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قائمـة الوثائـق المطلوبـة لفتـح حسـاب جـاري
EURL ET SARL

العميل

الشركة
ذات المسؤولية

المحدودة
و ذات الشخص الوحيد

الوثائق المطلوبة

• طلب فتح حساب جاري موقع عليه من قبل الشخص المفوض بذلك (وثيقة مصرف السالم الجزائر)؛

• نسخة عن القانون ا¥ساسي £نشاء الشركة؛
• نسخة معدلة عن القانون ا¥ساسي للشركة إن وجدت؛

• نسخة عن السجل التجاري؛
• نسخة عن النشرة الرسمية ل©عالنات القانونية (BOAL) ل©نشاء وكذا التعديالت، إن وجدت؛

• نسخة عن شهادة رقم التعريف الضريبي (NIF) £دارة الضرائب؛
• نســخة عن محضر إجتماع الجمعية العامة لتعيين مسير أو مسيري الشركة إذا لم يتم تحديد ذلك 

في القانون ا¥ساسي؛
• نسخة عن بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة لمسير الشركة سارية المفعول؛

• إثبات ســاري المفعول £قامة مســير الشــركة (كشــهادة ا£قامــة أو وصل المــاء أو الكهرباء أو عقد 
ا£يجار أو شهادة ا£يواء).

العميل

الشركة
ذات المسؤولية

المحدودة 

الوثائق المطلوبة

• طلب فتح حساب جاري موقع عليه من قبل الشخص المفوض بذلك (وثيقة مصرف السالم الجزائر)؛

• نسخة عن القانون ا¥ساسي £نشاء الشركة؛
• نسخة معدلة عن القانون ا¥ساسي للشركة إن وجدت؛

• نسخة عن السجل التجاري؛
• نسخة عن النشرة الرسمية ل©عالنات القانونية (BOAL) ل©نشاء وكذا التعديالت، إن وجدت؛

• نسخة عن شهادة رقم التعريف الضريبي (NIF) £دارة الضرائب؛
• نســخة عن محضر إجتماع الجمعية العامة لتعيين مسير أو مسيري الشركة إذا لم يتم تحديد ذلك 

في القانون ا¥ساسي؛
• نسخة عن بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة لمسير الشركة سارية المفعول؛

• إثبات ســاري المفعول £قامة مســير و مســاعد مســير الشــركة (كشــهادة ا£قامة أو وصل الماء أو 
الكهرباء أو عقد ا£يجار أو شهادة ا£يواء).
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