
 بيانات الحريفمطلب تمويل و

 شـــخــص طــبــيــعـــي

 مدرج من طرف  قديم  جديد    الحريف
 

 اللقب       االسم

 بتاريختونس الصادرة بـ     بطاقة التعريف الوطنية عدد

 انثى  ذكر      تاريخ الوالدة

 عدد االبناء  )ة(أرمل  مطلق)ة( متزوج)ة( عزباء/أعزب

 ولقب الزوج)ة( اسم

 شخصي     مهني    العنوان

 
 المدينة   الترقيم البريدي

 الهاتف الجوال   الفاكس   القارالهاتف 

 البريد االلكتروني

 تاريخ بداية النشاط         الرئيسيالنشاط 

 أنشطة اخرى

 السجل التجاري عدد     المعرف الجبائي عدد

 البطاقة المهنية عدد   الشهادة الفالحية عدد    جواز السفر عدد

 المؤهالت المهنية

 مصدر آخر   ميراث  قرض  ادخار  مصدر دفعة التمويل الذاتي

 القيمة التقديرية          الممتلكات 

 الخطة السياسية او ِصلة القرابة من شخصية سياسية خالل السنة الحالية او الفارطة 

 ال  نعم  موضوع التمويل مع النشاط توافق 
 

 الضامنون

 العنوان تاريخ الوالدة عدد وثيقة التعريف واللقباالسم 
 النشاط السياسي

 القرابة بسياسيصلة او 

      

      

      
 

 موضوع التمويل
 العقارات المعدات والتجهيزات المنقوالت 

    التعريف

    البائع او المزود

السعر باعتبار األداء على 

 القيمة المضافة

   

    التمويل الذاتي

    مدة التمويل

 المستفيد الفعلي
 

 االسم االجتماعي

    أخرى   مهنية   قرابة   الصلة بالحريف
 

 

المؤرخ  2004-63أي تغيير يطرأ عليها. أقر انه تبعا للقانون األساسي عدد اشهد ان المعلومات الواردة أعاله والوثائق المقدمة مع مطلب التمويل حقيقية وصحيحة كما اتعهد بإعالم بيت االيجار التونسي السعودي ب
 الشخصية، الحق في االعتراض والحق في النفاذ.بالموافقة على معالجة المعطيات  27/07/2004في 

 

 

 يف            

 امضاء

 

 

 الحريف 

 امضاء

 

 

بالملفالموظف المكلف   

 امضاء

 

 

 مدير الفرع



 

 ةـوبـلـطـمـق الـائـوثـال

 

 الوثائق األساسية

 )نسخة من بطاقة التعريف الوطنية )شخص طبيعي / ممثل قانوني لشخص معنوي 

 نسخة من المعرف الجبائي 

 نسخة من السجل التجاري حديثة العهد او نسخة من البطاقة المهنية 

 ٌ( كشف للهوية البنكيةRIB حساب جاري متكونة من )رقم  20 

 كشوفات الحساب البنكي لألشهر الستة االخيرة 

 نسخة من التصريح على الدخل للسنة الفارطة 

 استمارة بيانات الحريف مملوءة بكل دقة 

 

 خاص بالحريف شخص طبيعي

 شهادة إقامة او نسخة من فاتورة الماء او الكهرباء 

 

 خاص بالحريف شخص معنوي

 ون األساسينسخة من القان 
 ( نسخة من النشر بالرائد الرسمي للبالد التونسيةJORT) 
 نسخة من محضر جلسة تعيين الممثل القانوني للمؤسسة 
 القوائم المالية للسنتين الماضيتين 
 نسخة من تقارير مراقبي الحسابات للسنتين الماضيتين 

 

 خاص بتمويل سيارات التاكسي، لواج، النقل الحضري والريفي

 رخصة السياقة نسخة من 
 نسخة من القرار 
 نسخة من بطاقة االستغالل او الموافقة المبدئية 
 فاتورة تقديرية للعربة موضوع التمويل 

 

 خاص بتمويل المعدات او العقارات ذات االستعمال المهني

 قائمة في األسواق المحتملة وبيانات حول اعمال المؤسسة 
 دراسة تقديرية لجدوى المشروع 
 ة للمعدات موضوع التمويلفاتورة تقديري 
 نسخة من شهادة ملكية العقار او فاتورة تقديرية من طرف باعث عقاري 

 

 خاص بتمويل سيارات على ملك شخص خاص

 نسخة من البطاقة الرمادية 
 )نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك )البائع 
 )نسخة مطابقة لألصل من التوكيل )في صورة وجوده 

 

 

 

 www.bestlease.com.tn  71 798 719الفاكس  71 799 011الهاتف  تونس 1002 –، شارع شارل نيكول متوال فيل 54 االجتماعيالمفر 

 الفروع

 الفاكس الهاتف العنوان الفرع
 71 798 719  71 799 011 تونس 1002 – ل، شارع شارل نيكول متوال في54 الفرع الرئيسي

 79 390 648 79 390 653 79 390 625 ين عروس 2013 – 1، عمارة فلة 7طريق مرناق لكم  ين عروس
 78 440 313  78 440 522 باجة 9000 –إقامة باجة قاردن، طريق طبرقة  باجة

 72 427 270 72 427 417 72 427 274 بنزرت 700 –أكتوبر، عمارة بنزرت الروابي  15شارع  بنزرت
 72 230 840 72 230 970 72 230 980 نابل 8000 –ـ شارع الحبيب بورقيبة، عمارة لطيفة 49 نابل

 72 682 226  72 682 236 زغوان 1100 –شارع االستقالل، مركب بودية  زغوان
 73 202 360  73 202 363 سوسة 4000 – 1عدد  1شارع الطيب المهيري، عمارة كورونا ط  سوسة

 844 244 74 807 244 74 803 244 74 صفاقس 3000 – 4شارع مجيدة بوليلة عمارة االفران سنتر عدد  صفاقس
 920 222 75  920 222 75 قابس 6000 –، جارة 2شارع الحبيب بورقيبة الطابق  قابس

 

http://www.bestlease.com.tn/

