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 الخدمةبيانات حول طالب 
 

 :  ..............................................................................................  اإلسم واللقب / اإلسم اإلجتماعي 

 . ت. و. رقم .................................................................................. ب   العنوان / المقر اإلجتماعي :

 ......... .............. ...............الهاتف القار / الجّوال: ............................................العنوان اإللكتروني :  

 إمضاء طالب الخدمة .......................                            تاريخ المطلب   :

 

 لوثيقة اإلدارية موضوع المطلب بيانات حول ا 
 

عدد 

 المقسم
 المنطقة الصناعية 

  (X)ضع عالمة 

أمام الوثيقة  

 المطلوبة 
 إسم الوثيقة 

العدد  

 الرتبي 

 * 1 شهادة في الوضعية العقارية    

  *2 لتزام بإدراج رهنشهادة اإل   

 * 3 شهادة في الرهون المحيّنة    

 * 4 شهادة في رفع اليد     

 * 5   عقد نهائي/  وضيحيكتب ت   

   
نسخة مطابقة لألصل من وثائق رسمية )وعد أو عقد بيع، كتب  

 توضيحي، كتب تكميلي، عقد نهائي....(
6 * 

 

 : التاليةتلغى المطالب المذكورة إذا لم تكن مرفقة وجوبا بالوثائق  )*(
 

توضيحي أو تكميلي إذا تعلق المطلب بمنطقة صناعية تمت تصفيتها  نسخة من كتب عقد بيع مسجل / من مطابقة لألصل نسخة  /مطلب    * 1 -  

 معلوم عند تقديم المطلب( الد معلوم الشهادة )يكون خالص  50 مبلغ / العقارية 

        شهادة) موافقة مبدئية من البنك )نسخة قانونية( أو نسخة من عقد قرض مسجل / /مطلب / نسخة مطابقة لألصل من عقد بيع مسجل   *  2 -  

   اإلتزامد معلوم   50مبلغ /  لمن تجاوزت عقودهم ثالث  سنوات( الدخول في طور اإلنتاج 

 معلوم عند تقديم المطلب( ال)يكون خالص   الشهادة د معلوم 50مبلغ   /مطلب / نسخة مطابقة لألصل من عقد بيع مسجل  * 3 -  

التجاري / شهادة ملكية حديثة العهد /     مضمون من السجل توضيحي مسجل /مطلب / نسخة مطابقة لألصل من عقد بيع مسجل أو كتب *  4 -  

 ( / تصريح على الشرف بخصوص الرهون / وصل خالص مجمع الصيانة Plan masseمثال كتل البناء من طرف خبير مّساح ) 

   د معلوم الشهادة 50مبلغ  / شهادة الدخول في طور اإلنتاج/  GMG) والتصرف 

الجدد( أو نسخة من   )مصحوبة بقائمة الشركاء للشركةالوثائق القانونية المحينة  / قة لألصل من عقد بيع مسجلمطلب / نسخة مطاب    * 5   -

تصريح على الشرف    /عن طريق عدل منفذ + صور  إلنتهاء األشغالرسمية بالنسبة للذوات الطبيعية / محضر معاينة  .ب.ت.و 

 تسليم الكتب األصلي د معلوم  150مبلغ  / (GMGل خالص مجمع الصيانة و التصرف )وصبخصوص الرهون معرف به /  

 معلوم عند تقديم المطلب( ال)يكون خالص النسخة المطابقة لألصل  د معلوم   15مبلغ وثائق تثبت هوية طالب الخدمة / نسخة من مطلب /    * 6   -
 

 ......................................................................................... .................. : المطلببيانات إضافية حول        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وصل إيداع مطلب 

 اإلسم اإلجتماعي : ............................................................................... اإلسم و اللقب / 

 .. ....المنطقة الصناعية :..............................عدد المقسم :... 

 ...........................................................الوثيقة المطلوبة : ........................................

 الوثائق التي يجب استكمالها : .....................................................................................

.............................................................................................................. ............ 

 تاريخ إيداع المطلب والختم : ................................................ 

 

 2021 أكتوبر 27 :  تاريخ آخر تحيين 


