
ملف طلب تمويل إجارة من الباطن
 على عقار لالستخدام السكني

 ل�جراء و المتقاعدين  :  

-  نسخـة عن أي وثيقة تبرر ملكية العقار ( عقد ملكية أو الدفتر العقاري أو قرار ....)،

-  شهادة ميالد رقم 12 ؛

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ؛

-  شهادة عمل حديثة ؛

-  كشف الراتب لـ (03) أشهر ا�خيرة ل�جراء أو بيـان منحـة التقـاعـد مـن الضمـان االجتماعي للمتقاعدين؛

-  كشف ا�جور ل�جراء ؛ 

-  جدول الحساب البنكي أو الحساب البريدي على مدى (03) أشهر ا�خيرة ؛   

-  نسخة من بطاقة ا�نخراط في الضمان ا�جتماعي؛

-  التوقيع من طرف مســتخدم المتعامل على النموذج المعتمد من طــرف المصرف لاللتزام بتوطين راتب 

الموظف طيلة مدة التمويل لدى مصرف السالم-الجزائر.

-  خطــاب التــزام اقتطاع من المصدر في إطــار إتفاقيات مع الشــركاء ا�جتماعيين للمؤسســات او هيئات 

الدولة .

-  طلب التمويل ،

-  ترخيص باالطالع على مركزية المخاطر لبنك الجزائر،

 للمهنيين و التجار :

-  نسخـة عن أي وثيقة تبرر ملكية العقار ( عقد ملكية أو الدفتر العقاري أو قرار ....)،

-  شهادة ميالد رقم 12 ؛

-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ؛

-  تصريح ضريبي عن الدخل و/ أو ميزانية الضرائب خالل (03) السنوات ا�خيرة؛

-  نسخة من السجل التجاري؛

-  نسخة من ا�عتماد أو قرار التنصيب ؛

-  شهادة تحديث من الصنـــدوق الوطني للضمـــان ا�جتماعي لغيـــر ا�جراء و الصندوق الـوطني للتأمينات 

االجتماعية؛

-  طلب التمويل ،

-  ترخيص باالطالع على مركزية المخاطر لبنك الجزائر،

مالحظة : على الشخص المشارك في االستئجار  تقديم نفس الوثائق التبريرية .

المقر الرئيسي : 233 شارع أحمد واكد، دالي ابراهيم - الجزائر  /  الهاتف : 88 88 38 021  -  الفاكس : 93 45 30 023
07 /  رقم التعريف الجبائي : 000716097653066 B 0976530  : رأس المال :  000 000 000 20 دج  /  السجل التجاري رقم
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