الجمهوريـة التونسيـة
وزارة الصناعة
وكـالة النهـوض بالصناعـة والتجديد

إستمـارة بيـانات خاصة بالبـاعث
(لإلدالء بها في ثالثة نسخ)
تمكن هذه اإلستمارة من التعرف على مدى تأهيل الباعث لإلنتفاع باإلمتيازات المسنندة للبناعثين
الجدد وفقا للفصل  44من مجلة تشجيع اإلستثمارات الصادرة بمقتىى القنانون عندد  021لسننة
 0991المؤرخ في  22ديسمبر .0991
 - Iتعريف الباعث :
اإلســــــم ...................................................................... :
الـلقـــــب .................................................................... :
تاريخ ومكان الوالدة ................................................................. :
العنوان والهاتف .................................................................... :
رقم بطاقة التعريف القومية .......................................................... :
 - IIبيانات حول مؤهالت الباعث
أ – المستوى التعليمي
(أرفق نسخ الشهادات التي تدل على المستوى التعليمي)
..........................................................................................................
................................................................................

هام جدا  :ينجر عن التصريح بمعلومات خاطئة أو منقوصة سحب اإلمتيازات المسندة في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد

ب – هل أنت حاليا أجيرا ؟

ال

نعم

اإلسم أو اإلسم اإلجتماعي لمؤجرك الحالي ................................................
الوظيفة الحالية  ...........................منذ أي تاريخ …………………………….
ارفق شهادة العمل الحالية المتىمنة لتاريخ اإلنتداب والوظيفة ………………………….
ال

ج – إذ لم تكن أجيرا هل تعمل لحسابك الخاص ؟ نعم
ارفق نسخة من الباتيندة
هل تشتغل في مهنة حرّ ة  :نعم

ال

المهنة ...................

 :نعم

ال

النشاط ...................

هل أنت حرفي

الوظايف والنشاطات الرئيسنية السنابقة (اذكنر المنؤجرين النذين اشنتغلت عنندهم والوظنائف التني
شغلتها)
هـ  -مؤهالت وخبرات أخرى (خبير  .......إلخ)
ارفق نسخة من "السيرة الذاتية "CV
 - IIIبيانات حول أمالك الباعث :
الوىعية السكنية

مالك

وىعية أخرى

مكتري

عالوة على مسكنك الرئيسي
هل تملك أراىي فالحية أو صناعية ؟

ال

نعم

(اذكر موقعها  ،مساحتها وقيمتها) ...........................................................
.............................................................................................
هل تملك عقارات أخرى ؟

نعم

ال

(اذكر موقعها  ،مساحتها وقيمتها) ..........................................................
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هل لك محالت معدة للتجارة أو للصناعة ؟ نعم

ال

(اذكر موقعها  ،مساحتها وقيمتها) ...........................................................
.............................................................................................
هل لك مساهمات في شركات صناعية ؟ نعم

ال

(اذكرها واذكر قيمة المساهمة) ..............................................................
............................................................................................
ال

هل لك ساهمات في شركات تجارية ؟ نعم

(اذكرها واذكر قيمة المساهمة) .............................................................
............................................................................................
هل لك مساهمات في شركات فالحية ؟ نعم

ال

(اذكرها واذكر قيمة المساهمة) .............................................................
............................................................................................
هل لك مساهمات في شركات خدمات ؟ نعم

ال

(اذكرها واذكر قيمة المساهمة)..............................................................
............................................................................................
هل لك مساهمات في شركات عقارية ؟

نعم

ال

(اذكرها واذكر قيمة المساهمة) .............................................................
.............................................................................................
 - IVالوضعية الجبائية للباعث :
 -إيداع التصاريح الجبائية التي ح ّل أجلها نعم

ال

نعم

ال

 -إيداع الديون المثقلة لدى ق ّباض المالية
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خاص باإلدارة :

 – 0مالحظات شركة اإلستثمار ذات رأس مال تنمية

 – 2مالحظات إدارة مراقبة األداءات بوزارة المالية
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إلـتـــــــزام
إني الممىي أسفله .........................................................................

المنتفع باالمتيازات المالية بصفتي باعث جديد إلنجاز مشروع ...............................
..........................................................................................
اإلسم اإلجتماعي ..................................................................... :
.......................................................................................
منتصب بـ ................................................................................
أصننرّ ب بننأني قنند إطلعننت علننى مقتىننيات الفصننل  44مننن مجلننة تشننجيع االسننتثمارات الصننادرة
بمقتىى القانون عدد  021لسنة  0991المؤرخ في  22ديسمبر  0991وعلى األمنر عندد 815
لسنة  0994المؤرخ في  01مارس  0994كما ت ّم تنقيحه باألمر عدد  452لسنة  0999المؤرخ
في واحد مارس ، 0999
أتعهّد بموجب هذا اإللتزام بأن أتحمل مسنؤولية التصنرف فني المشنروع بصنفة شخصنية وكامنل
الوقت.
ولهذا الغرض أستقيل أو أطلب إحالتي عن عدم المباشرة من وظيفتي الحالية.
وفي صورة عدم إمتثالي لهذه الشروط تسحب منني االمتينازات التني إنتفعنت بهنا بصنفتي باعنث
جديد.
حرّ ر  ..................في ....................
إني الممىي أسفله أشهد بأن البايانات المصرّ ب بها
في هذه االستمارة حقيقية وثابتة
اإلمىاء معرّ ف به

هام جدا  :ينجر عن التصريح بمعلومات خاطئة أو منقوصة سحب اإلمتيازات المسندة في إطار تشجيع استثمارات الباعثين الجدد

