
إلتزام و تصريح بالشرف
صاحب المشروع

الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم:أنا الموقع (ة) أسفله، السيد (ة): 

 الساكن (ة) ب:

أصرح و أشهد طواعية: 

بأنني إطلعت عىل شروط اإلنخراط بالدورات التكوينية ألكادمية بوزان*.
 

أن مشروعي في قطاع المواد الغدائية المصنعة.
 

أن منتوجي يتجاوز المادة الخامة.
 

 أنه تتوفر في األهلية المادية:**

أنه تتوفر  في األهلية المعرفية و التقينة و التي تتجىل في:** 

أنني أنتمي إىل إقليم وزان (أو) جهة طنجة، تطوان، الحسيمة.

أنني مستعد لإلقامة بوزان (أو) ضواحيها خالل فترة التكوين.

كما أنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية و اإلدارية في حالة إثبات عكس ما صرحت به في هذا االلتزام.

حامل شهادة : 

يمكنكم استخدام ورقة إضافية لتقديم مزيد من التفاصيل حول مشروعكم / منتجكم

خبرة مهنية في :  أو

A1 ملحق

الملحق 2

لمدة : 

 1 -عدم إلتزامكم يحرم اآلخرين من اإلستفادة و يضيع موارد األكاديمية

2 -وجب تصحيح اإلمضاء بالوثيقة و إضفاء الصبغة القانونية عليها لدى اإلدارات العامة المختصة

بتاريخ :  حرر ب : 

اإلمضاء

مالحظة : 

*
**

أنني أتعهد بالحضور طوال مدة التكوين و التي تتمثل في 3 أشهر.



إلتزام و تصريح بالشرف
ممثل المشروع

الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم:أنا الموقع (ة) أسفله، السيد (ة): 

 الساكن (ة) ب:

أصرح و أشهد طواعية: 

بأنني إطلعت عىل شروط اإلنخراط بالدورات التكوينية ألكادمية بوزان*.
 

أن مشروعي في قطاع المواد الغدائية المصنعة.
 

أن منتوجي يتجاوز المادة الخامة.
 

يرخص / ترخص لي بالحضور طوال أن صاحب المشروع السيد (ة) :  

 أنه تتوفر في األهلية المادية:**

أنه تتوفر  في ممثل المشروع األهلية المعرفية و التقينة و التي تتجىل في:** 

أنني أنتمي إىل إقليم وزان (أو) جهة طنجة، تطوان، الحسيمة.

أنني مستعد لإلقامة بوزان (أو) ضواحيها خالل فترة التكوين.

كما أنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية و اإلدارية في حالة إثبات عكس ما صرحت به في هذا االلتزام.

حامل شهادة : 

يمكنكم استخدام ورقة إضافية لتقديم مزيد من التفاصيل حول مشروعكم / منتجكم

خبرة مهنية في :  أو

B1 ملحق

الملحق 2

لمدة : 

 1 -عدم إلتزامكم يحرم اآلخرين من اإلستفادة و يضيع موارد األكاديمية

2 -وجب تصحيح اإلمضاء بالوثيقة و إضفاء الصبغة القانونية عليها لدى اإلدارات العامة المختصة

بتاريخ :  حرر ب : 

اإلمضاء

مالحظة : 

*

مدة التكوين، و التي تتمثل في 3 أشهر.

**


