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قائمـة الوثائـق المطلوبـة لفتـح حسـاب جـاري
GROUPEMENT ET EP

العميل

مجمـــــع

الوثائق المطلوبة

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

• نسخة مطابقة ل¢صل لعقد المجمع؛
• فيمــا يتعلــق بالصالحيات و اســتنادا للشــكل القانوني للشــركة (شــركة ذات أســهم، شــركة ذات 

المسؤولية المحدودة،....) يستوجب الرجوع إلى ا¯حكام المتعلقة بهذه الشركات لتحديد ذلك؛
• نســخة مصــادق عليهــا من المركز الوطتي للســجل التجاري من مســتخرج التســجيل في الســجل 

التجاري؛
• نسخة عن رقم التعريف الضريبي (NIF) ¶دارة الضرائب؛

• نسخة من النشرة الرسمية ل¹عالنات القانونية (BOAL)  تثبت نشر العقد و شهادات تعيين المسيرين، 
و ا¯شخاص المكلفين بالتسيير و كذا المكلفين بمراقبة الحسابات و التعديالت إن وجدت؛ 

• القرار المتخذ وفقا ¯حكام العقد بتعيين ا¶داريين إذا لم يتعلق ا¯مر با¶داريين ا¯وائل؛
• نســخة عن بطاقة التعريف الوطني أو رخصة الســياقة ســارية المفعول للممثــل القانوني للمجمع 

حسب  ا¶ختيار (مسير، رئيس مدير عام، مدير عام)؛
• إثبات ساري المفعول ¶قامة الممثل القانوني للمجمع (كشهادة ا¶قامة أو وصل الماء أو الكهرباء أو 

عقد ا¶يجار أو شهادة ا¶يواء)؛
• وكالة خاصة من مطبوعات مصرف الســالم الجزائر (وكالة تسيير حساب) إذا استلزم ا¯مر، أو توكيل 

موثق.

العميل

مؤسسة عمومية

الوثائق المطلوبة

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

• الجريدة الرســمية التي نشرت مرســوم إنشاء المؤسســة الوطنية العمومية و القانون ا¯ساسي، ( أو 
قرار الوزارة الوصية لمركز ا¯بحاث)؛

• أو نســخة مطابقة ل¢صل لمداولة المجلس الشــعبي المعني بهذه المؤسســة المحلية، يدرج فيها 
القانون ا¯ساسي؛

• نسخة طبق ا¯صل من السجل التجاري، باستثناء المؤسسات ذات الطابع ا¶داري؛
• وثيقة تثبت تعيين أعضاء هياكل ا¶دارة و التسيير و مسؤولي ا¶دارة و المحاسبين؛

• أمر الموافقة الوزارية المشترك، أو صادر عن الوالي حسب الحالة : مؤسسة والئية أم بلدية للمؤسسة 
العمومية المحلية؛

• أي قــرار صــادر بالصفــة المطلوبة عــن الجهاز ما أو المســير ذو الصالحيــات للقيام بــه، يتعلق بتعيين 
مفوضين مكلفين بتسيير الحساب و تحديد الصالحيات المخولة لهم؛

• نســخة من بطاقات التعريف للمســؤولين المخولين بتسيير الحســاب ( كبطاقة التعريف الوطني أو 
رخصة السياقة)؛

• إثبات ســاري المفعول لمحل إقامة المسؤولين المخولين بتسيير الحساب، كشهادة ا¶قامة أو وصل 
الماء أو الكهرباء أو عقد ا¶يجار أو شهادة ا¶يواء؛

مالحظة: بغض النظر عن المســؤول المعتمد لتســيير الحســاب. ال يمكن أن يكون ذلك بدون التوقيع 
المشترك للمحاسب المعين.
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