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قائمـة الوثائـق المطلوبـة لفتـح حسـاب جـاري
SPA ET SNC

العميل

الشركة
ذات ا�سهم

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 و كذا التعديالت، إن وجدت؛

• نسخة عن شهادة رقم التعريف الضريبي (NIF) £دارة الضرائب؛
• نســخة عن محضر اجتماع الجمعية العامة للمســاهمين الذي تم مــن خالله انتخاب أعضاء مجلس 
ا£دارة أو محضــر مجلــس ا£شــراف على انتخاب مجلس ا£دارة، مع إثبات نشــره عبر النشــرة الرســمية 

ل©عالنات القانونية (BOAL)؛
• نســخة عــن محضــر موثــق و مســجل لمداولــة مجلــس ا£دارة يتــم مــن خاللــه تعييــن الرئيس أو 
المدير/المديرون العامون، محددا الفترة و كذا مدى صالحياتهم، مع إثبات نشــره عبر النشرة الرسمية 

ل©عالنات القانونية (BOAL)؛
و إذا اقتضــى ا¥مر، محضر مصادق عليه للجمعية العامة أو قرارات من الرئيس أو المدير العام تم من 

خالله تعيين مفوضين لتشغيل الحساب أو تفويض خاص بمصرف السالم الجزائر؛
• نســخة عن ســارية المفعول من بطاقة التعريف الوطني أو رخصة الســياقة لرئيس مجلس ا£دارة أو 

المدير العام حسب الحالة؛
• إثبات ســاري المفعول لمحــل إقامة رئيس مجلس ا£دارة أو المدير العام حســب الحالة ( كشــهادة 

ا£قامة أو وصل الماء أو الكهرباء أو عقد ا£يجار، شهادة ا£يواء).

العميل

شركة التضامن

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؛
• رســالة موقعــة من قبل جميع الشــركاء تحمــل تنازلهم عــن بند القانون ا¥ساســي الــذي يقيد أثر 

التوقيع ا£جتماعي على ا£لتزامات التي تم التعهد بها لصالح الشركة؛
• خطاب موقع من قبل جميع الشــركاء بعدم التقيد بالقانون ا¥ساسي للشركة إذا لم يكن للمسير 

أو للمسيرين كامل الصالحيات القانونية تجاه أطراف أخرى؛
• نسخة عن بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة لمسير الشركة سارية المفعول؛

• إثبات ســاري المفعول £قامة مســيري الشــركة  (كشــهادة 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.
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