال دون إلحاق بإمكاننا دعمك بإيجاد حل ، غير متوقَّعةلمرة واحدة نفقة 

 أو في صندوقك للدراسة التكميلية. الضرر بحقوقك في صندوق التقاعد

 إننا نوفّر لك عددا من القروض التي تُعطى بالشروط التالية:

 الصناديق التي تزّود القروض

 صناديق التقاعد:

 للتقاعد والتعويضات منوره مڤطحيم 

 من األسهم01للتقاعد والتعويضات لغاية  منوره مڤطحيم % 

 أمير عام منوره مڤطحيم 

 أكثر )د( منوره مڤطحيم 

 مور منوره مڤطحيم 

 صناديق الدراسات التكميلية:

 ا عامڤلَهَ  منوره مڤطحيم للدراسة التكميلية بمسار 

 مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك منوره مڤطحيم للدراسة التكميلية بمسار 

 مرتبط بالشيكل راسة التكميلية بمسارمنوره مڤطحيم للد 

 من األسهم01لغاية  منوره مڤطحيم للدراسة التكميلية بمسار % 

 مرتبط بمؤّشر األسهم منوره مڤطحيم للدراسة التكميلية 

 صندوق للدراسات التكميلية –ا چأومي 

 لحصول على القرضاشروط 

  ش. 00111أال يقل القرض المطلوب عن 

  فًا المنتسب وأال يكون هن، حجز أو رل خاضًعاالمنتسب حساب أال يكون "زبونًا مقيًَّدا" في الحسابات معرَّ

 المصرفية التي بحوزته.

  من رصيد الحساب المحتَّن في صندوق التقاعد أو في 87باألموال السائلة، حجم القرض ال يتجاوز %

 صندوق الدراسات التكميلية.

  من رصيد الحساب المحتَّن في صندوق التقاعد، أو 87باألموال غير السائلة، حجم القرض ال يتجاوز %

 % من رصيد الحساب المحتَّن في صندوق الدراسات التكميلية.87لغاية 

  األموال السائلة في رصيد من حجم % 87ريس كامل، حجم القرض ال يتجاوز چ  في القروض من نوع

 الحساب.

 .تقديم المنتسب للصندوق تعهًُّدا بسداد القرض كله 

 ات الفائدة على القرضمسار

 في صناديق الدراسات التكميلية وفي صناديق التقاعد السائلة فقط

 1.0رايم ناقص پ –بالون متغيّرة  فائدة بنكيّة% 

 رايمپريس تام چمتغيّرة  فائدة بنكيّة 

 1.0رايم ناقص پ –يتِسر پشمتغيّرة  فائدة بنكيّة% 

 في األموال غير السائلة في صناديق التقاعد فقط

 1.0 ناقصرايم پ - مبلغ أساسي ثابت - متغيّرة فائدة بنكيّة% 

 1.0رايم ناقص پ -متغيّرة بالون  فائدة بنكيّة% 

 يتم تحتين معّدالت الفائدة بين الحين واآلخر طبقًا لقرارات لجنة االستثمارات التابعة للصندوق. ̽

 فترات سداد القرض

 



                                                  
 

 

  د .ريس تامچيتسر أو بالون أو پيمكن الحصول على قرض ش –في أموال صناديق الدراسات التكميلية  يسدَّ

  شهرا.  78في غضون ما ال يزيد عن  القرض

  يسدَّد .يتسر أو مبلغ أساسي ثابت أو بالونپقرض شعلى يمكن الحصول  –في أموال صناديق التقاعد 

 08يسدَّد في غضون ما ال يزيد عن فريس تام چقرض ما أ .شهرا 78في غضون ما ال يزيد عن  القرض

 شهرا. 

 قرض البالون

 ، ومبلغ القرض بقسط واحد. بأقساط شهرية جاريةالفائدة يتم سداد 

 ريس تامچقرض 

 يتم سداد الفائدة ومبلغ القرض بقسط واحد في نهاية الفترة.

 يتسرپقرض ش

 يتم سداد الفائدة والمبلغ األساسي بأقساط شهرية جارية. 

 المبلغ األساسي الثابتقرض 

ا ال يتغير طيلة فترة تً يكون مركَّب سداد المبلغ األساسي فيها ثاب بأقساط شهريةومبلغ القرض يتم سداد الفائدة 

 . السداد

 وثائق طلب القرض

أو على يد وكيل التأمين، وذلك بهدف  منوره مڤطحيميتم توفير هذه الوثائق للمنتسبين في فروع الخدمة التابعة ل

 ملئها وتوقيعها على النحو التالي:

  يوقّعه المنتسب –اتفاق القرض 

  يوقّعه ممثل البنك ويُمهَر بختم البنك ويوقعه المنتسب – صندوق التقاعدإذن بقيد حساب 

  يوقّعه ممثل البنك ويُمهَر بختم البنك ويوقعه المنتسب – الدراسات التكميليةصندوق إذن بقيد حساب 

 عالوة على ذلك، على المنتسب/ة إبراز الوثائق التالية

 صورة عن بطاقة الهوية مع ملحقاتها. 

 ش.،  810111أما إذا تجاوز القرض المطلوب  .مستنَد للتحقٌّق من بيانات الحساب: شيك ملَغى أو شهادة عن إدارة حساب بنكي

ش.، ينبغي التوّجه إلى أحد فروع  0110111ينبغي توفير حوالة مصرفية أصلية. وفي حالة ما كان القرض المطلوب يتجاوز 

ش.،  0110111شرة في مختلف أرجاء البالد أو إلى وكيل تأمين. في حالة ما كان القرض المطلوب يتجاوز تالمن منوره مڤطحيم

 ، شرط التنسيق مسبقًا.80ان، الطابق چ، رمات 8لواقعة في شارع جبوتينسكي ينبغي التوّجه إلى مكاتب الشركة ا

 في صناديق التقاعد يتطلّب توفير الوثائق التالية:مدَّخرة طلب القرض من أموال غير سائلة 
  من األشهر الثالثة الماضية. –الحساب البنكي الجاري عن كشوفات 

 .عرض تخميني لرصيد المنتسب في حساب صندوق التقاعد أو في صندوق الدراسة التكميلية في موعد تقديم وثائق طلب القرض 

  .التوقيع على سند مالي 

  شروط إضافية
  ،أو فيه ال يجوز القيام بعمليات مالية )سحب أو نقل( من صندوق الدراسة التكميليةحتى االنتهاء من سداد القرض. 

 ش. 090. في حالة فتح قرض ثاٍن تُجبى عمولة بحجم القرض القرض األول معفى من عمولة فتح ملف 

 للتقاعد والتوفير محدودة الضمان". منوره مڤطحيم" تقدَّم وثائق طلب القرض إلى ممثل شركة 

 .منح القرض مرهون بالتوقيع على اتفاق قرض وبموافقة الشركة التي تدير الصندوق 

 

 *، أو بمراجعة وكيل التأمين6783على الهاتف  منوره مڤطحيميمكن مراجعة مركز المعلومات والخدمة التابع للالستزادة 

 

طبقا لألصول القانونية واالعتبارات الخاصة  ،عرض عام عن قروض الصندوق وقد تخضع للتغيير بمثابةالمعلومات الواردة هنا هي 

 أي حالة يظهر فيها تناقض بين المذكور أعاله وشروط اتفاق القرض، تطغى شروط االتفاق.  التي ترتئيها شركة اإلدارة. في


