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 10ملحق رقم 

داتـــــــــــــــطلب المع  

 :)السيد )ة .............................................................................................................................. 

 :رقم بطاقة التعريف الوطنية ....................................................................................................... 

 :اسم التنظيم المهني .................................................................................................................. 

 :الصفة بالتنظيم المهني .............................................................................................................. 

 :العنوان ................................................................................................................................ 

 :الهاتف ................................................................................................................ ................. 

 إلى السيد:

 ماسة رئيـــــس الغرفة الفالحية لجهة سوس

 : طلب دعم.الموضوع

 بالمعدات التاليةمنتوجاتنا يشرفني السيد الرئيس أن أطلب منكم تزويدنا  وجودةرغبة منا في تحسين مردودية 

 :وضع عالمة أمام المعدات المختارة()

 االختيار المعدات سلسلة االنتاج

 التمور

  broyeur de palmesآلة طحن جريد النخيل   -

  Balances à plate-formeميزانات من الحجم الكبير   -

   Pollinisateurs portatifsمعدات للتلقيح   -

 األركانو الزيتون

  Remplisseuseآالت تعبئة القنينات    -

  Sertisseuseآالت إغالق القنينات    -

  Fut de stockageبراميل التخزين    -

 النباتات العطرية والطبية

  Balanceميزانات    -

  لتر  05وحدات تقطير متوسطة الحجم    -

  لتر 055 الحجم كبيرة األعشاب تقطير (50ة )وحد -

  Cage de parageألبقار أقفاص تثبيت ا  - تربية المواشي

 الزعفران
  Four de séchageأفران للتجفيف متوسطة الحجم    -

   Balanceميزانات    -

 الكسكس

  Table en Inoxس طاوالت من إينوك -

  Tamis électrique غرابيل كهربائية -

  Mélangeur du couscousآلة خلط الكسكس  -

  Remplisseuse du couscousالكسكس  تعبئةآلة  -

  Séchoir du couscousفرن تجفيف الكسكس  -

 

 توقيع وخاتم الرئيس أو المسير
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21ملحق رقم    

ةـــــــــية تفصيلــــــــــورق  

I.:معطيات عامة 

 التنظيم: اسم ................................................................................................... 

 :سنة التأسيس .................................................................................................. 

  (:الترشيح )موضوع طلب الدعمسلسلة .................................................................. 

 حسب األهمية أنشطة التنظيم: 

0 .......................................................................................................... 

0 .......................................................................................................... 

3 .......................................................................................................... 

 

 اإلقليم: 

 تزنيت      □

 تارودانت       □

   اشتوكة آيت باها    □

 طاطا  □

       إنزكان أيت ملول □

 أكادير إداوتنان. □

 

 االقتصادي. ذات النفع  ةمجموع □إتحاد التعاونيات.  □تعاونية.  □: نوع التنظيم 

 

 الرئيس أو المسير: اسم ......................................................................................... 

 ئيس أو المسير: رقم هاتف الر.............................................................................. 

 :عدد المنخرطين ................. 

 ذكور. .............. إناث؛ ..............
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II.  يةومالتقنية معطيات: 

  المسير: ..........................................................أو  والتأهيلي للرئيسالمستوى الدراسي. 

 منها:  المستفاد الدعم برامج 

 االستفادةتاريخ  مصدر الدعم طبيعة الدعم

   

   

   

   

  عليها: المحصل  الجودةشواهد 

 تاريخ الحصول على الشهادة للشهادة الهيأة المانحة الشهادة المحصل عليها 

   

   

   

   
 

 للسنوات الثالث األخيرة )بالدرهم( رقم المعامالت : 

0502....................... : 2020....................... : 2021....................... : 

 

  ال □       نعم □    الكهرباءبالربط 

 الربط بالماء الصالح للشرب 

 نتا  السنوي التقديري:إلا 

 السنة 2022 2023 2024 2025 2026

          

 اإلنتاج 

األركان، □الزيتون، □التمور، □ -1)

النباتات العطرية والطبية، □

 الكسكس ب: الطن(□

 الزعفران ب: الكيلوكرام(□ -2)

  (بقاراأل□الماشية: عدد الرؤوس  -3)
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31ملحق رقم   

 التزام التنظيم                                       

 

 .............................................................انا:  أشهد 

 .رقم: ........................... طاقة التعريف الوطنيةبالحامل ل

   رئيس □        مسير □ بصفتي:

 ................عن التنظيم المهني: ..................................

 

 نأ

 

 ى بها في الورقة التفصيلية صحيحة؛المعلومات المدل 

 ت المسلمة في الغرض التي أعدت له؛المعدا أستغل 

 ؛صيانتهاأتعهد بوبشكل جيد  لمعداتا أسير 

 كلما طلبت ذلك. معاينة المعداتبلمصالح الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة  أسمح 

 

 

 أو المسير وخاتم الرئيستوقيع 


