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  خاص بالمخاطب الوحيد
  رقــم اإليــداع

        
  تاريــخ اإليـداع

        
 

  
  
I  ـ الباعـــث:   
  

  :............................اسم القرين : ......................... اللقب ................................: االسم 
 : ......................................................مكانها          : تاريخ الوالدة 

  اليوم   الشهر    السنــة                     
 : .........................تاريخ إصدارها ومكانه         : رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  : ...............................................................................................العنوان الشخصي 
  ..................................................................: المؤهل التعليمي أو التكويني  والتجربة المهنية 

 
II  ـ خاصيات المشروع الفردي:   

  

  :................................االسم التجاري ) : .....................................................1(النشاط 
  :عدد مواطن الشغل          شراء   توسيع   إحداث  ) :2(طبيعة المشروع 

  

 مصدرة جزئيا   مصدرة كليا 
  :......................مشجرة : ................... بعليا : .................... سقويا ) 3(المساحة المستعملة 
 مـــــلك   كـــراء  ) :2(صيغة األستغالل 

  ...................................................................................................: عنوان المحل 
  :............................البلدية :...................... المعتمدية : ................................... الوالية 

 موسمية   وقتية   دائمة  ) :2(األنشطة المتداولة بالمحل
  

 ال   نعـــم  ) :2(خاضعة للتسجيل بالسجل التجاري 
  

 تقديــري   حقيقــي  ) :2(النظام الجبائي 
  

 ال   نعــــم  ) :2(طلب االنتفاع باالمتيازات الجبائية والمالية 
  

 مـــــلك   كـــراء  ) :2(طلب االنتفاع بقرض بنكي 
  .....................................................................................................: من أي بنك 

 

III  ـ خاص باالنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:  
  

 ال   نعــــم  ) :2(منخرط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  ...................................................................................................: رقم االنخراط 

 
  
  

--------------------------------------------------------------  
  .صناعة أو فالحة أو صيد بحري أو سياحة أو صناعات تقليدية أو خدمات الفالحة والصيد البحري ) 1(
  .في المربع المناسب × وضع عالمة ) 2(
  .بالنسبة للمشاريع الفالحية ) 3(
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IV ـ جدول االستثمار والتمويل:  

 
  : ..............................................................................اإلنتاج أو الخدمات المتوقعة سنويا 

 المبلغ التمويل المبلغ االستثمار
  ...................األرض
  ...................البناءات

  ....................التهيئة
  .......التجهيزات واآلالت

  ............معدات فالحية
  .................غراسات
  ..................حيوانات

  ..............معدات النقل
  .........مصاريف مختلفة

 ...........المال المتداول 

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

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

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

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

  ................أموال ذاتية
  ......قروض طويلة المدى

  ....قروض متوسطة المدى
  .....قروض صغيرة المدى

  ..................اعتمادات
  .......................منح

 ..............موارد أخرى

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

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

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

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

 V ـ تصريح على الشرف:  

  
إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا التصريح كما أصرح على الشرف أني لم أتعرض          

  .إلى عقاب جزائي أو إداري من شأنه أن يحجر علي إدارة تسيير مؤسسة أو أي نشاط تجاري 
  

  ..................في...................
  اإلمضـــاء

  )غير معرف به (
 

VI األوراق المصاحبـة ـ:  

  
1- ....................................................................................................... 
2- ....................................................................................................... 
3- ....................................................................................................... 
4- ....................................................................................................... 
5- ....................................................................................................... 
  

  : خاص بالمخاطب الوحيد
  : .......................................................................................المعرف الجبائي 

  .........................: .............كمؤجر : رقم االنخراط في  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
  : ......................................كعامل أجير                                                       

  : .............................................................................كراس الشروط ممضى في 
  :.......................................يتعلق بـ ........................... : ........ترخيص مسلم في 

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

 


