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مكونات ملف تمويل اعتماد االيجاري

الوثائـق القانونيـة :
•  نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية للمسير؛

•  نسخة عن البطاقة الجبائية؛
•  نسخة عن السجل التجاري أو عن رخصة النشاط ل�نشطة النظامية؛

•  نسخ عن القانون ا�ساسي و التعديالت و محضر تعيين أو تفويض الصالحيات للمسير (بالنسبة ل�شخاص المعنوية)؛
•  نسخة عن بطاقة عضوية   لمنظمة ا�طباء مع قرار الترخيص بفتح عيادة؛

•  نسخة عن شهادة تأهيل (للمقاولين وشركات ا�شغال العمومية)؛
•  نسخة عن قرار تخصيص خط نقل؛

•  نسخة عن عقد ملكية أو عقد ايجار للمقر ا¬جتماعي أو المهني.

الوثائـق التجاريـة :
•  فاتورة شكلية محينه  للعتاد المطلوب، لصالح مصرف السالم الجزائر؛
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•  حالة العتاد الصناعي أو عتاد االنتاج أو التحويل المستغل حاليا؛

•  حالة حضيرة العتاد السّيار و العتاد المستغل مع التبرير ( بالنسبة �نشطة النقل و ا�شغال العمومية )؛

•  خطة  عمل المؤسسة ( وضعية الصفقات قيد ا¬نجاز).

الوثائـق الماليـة :
•  كشف الحساب البنكي ل�شهر الستة ا�خيرة؛

•  تصريح بالمداخيل؛
•  الميزانيات و جداول حساب النتائج الجبائية للسنوات الثالث ا�خيرة مصادق عليه من قبل مصالح الضرائب؛

•  نسخة عن قرار A.N.D.I مع قائمة المعدات المراد اقتنائها؛ 
•  شهادة الوضعية الجبائية و تحيين CNAS, CASNOS, CACOBATPH ل�شهر الثالث ا�خيرة؛

•  دراسة تقنية و اقتصادية توقعية لثالث سنوات لكل مبلغ يفوق 50 مليون دينار جزائري.

با¬ضافة الى هذه القائمة يجب تعبئة الوثائق المذكورة أدناه والتوقيع عليها:
1-  نموذج طلب تمويل بصيغة  ا¬جارة؛ 

2-  ترخيص ا¬طالع على مركزية المخاطر لبنك الجزائر.
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