المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة
مصلحة شؤون ھيئات الضمان

ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﺛﺎنٍ ﻟﴩﻛﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﺿامن
ﺧﺎص ﺑﺎﻻدارة
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
i

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺗﻌﻠﻴامت
•
•
•

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

ﺳﻨﺔ

اﳌﻔﻮض  :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ او اﻟﴩﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ او اﳌﻔﻮض ﻋﻨﻪ مبﻮﺟﺐ وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ ً إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﺳﺘﻼم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺧﺮى  :أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺮﻓﻘﺔ.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ
إﺳﻢ اﻟﴩﻛﺔ

باللغة العربية
باللغة األجنبية

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﴩﻛﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺜﺎين ﻟﻠﴩﻛﺔ
اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ

المدير المسؤول
اسم

رقم التسجيل في
سجل الوسطاء

اسم االب

رقم قرار
الترخيص

تاريخ الترخيص

الشھرة بالعربية

الشھرة باألجنبية

االسم بالعربية

االسم باألجنبية

اسم االب بالعربية

اسم االب باالجنبية

اسم االم

رقم الھوية

الجنسية

محل الوالدة

يوم

شھر

سنة

)حسب الھوية(

تاريخ الوالدة
)حسب الھوية(

الشھرة

يوم

بلد اإلقامة
شھر

سنة

رقم الھاتف

رقم الخليوي
البريد اإللكتروني

اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين
إﺟﺎزات إﻗﺎﻣﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﴍﻛﺔ
وﺳﺎﻃﺔ اﻟﻀامن

موضوعھا

جنسية الشركة

رقم التسجيل

مكان التسجيل

تاريخ التسجيل

ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﴘ
ﻟﻠﴩﻛﺔ

شھر

سنة

البلد
البناية
ص.ب.
المحافظة

اﳌﻔﻮض

يوم

نوع الشركة

الطابق

الشارع

الرمز
البريدي
القضاء

البلدة
)أو المنطقة(

رقم الھاتف

رقم الخليوي

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

االسم

البريد اإللكتروني

رقم الھاتف

تاريخ التفويض

رقم الخليوي

رقم الھوية

يوم

شھر

سنة
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى

أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎه أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
اإلسم
إسم

الشھرة

إسم األب

الصفة
التوقيع

التوقيع يجب أن يكون على الطابع المالي

طابع مالي
١٠٠٠ل.ل.
في
يوم

شھر

سنة

اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ مل ﺗﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ(:
1

ﻣﺤﴬ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪق ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴني اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين ﻟﻠﴩﻛﺔ.

2

ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻗﻴﺪ إﻓﺮادي ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين.

3

ﺳﺠﻞ ﻋﺪﱄ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.

4

ﺻﻮرة اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم  2403ﺗﺎرﻳﺦ  11/2/2000اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺻﻮل أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀامن.

5

ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻣﺼﺪﻗﺘﺎن ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﳌﺴﺆول اﻟﺜﺎين.

6

إﻓﺎدة ﺧﱪة ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  2403ﺗﺎرﻳﺦ  11/2/2000اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺻﻮل أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀامن.

7

إﻓﺎدة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻀامن اﻹﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎين ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.

ﺣﻘﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀامن
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