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 مذكرة تسديد مبلغ
  :النشاط الممول    – 1

عدإد مخطط تكويني   إنجاز تشخيص                          تقييم مخطط تكويني  إنجاز عملية تكوينية   وإ 
 …………………………….………………………………………: إلموضوع ………………..…………………:  مرجع إلعملية

 :آلية التمويل  – 0
 من جملة االستثمار 93الفصل   الربنامج الوطين للتكوين املستمر 
 :طلب خالص   – 3

  ………….………………………………….………………………………………………………:  (ة )إني إلممضي أسفله إلسيد 
 …………..…..…………………………………………………………………………………………………:  ممثل عن مؤسسة

  ……………………………………………………………………………………………:  )بلسان إلقلم(أشهد أني قد سددت مبلغ 
 إلمبلغ إلمرصود من   % 01            % 5 :  وإلمتمثل في مساهمة إلمؤسسة بـ 

 ………...………..…………………………………………………………………………………………لفائدة إلمتدخل في إلتكوين
 ………………………:  إلمؤرخ في ……………:  عدد )أو إلتصريح(كما أشهد أن إلنشاط إلمبين أعاله ، موضوع مقرر إلمصادقة 

 يل و للـمرإجع إلـبيدإغوجية إلـمـتفق عـليهاطبقـا لـشروط إلـتمو  تـم إنـجازه من طرف إلـمتدخل إلمذكور أعـاله و ذلك
دة وعليه ، أعترف بصحة إلوثائق إلمصاحبة لهذإ و أطلب من إلمركز إلوطني للتكوين إلمستمر وإلترقية إلمهنية تسديد إلمبالغ إلمستحقة لفائ

و ذلك  …………………………….………..………......................................................………………………:  إلمؤسسة بقيمة
 …………….……….………:  إلبنك/  ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ/ـ: / بالحساب إلجاري

 …………………………….………..………......................................................…………………...................………:  بإسم

 التاريخ و الختم و اإلمضاء          
 

 لإلدارةمخصص 

 مصالح المراقبة واإلذن بالدفع الوحدة الجهوية المعنية
 

…….………………………….……………..………………… 
………………………………….……………………………… 

………………………………….……………………………… 

………………………………….……………………………… 

 

…………………………………….………………………. 

…………………………………….………………………. 
…………………………………….……………………… 

………………………………….…………………………… 

 مكتب الضبط الجهوي

 .……../…/……التاريخ 
 :الرقم 
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 الوثائق المكونة لملف الفوترة

 
 
 

 :تشخيص حاجيات و إعداد مخطط تكوين   1–
 فاتورة بإسم إلمؤسسة إلمستفيدة مقدمة من طرف إلمتدخل 

 نسخة من إلتصريح بالنشاط مرفوق لختم إإلستالم 

 نسخة من تقرير إلتشخيص ممضى من طرف إلمتدخل وإلمؤسسة إلمستفيدة 

 نسخة من مخطط إلتكوين ممضى من طرف إلمتدخل وإلمؤسسة إلمستفيدة  

 

 :تنفيذ عمليات تكوينية   – 0
 مة من طرف مكتب إلتكوين لكل عمليةفاتورة بإسم إلمؤسسات إلمستفيدة مقد 

 نسخة من مقرر منح إإلمتيازإت 

 بطاقات إلحضور طبقا لألنموذج إلمعد للغرض 

  )يات تكوينيةفي حالة إنجاز عدة عمل (جدول إلبيانات إلمرجعية للعمليات إلتي تم إنجازها  

 

 :تقييم مخطط تكويني   – 3
 نسخة من تقرير إلتقييم 

 فاتورة بإسم إلمؤسسة إلمستفيدة مقدمة من طرف إلقائم بالتقييم للمؤسسة 

 نسخة من إلتصريح بالنشاط مرفوق بختم إإلستالم 
 

 


