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رقم التسجيل

تاريخ التسجيلاملفوض : من قبل صاحب العالقة او الرشكة لتقديم ومتابعة املعاملة.·
يوم          شهر         سنة

يجب عىل صاحب العالقة او املفوض عنه 9وجب وكالة رسمية، الحضور شخصياً إىل اللجنة إلستالم نتيجة الطلب.·

املعلومات االخرى: أي معلومة إضافية توضيحية حول املستندات املرفقة.·
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       املستندات املطلوبة (ال يقبل تسجيل الطلب ما < تكن جميع املستندات األساسية التالية مرفقة):

انا املوقع أدناه أتعهد بصحة املعلومات الواردة أعاله تحت طائلة املسؤولية املدنية والجزائية.

          إسم األب

التوقيع يجب أن يكون عىل الطابع املايل

     يوم       شهر         سنة

حقل مخصص للجنة مراقبة هيئات الض(ن

سجل عديل عىل ان ال يتجاوز تاريخه ثالثة أشهر.

صورة طبق االصل عن بيان قيد إفرادي.

صورة الشهادة العلمية مصدقة من وزارة الرتبية و التعليم العايل وفًقا للمرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000 املتعلق بتحديد اصول احكام قانون تنظيم هيئات الض�ن.

صوتان شمسيتان مصدقتان من املختار.

تعهد بتقديم التغطية التأمينية.

كفالة مرصفية بقيمة 25,000,000 ل.ل، مطابقة للنص املعتمد من قبل الوزارة.

نسخة مصدقة من شهادة تسجيل يف  السجل التجاري.

إفادة خربة وفقاً للمرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000 املتعلق بتحديد اصول احكام قانون تنظيم هيئات الض�ن.

إفادة عمل من الض�ن اإلجت�عي ال يتجاوز تاريخها ثالثة أشهر.

مايل طابع
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