الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

ّد ملفات
دليل تعه
االستثمار
في القطاع الفالحي

جوان 2017

الفـــهـــرس
مـــقــدّمــة

1

تــمــهــيـد

1

 -Iتعريف بعض المصطلحات

3

 -1-Iالقطاعات ذات األولوية
 -2-Iالمنظومات االقتصادية
 -3-Iاإلحداث
 -4-Iالتوسعة
 -5-Iالتجديد
 -6-Iالتحويل األولي المندمج
 -7-Iالشروع في انجاز االستثمار
 -8-Iدخول طور النشاط الفعلي
 -9-Iالفواتير التي تستجيب للشروط القانونية
 -10-Iالمرافق المختص
 -11-Iالمؤسسات المصدرة كليا

3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

 -IIتصنيف عمليات االستثمار

6

 -IIIتوزيع تع ّهد الملفات بين الوكالة والمندوبيات الجهوية
 -IVتوزيع تع ّهد الملفّات بين المركزي والجهوي

7
7

 -Vتع ّهد ملفات التصاريح باالستثمار

8

-1-Vاالمتيازات الجبائية
 -2-Vإجراءات وآجال تعهد ملفات التصاريح باالستثمار
 -3-Vتعهد مطالب تغيير شهائد التصريح باالستثمار
 -4-Vالتصريح باالستثمار بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
 -5-Vصلوحية شهائد التصاريح باالستثمار

 -VIتع ّهد مطالب إسناد االمتيازات المالية
-1-VIاالمتيازات المالية
 -2-VIاألجل المتعلق بتقديم المطالب لالنتفاع باالمتيازات المالية
-3-VIهيكل التمويل
-4-VIإسناد االمتيازات
• االمتيازات وارتباطها بتاريخ التصريح
• احتساب المنح والقيمة المضافة
• أسقف المنح والجمع بين أصناف المنح

8
12
13
13
13

14
14
18
19
19
19
20
20

•
•
•
•

إسناد المنح وطبيعة عملية االستثمار
إسناد المنح للشركات التعاونية
بطاقات المشاريع ومقررات إسناد االمتيازات وفق المنظومة الجديدة
آجال البت في مطالب إسناد االمتيازات المالية

21
21
21
22

 -VIIتحيين وصول التصاريح باالستثمار ومقررات إسناد االمتيازات

22

-1-VIIعلى مستوى تعهد الملفات
-2-VIIعلى مستوى قاعدة المعطيات

22
23

 -VIIIالقروض العقارية

23

 -IXصرف المنح

24

 -1-Xاحتساب نسبة اإلنجاز وإجراءات الصرف
 -2-Xصرف المنح مباشرة للمزودين
 -3-Xصرف منحة الدراسة

24
26
27

 -Xتركيبة لجان إسناد االمتيازات وسير عملها

27

 -1-IXتركيبة اللجان
 -2-IXسير عمل اللجان

 -XIالمقاييس الفنية والمالية لمكونات االستثمار
 -XIIالقائمات الملحقة باألمر عدد  389لسنة  2017والمتعلّق بالحوافز
المالية لفائدة االستثمارات المنجزة في إطار قانون االستثمار
 -XIIIالخدمات المتعلقة باالستثمار في القطاع الفالحي

27
27

28
29
29

مــقــدّمــة
في إطار تطبيق مقتضيات الفصل عدد  31من القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون االستثمار الذي ينص على أن تمارس المهام المسندة للهيئة التونسية لالستثمار من
قبل الهياكل العمومية المكلفة باالستثمار كل في حدود اختصاصه إلى حين مباشرة الهيئة المذكورة
لمهامها وضبطها لدليل إجراءات ،واستئناسا بالفصل عدد  15من األمر الحكومي عدد  388لسنة 2017
المتعلق بضبط تركيبة المجلس األعلى لالستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم اإلداري والمالي للهيئة
التونسية لالستثمار وللصندوق التونسي لالستثمار وقواعد تسييره ،فقد تم وضع دليل إجراءات يخص
تعهد ملفات االستثمار في القطاع الفالحي والصيد البحري من قبل وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
وبالتشاور مع مختلف المصالح المتدخلة.

تــمـهــيــد
يخضع االستثمار في القطاع الفالحي والصيد البحري ،وعلى غرار القطاعات االقتصادية األخرى ،إلى
أحكام القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016وأوامره الحكومية.
ويهدف هذا القانون إلى النهوض باالستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات
االقتصاد الوطني خاصة عبر:
▪ الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي لالقتصاد
الوطني على المستويين اإلقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات األولوية،
▪ إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
▪ تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
▪ تحقيق تنمية مستدامة.
ويخول هذا القانون لكل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان تونسيا أو أجنبيا ،مقيما أو غير مقيم أو في
نطاق الشراكة ،من االستثمار بحرية في قطاع الفالحة والصيد البحري.
وتم تعريف االستثمار على أنه كل توظيف مستدام ألموال يقوم به المستثمر إلنجاز مشروع من شأنه
المساهمة في تنمية االقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر
(إحداث ،توسعة ،تجديد) أو استثمار بالمساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبالد التونسية
سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.
وأقر قانون االستثمار مجموعة من الحوافز للقطاع الفالحي تحت أربع عناوين رئيسية وهي:
▪
▪
▪
▪

منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية،
منحة التنمية الجهوية،
منحة تطوير القدرة التشغيلية،
منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة،

كما تم إقرار حوافز في شكل مساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي لالستثمار
وقروض عقارية.
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وتم كذلك وضع حوافز جبائية ومالية للمشاريع ذات األهمية الوطنية والتي تم تعريفها على أساس
حجمها االستثماري (يفوق  50م د) أو طاقتها التشغيلية ( 500موطن شغل) واستجابتها على األقل ألحد
األهداف الواردة أعاله.
وتضمن قانون االستثمار أحكاما انتقالية تتمثل في مواصلة االنتفاع بامتيازات مجلة تشجيع االستثمار
شريطة الحصول شهادة تصريح باالستثمار قبل دخول قانون االستثمار حيز التطبيق وعلى مقرر إسناد
امتيازات مالية ودخول االستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ دخول
قانون االستثمار حيز التطبيق.
إلى جانب الحوافز ،أخضع القانون المؤسسات المنتفعة إلى متابعة ومراقبة المصالح اإلدارية المختصة
ووضع إجراءات لسحب الحوافز في صورة مخالفة أحكامه أو أحكام نصوصه الحكومية.
وتجدر اإلشارة إلى أن االستثمار في القطاعات االقتصادية يخول لها االنتفاع بامتيازات جبائية تم
تضمينها في قانون عدد  8لسنة  2017مؤرخ في  14فيفري  2017يتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات
الجبائية ونصوصه التطبيقية.
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 -Iتعريف بعض المصطلحات
 -1-Iالقطاعات ذات األولوية
القطاعات التي تتميز بطابعها االستراتيجي وقدرتها على الرفع من نسق النمو أو ذات تشغيلية
عالية ،وتحظى بأولوية طبقا للمخططات التنموية .وقد وتم اعتبار القطاع الفالحي والصيد البحري
وتربية األحياء المائية والخدمات والتحويل األولى ذات أولوية.
 -2-Iالمنظومات االقتصادية
األنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على تثمين الموارد اإلنشائية والفالحية والمخزون الطبيعي
والثقافي من خالل التصنيع والتوظيف بمناطق اإلنتاج وتساهم في تطوير سالسل القيم من خالل
التحويل الجذري لطبيعة المنتوج ،وهي تضم منظومتين:
 منظومة الزراعات الجيوحرارية، منظومة النباتات الطبية والعطرية.وتسند االمتيازات المتعلقة بالمنظومات االقتصادية لعمليات االستثمار الخاصة بالتحويل فقط.
 -3-Iاإلحداث
كل مشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات وموضوع أول طلب إلسناد
االمتيازات.
كما تصنف إحداث عملية االستثمار التي تلي مباشرة عملية استثمار مصادق عليها منذ فترة تزيد عن
 10سنوات وذلك في تاريخ إيداع الملف المتعلق بها.
 -4-Iالتوسعة
كل عمليات االستثمار الموالية لعمليات االحداث أو لعمليات التوسعة ومرتبطة بها:
▪ بالنسبة لالستثمارات في القطاع الفالحي (إنتاج نباتي وإنتاج حيواني) إذا تمت على نفس
المستغلة أو في أراض أخرى مع استعمال نفس الموارد أو وسائل اإلنتاج،
▪ بالنسبة لالستثمارات في نفس النشاط في قطاعات الصيد البحري إذا استعملت نفس الموارد
أو وسائل االنتاج (استثمارات تخص نفس المركب مثال)،
▪ بالنسبة لتربية األحياء المائية إذا تمت في نفس الموقع ( )Siteأو استعملت نفس الموارد أو
وسائل االنتاج،
▪ بالنسبة للخدمات والتحويل األولي إذا تمت في نفس المكان أو استعملت نفس الموارد أو
وسائل االنتاج،
▪ عمليات االستثمار في التحويل األولي المندمج مع استثمارات فالحية انتفعت بامتيازات سابقا.
 -5-Iالتجديد
كل عملية استثمار تتعلق بتجديد استثمارات انتفعت بامتيازات سابقا في إطار مجلة تشجيع االستثمار
أو قانون االستثمار .ويعتمد في ذلك المدة اإلندثارية لكل مكونة استثمار على النحو التالي:
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المكونات

المدّة اإلندثارية

▪ التجهيزات الصغيرة المعدة للتربية (أوعية الحلب ،آالت الحلب ،بيوت
النحل ،تجهيزات التغذية والشراب للدجاج واألرانب التجهيزات الصغيرة
لخدمة األرض والجني والمداواة
▪ بالستيك البيوت المكيفة وغيرها والصناديق البالستيكية التجهيزات
المعتمدة في الزراعات خارج التربة »«Insecte proof

 3سنوات

تهيئة المراكب وتجهيزات الصيد البحري وتربية األحياء المائية

طبقا لمنشور وزير الفالحة عدد 105
بتاريخ  07ماي  2007ومحضر جلسة
العمل بتاريخ 2012/03/21

الجرارات وتوابعها ومعدات الري وتجهيزات اآلبار والمولدات الكهربائية
والشاحنات والشباك الواقية وأقفاص تربية الدجاج واألرانب ...
الحاصدات والتجهيزات الكبرى (تجهيزات قاعات الحلب والمذابح والمعاصر
ومعدات العزل والتبريد وتجهيزات التهوئة والتبريد وصوامع األعالف
وتجهيزات التغذية اآللية بالنسبة لتربية الدجاج..

 6سنوات
 9سنوات

الغراسات السقوية باستثناء الزياتين التي تخضع للترخيص

 15سنة

تهيئة البناءات

 10سنوات

 -6-Iالتحويل األولي المندمج
• تعتبر عمليات االستث مار لتحويل المنتوج مندمجة مع عملية استثمار في النشاط الفالحي أو الصيد
البحري عندما يتعلق التحويل بمنتوج المستثمر نفسه وإن كانت عمليتي االستثمار على موقعين
متباعدين جغرافيا على أن يمثل اإلنتاج ما ال يقل عن  %10من طاقة التحويل.
• ينطبق مفهوم االندماج حتى با لنسبة لتحويل منتوج متأت من مشروع فالحي أو صيد بحري غير
مصادق عليهما.
 -7-Iالشروع في انجاز االستثمار
يعتبر شروعا في إنجاز االستثمار ،بداية إنجاز مكونة من مكونات االستثمار المصرح به ويتم
اإلثبات باالستظهار بما يفيد خالص مبلغ مالي مقابل ذلك أو بناء على معاينة ميدانية.
 -8-Iدخول طور النشاط الفعلي
يعتبر دخوال طور النشاط الفعلي االنتهاء من إنجاز كل مكونات االستثمار المصادق عليها.
 -9-Iالفواتير التي تستجيب للشروط القانونية
(الفصل  25من القانون عدد  64لسنة  1991المؤرخ في  29جويلية  1991المتعلق بالمنافسة
واألسعار)
• يجب أن تكون كل عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة .وعلى البائع أن
يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع أو إسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
• يجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري االحتفاظ بها لمدة ال تقل
عن ثالث سنوات.
• ويجب أن تتضمن الفاتورة التنصيصات الوجوبية التالية:
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▪ الرقم التسلسلي
▪ أسماء األطراف وعناوينهم
▪ الدليل الجبائي (المعرف الجبائي)
▪ تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
▪ الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب اآلداء على القيمة المضافة وكذلك
نسب ومبالغ هذا اآلداء وعند االقتضاء التخفيضات الممنوحة.
▪ الطابع الجبائي.
• يتم قبول الفواتير األصلية أو نظير أصلي منها ( )Duplicataأو نسخ مطابقة لألصل.
• بالنسبة للفواتير الواردة من الخارج بتعين مطالبة الباعث باالستظهار بالتصريح الديواني مسلم
من قبل مصالح الديوانة التونسية.
ّ
المختص
 -10-Iالمرافق
يعتبر مرافقا مختصا في بعث المشاريع والتصرف في المشاريع الفالحية كل شخص تتوفر فيه
الشروط الثالث التالية مجتمعة:
▪ مهندس فالحي،
▪ يستجيب لشروط تعاطي مهنة مستشار فالحي،
▪ متكون في مجاالت المرافقة والتأطير والتصرف في المستغالت الفالحية.
مع ضرورة الحصول
على معرف الهوية الجبائية لممارسة النشاط.
 -11-Iالمؤسسات المصدّرة كليا
• تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل
خدماتها خارج البالد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبالد التونسية والتي يتم استعمالها
بالخارج.
• كما تعتبر مؤسسات مصدرة كليا المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها
للمؤسسات المصدرة كليا
• ويمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة ال
تتعدى  %30من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل السنة المدنية المنقضية ،وبالنسبة إلى
المؤسسات الجديدة
• تحتسب نسبة  %30على أساس رقم معامالتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور اإلنتاج الفعلي.
• وتضبط نسبة  %30باعتماد قيمة المنتوج بالنسبة للفالحة والصيد البحري.
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 -IIتصنيف عمليات االستثمار
• يصنف الفصل الثاني من األمر الحكومي المتعلق بالحوافز عمليات االستثمار في القطاع الفالحي
والصيد البحري والخدمات والتحويل األولي المرتبط بهما في صنفين ("أ" و"ب") وذلك طبقا
للجدول التالي:
النشاط
فالحة

الصنف "أ"
استثمار يساوي أو يقل عن  200أد

الصنف "ب"
استثمار يفوق  200أد

صيد بحري

استثمار يساوي أو يقل عن  300أد

استثمار يفوق  300أد

تربية أحياء مائية

استثمار يساوي أو يقل عن  500أد

استثمار يفوق  500أد

خدمات

-

مهما كانت قيمة االستثمار

تحويل أولي
استثمارات الشركات التعاونية
أو مجامع تنمية

-

مهما كانت قيمة االستثمار

مهما كانت قيمة االستثمار

-

• يتم تصنيف المشروع باالعتماد على قيمة االستثمارات المقترحة من قبل الباعث في ملف مطلب
االمتيازات المالية،
• ال تعتبر قيمة شراء األرض في التصنيف وال في توزيع الملفات بين المركزي والجهوي وال بين
الوكالة والهيئة.
• ال تعتبر في التصنيف قيمة اقتناء مراكب الصيد البحري القديمة.
• تصنف عملية االستثمار في التوسعات والتجديد حسب القيمة التراكمية لالستثمارات المصادق عليها
في إطار مجلة تشجيع االستثمار (القانون عدد  120لسنة  )1993وفي إطار قانون االستثمار
(القانون عدد  71لسنة  .)2016وال تعتبر في القيمة التراكمية إال قيمة العملية الجديدة وقيمة عمليات
االستثمار التي لم يمر على تاريخ إمضاء المقررات المتعلقة بها أكثر من  10سنوات وذلك في تاريخ
إيداع مطلب الحصول على االمتيازات المالية لعملية االستثمار الجديدة.
• في صورة تعهد مشروع يتضمن مكونات فالحية مع مكونات تحويل أولي أو مكونات صيد بحري
مع مكونات تحويل أولي ،فإنه يتم تقييم كل مكونات االستثمار كمشروع واحد (مشروع فالحي أو
مشروع صيد بحري) ويتم تصنيف المشروع في الصنف "أ" أو "ب" حسب قيمة االستثمار.
• إذا تم إنجاز عملية توسعة في نشاط تحويل أولي مندمجة مع استثمارات في نشاط فالحي أو نشاط
صيد بحري مصادق عليهما في عملية استثمار سابقة ،يتم تصنيف عملية التحويل األولي حسب
القيمة التراكمية للعمليتين،
• يصنف االستثمار في التحويل األولي في الصنف "ب" إذا كان مندمجا مع مشروع فالحي أو صيد
بحري غير مصادق عليه.
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 -IIIتوزيع تع ّهد الملفات بين الوكالة والمندوبيات الجهوية
• يتم توزيع ملفات االستثمار بين المصالح الجهوية للوكالة ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية طبقا لما كان معموال به قبل دخول قانون االستثمار حيز التطبيق مع مواصلة اللجان
الجهوية المحدثة بمقتضى مجلة تشجيع االستثمارات النظر في ملفات االستثمار سواء كان
ذلك في إطار المجلة القديمة أو في إطار قانون االستثمار إلى حين مباشرة لجان إسناد
االمتيازات لمهامها حسب مقتضيات القرار المشترك المؤرخ في  28أفريل  2017المتعلق
بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب االنتفاع بالمنح
والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفالحية وطرق سيرها.
• بالنسبة لالستثمارات التي سبق أن انتفعت بشهائد إيداع تصاريح باالستثمار أو مقررات إسناد
امتيازات من وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية ،يتم تعهد عمليات التوسعة والتجديد
والتحيين المرتبطة بها من قبل وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية مهما كانت قيمة
استثماراتها وذلك تفاديا لتشتت الباعث والملفات بين مصالح وكالة النهوض باالستثمارات
الفالحية والمندوبيات.
• بالنسبة لالستثمارات التي تقوم بها شركات االحياء ،يتم التعهد بها حصريا من قبل اإلدارة
المركزية لوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية مهما كانت قيمتها
• بالنسبة لالستثمارات المتعلقة بمشاريع التحويل األولي البيولوجي يتم التعهد بها حصريا من
قبل وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية ما دامت قيمتها استثماراتها ال تتجاوز  15م د.
• بالنسبة لمطالب القروض العقارية ،يتم التعهد بها حصريا من قبل المصالح المركزية لوكالة
النهوض باالستثمارات الفالحية وذلك بعد أن يتم إيداع الملف على المستوى الجهوي
ومطالبة الباعث بإتمامه بالمعطيات والوثائق الضرورية والقيام بمعاينة األرض موضوع
مطلب القرض العقاري وإعداد تقرير في الغرض وإحالة الملف إلى اإلدارة المركزية.

 -IVتوزيع تع ّهد الملفّات بين المركزي والجهوي
• تودع كل الملفات مهما كانت قيمة استثماراتها جهويا (الوكالة أو المندوبية حسب المنشور المشار
إليه أعاله) وتحال الملفات التي تفوق قيمة استثماراتها  225أ د في الفالحة والخدمات والتحويل
األولي و 450أد في الصيد البحري وتربية األحياء المائية إلى اإلدارة المركزية للوكالة .هذا،
ويمكن للمستثمرين إيداع الملفات التي تفوق قيمة استثماراتها  225أ د بالنسبة للفالحة والخدمات
والتحويل األولي و 450أد بالنسبة للصيد البحري وتربية األحياء المائية مباشرة بمصالح اإلدارة
المركزية للوكالة ،ويتواصل العمل بهذا اإلجراء إلى حين مباشرة لجان إسناد االمتيازات لمهامها
حسب مقتضيات القرار المشترك المؤرخ في  28أفريل  2017المتعلق بضبط تركيبة اللجان
الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب االنتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض
العقارية الفالحية وطرق سيرها
• يتواصل على المستوى المركزي التعهد بالملفات التي تفوق قيمة استثماراتها  15م د إلى حين
مباشرة الهيئة التونسية لالستثمار مهامها.
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 -Vتع ّهد ملفات التصاريح باالستثمار
-1-Vاالمتيازات الجبائية
• طرح المداخيل أو األرباح بعنوان االستغالل من أساس الضريبة
القطاعات

االمتيازات
▪ طرح كلي للمداخيل واألرباح المتأتية من االستثمارات من أساس الضريبة في الـ  10سنوات األولى ابتداء من تاريخ
الدخول طور النشاط الفعلي.
▪ بعد استيفاء مدة الطرح الكلي:
 طرح ثلثي المداخيل من أساس الضريبة، -دفع ضريبة نسبتها  %10من األرباح.

 الفالحة والصيد البحري وتربيةاألحياء المائية (التنمية الفالحية)

▪ طرح كلي للمداخيل واألرباح المتأتية من االستثمارات من أساس الضريبة الـ  5سنوات األولى ابتداء من تاريخ الدخول
طور النشاط الفعلي بالنسبة للمجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية والـ  10سنوات األولى بالنسبة للمجموعة الثانية
من مناطق التنمية الجهوية.
▪ بعد استيفاء مدة الطرح الكلي:
 طرح ثلثي المداخيل من أساس الضريبة، -دفع ضريبة نسبتها %10من األرباح.

 الخدمات والتحويل األولي(داخل مناطق التنمية الجهوية)

• طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة،
• دفع ضريبة نسبتها  %10من األرباح المتأتية من التصدير.

 الخدمات والتحويل األولي(خارج مناطق التنمية الجهوية)

▪ طرح المداخيل أو األرباح المتأتية من االستغالل من أساس الضريبة بالنسبة للمؤسسات جديدة اإلحداث خالل مدة األربع
سنوات األولى من النشاط وذلك كما يلي:
 إعفاء  %100من المداخيل أو األرباح في السنة األولى، إعفاء  %75من المداخيل أو األرباح في السنة الثانية، إعفاء  %50من المداخيل أو األرباح في السنة الثالثة، -إعفاء  %25من المداخيل أو األرباح في السنة الرابعة.

 الخدمات والتحويل األولي(خارج مناطق التنمية الجهوية)
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• طرح المداخيل أو األرباح بعنوان إعادة االستثمار خارج المؤسسة
في االكتتاب في رأس المال األصلي أو الترفيع فيه من أساس الضريبة
القطاعات المكتتب فيها

االمتيازات
▪ طرح كلي للمداخيل واألرباح المعاد استثمارها خارج المؤسسة في االكتتاب في رأس المال األصلي أو الترفيع فيه من
أساس الضريبة في حدود المداخيل أو األرباح الخاضعة للضريبة.
• طرح المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها خارج المؤسسة في االكتتاب في رأس المال األصلي أو الترفيع فيه في
المؤسسات المصدرة كليا أو في القطاعات المجددة من أساس الضريبة في حدود األرباح الخاضعة للضريبة مع مراعاة
الضريبة الدنيا.
▪ طرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة للمداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس المال
األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين ال تتجاوز أعمارهم  30سنة في
تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة مع مراعاة الضريبة الدنيا.

▪ طرح كلي للمداخيل أواألرباح المكتتبة في رأس مال شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل
صناديق ذات رأس مال تنمية ،من أساس الضريبة في حدود المداخيل أو األرباح الخاضعة للضريبة
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 الفالحة والصيد البحري وتربيةاألحياء المائية،
 الخدمات والتحويل األولي داخلمناطق التنمية الجهوية.

 الفالحة والصيد البحري وتربيةاألحياء المائية والخدمات
والتحويل األولي.

 الفالحة والصيد البحري وتربيةاألحياء المائية والخدمات
والتحويل األولي داخل مناطق
التنمية الجهوية بصرف النظر
عن الضريبة الدنيا،
 الخدمات والتحويل األولي خارجمناطق التنمية الجهوية مع
مراعاة الضريبة الدنيا.

النسخة عدد  1بتاريخ  19جوان 2017

• توقيف العمل باآلداء على القيمة المضافة
القطاعات

االمتيازات
▪ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات التوريد للتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الواردة
بالقائمة عدد .3
▪ التخفيض في نسبة اآلداء على القيمة المضافة إلى  %6بالنسبة لعمليات التوريد للتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا
الواردة بالقائمة عدد .1
▪ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة لالقتناء المحلي للتجهيزات الالزمة لالستثمار الواردة بالقائمة عدد .4

 الفالحة والصيد البحريوتربية األحياء المائية.

▪ التخفيض في نسبة اآلداء على القيمة المضافة إلى  %6بالنسبة لعمليات التوريد للتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا
الواردة بالقائمة عدد .1
▪ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات اقتناء التجهيزات المصنوعة محليا الالزمة الستثمارات اإلحداث
المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي (القائمة عدد  )2والتخفيض في نسبة اآلداء على القيمة المضافة إلى  %6في
الحاالت األخرى (القائمة عدد .)2

 -الخدمات والتحويل األولي.

▪ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة للمؤسسات المصدرة كليا بالنسبة إلى التوريد واالقتناء المحلي للمواد والمنتجات
والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات الالزمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.
▪ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة لعمليات التصدير بالنسبة إلى التوريد واالقتناء المحلي للمواد والمنتجات وعمليات
إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح والالزمة إلنجاز عمليات التصدير.
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 الفالحة والصيد البحريالمائية
األحياء
وتربية
والخدمات والتحويل األولي.
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• اإلعفاء من المعاليم الديوانية
القطاعات

االمتيازات

البحري

▪ إعفاء من المعاليم الديوانية للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا (القائمة عدد  1والقائمة عدد .)3

 الفالحة والصيدوتربية األحياء المائية.

▪ إعفاء من المعاليم الديوانية للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا (القائمة عدد .)1

 -الخدمات والتحويل األولي.

• معاليم التسجيل الموظفة على اقتناء األراضي الفالحية
االمتيازات
▪ التسجيل بالمعلوم القار لعقود شراء األراضي الفالحية بالنسبة للمنتفعين بقروض عقارية ( 20دينار على كل صفحة)
▪ استرجاع معاليم التسجيل الموظفة على عمليات اقتناء األراضي الفالحية المخصصة إلنجاز استثمارات مع ضرورة تقديم مطلب في غضون  3سنوات من تاريخ
العقد وإيداع تصريح باالستثمار لدى المصالح المعنية

11

النسخة عدد  1بتاريخ  19جوان 2017

 -2-Vإجراءات وآجال تعهّد ملفات التصاريح باالستثمار
• يتعين قبول جميع الملفات المتعلقة بإيداع التصاريح باالستثمار الواردة على
مصالح الوكالة أو المندوبيات.
• بداية من  01أفريل  ،2017يتم التصريح باالستثمار وفق االضبارة الوحيدة
(الملحق عدد  .)1ويرفق التصريح ببيان للتجهيزات المزمع اقتناؤها محليا
والتجهيزات المزمع توريدها وكذلك بتركيبة رأس المال بالنسبة للشركات،
• تسلم وثيقة بيان التجهيزات حتى بالنسبة للشركات التي لم يتم تأسيسها،
• يتم تعهد ملفات التصاريح (الوثائق المطلوبة واإلجراءات واآلجال) وفق الملحق
الخاص بالخدمات المتعلقة باالستثمار في القطاع الفالحي
• بداية من  01أفريل  ،2017يتم إصدار كل شهائد التصريح (وفق األنموذج
بالملحق عدد  )2وال يمكن إصدار وصول تصاريح باالستثمار طبقا لمنظومة
االستثمار القديمة حتى وإن تم إيداع الملف قبل  01أفريل .2017
• يتم إدراج كل مكونات االستثمار بشهادة التصريح باالستثمار بما في ذلك تلك
المنجزة قبل التصريح أو المنجزة بمعدات قديمة ويتواصل العمل بهذا اإلجراء
دون تحديد آجال.
• عند التصريح باالستثمار البد من تقديم هيكل تمويل يتضمن تمويالت ذاتية دنيا
طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
• تلحق شهادة إيداع التصريح باالستثمار ببيان للتجهيزات المقتناة محليا وبيان
للتجهيزات المستوردة.
• يتم ترقيم شهائد إيداع التصاريح باالستثمار على النحو التالي:

 APبالنسبة
للوكالة
 CRبالنسبة
للمندوبيات

رمز الوالية
حسب الجدول
الموالي مع اعتماد
رمز  00بالنسبة
لإلدارة المركزية
للوكالة

الرقم التسلسلي في السنة

سنة إصدار شهادة التصريح

طبيعة العملية
 :1إحداث
 :2توسعة
 :3تجديد

رموز الواليات
الوالية
تونس
أريانة
بن عروس
منوبة
نابل
زغوان

رمز الوالية
11
12
13
14
15
16

الوالية
بنزرت
باجة
جندوبة
الكاف
سليانة
سوسة

رمز الوالية

الوالية

17
21
22
23
24
31

المنستير
المهدية
صفاقس
القيروان
القصرين
سيدي بوزيد
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رمز الوالية
32
33
34
41
42
43

الوالية
قابس
مدنين
تطاوين
قفصة
توزر
قبلي

رمز الوالية
51
52
53
61
62
63
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 -3-Vتعهّد مطالب تغيير شهائد التصريح باالستثمار
• يتم تغيير شهائد التصاريح باالستثمار الصادرة بمقتضى مجلة تشجيع االستثمارات
بشهائد وفق األنموذج الجديد (الملحق عدد  )2وذلك في صورة طلب الباعث التخلي عن
التصريح القديم على أن يتم التثبت من عدم الشروع في اإلنجاز وعدم االنتفاع بأي
امتياز جبائي بموجب التصريح القديم بما في ذلك استرجاع معلوم نقل الملكية لألراضي
الفالحية وذلك بالرجوع إلى مصالح وزارة المالية مع مطالبة الباعث بإرجاع وصول
إيداع التصريح باالستثمار وقائمات المعدات المصاحبة لها،

• عدم تغيير وصول التصاريح باالستثمار المتحصل عليها بمقتضى مجلة تشجيع
االستثمار في صورة الحصول على وصل تصريح باالستثمار مع مقرر إسناد
امتيازات حتى في صورة عدم الشروع في اإلنجاز أو عدم االنتفاع فعليا
بامتيازات،
• بالنسبة للمستثمرين الذين تحصلوا على وصول تصاريح باالستثمار قبل  01أفريل
 2017وواجهوا صعوبات على مستوى التجسيم مع مصالح المالية أو القباضات،
يتم اعتماد التمشي المنصوص عليه بالمراسلة عدد  2734بتاريخ  19ماي 2017
والمتمثل في:
▪ تسليم المستثمر أنموذج المطلب الخاص بصلوحية وصل إيداع تصريح
باالستثمار الوارد بالملحق عدد  3لتعميره،
▪ تسجيل المطلب حال تسلمه بمكتب الضبط وتمكين الباعثين من وصل استالم،
▪ تعمير أنموذج المراسلة (الملحق عدد  )3بكل دقة وعناية وإمضائها وتسليمها
للباعث في اإلبان.
▪ مالحظة هامّة :بالنسبة لوصول التصريح التي مر على إصدارها أكثر من سنة
يتعين التثبت من الشروع في اإلنجاز قبل اعتماد التمشي أعاله.
 -4-Vالتصريح باالستثمار بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
• بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج ،يتم التصريح وفق اإلضبارة الوحيدة مع
مواصلة العمل بنفس التمشي السابق من خالل اإلبقاء على نفس اإلجراءات
والوثائق المطلوبة.
• يتم ضمن شهائد التصريح باالستثمار المسندة للتونسيين المقيمين بالخارج
التنصيص على الفصل  28من القانون عدد  27لسنة  2012المؤرخ في 29
ديسمبر  2012والمتعلق بقانون المالية لسنة .2013
-5-Vصلوحية شهائد التصاريح باالستثمار
• يعتبر التصريح باالستثمار الغيا في صورة عدم الشروع في إنجاز االستثمار في
غضون سنة واحدة من تاريخ الحصول عليه (الفصل عدد  21من قانون
االستثمار).
• ال يجوز التمديد في صلوحية شهائد التصريح باالستثمار.
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 -VIتع ّهد مطالب إسناد االمتيازات المالية
-1-VIاالمتيازات المالية
أنواع المنح أواالمتيازات
• منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة
التنافسية
بعنوان
االستثمار
المباشر

القطاعات ذات األولوية

المنظومات االقتصادية

صنف أ

صنف ب

السقف

%30

%15

1مد

%15

%55
االستثمارات المادية للتحكم في
و%60
التكنولوجيا الحديثة وتحسين
للهياكل المهنية
اإلنتاجية

بعنوان
اآلداء
االقتصادي

1مد

 0,5م د

%50

مالحظات
 قائمة القطاعات ذات األولوية بالملحق  1من األمر الحكومي عدد 389بتاريخ  09مارس 2017
 كل القطاع الفالحي ذو أولوية (فالحة ،صيد بحري ،تربية أحياء مائية،تحويل أولي ،خدمات)
 قائمة المنظومات االقتصادية بالملحق  1من األمر الحكومي عدد 389بتاريخ  09مارس  2017وتضم منظومتين:
 منظومة الزراعات الجيوحرارية منظومة النباتات الطبية والعطرية قائمة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا وتحين اإلنتاجيةبالملحق  1من األمر الحكومي عدد  389بتاريخ  09مارس 2017
 تسند منحة التحكم في التكنولوجيا الحديثة عند اإلحداث تسند منحة تحسين االنتاجية عند اإلحداث والتوسعة والتجديد -ال تسند هذه المنح لمشاريع الخدمات

االستثمارات الالمادية

%50

 0,5م د
(بما فيها منحة
الدراسة
وبسقف  20أد)

 قائمة االستثمارات الالمادية بالملحق  1من األمر الحكومي عدد 389بتاريخ  09مارس 2017
 -تسند المنحة عند اإلحداث بما في ذلك منحة الدراسة

البحث والتطوير

%50

 0,3م د

 قائمة مصاريف البحث والتطوير بالملحق  1من األمر الحكومي عدد 389بتاريخ  09مارس 2017

تكوين االعوان الذي يؤدي إلى
المصادقة على الكفاءات

%70

 20أد سنويا

-
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أنواع المنح أواالمتيازات
• منحة التنمية الجهوية

صنف أ

السقف

صنف ب

المجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية

%15

 1.5م د

المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية

%30

3مد

مالحظات
 قائمة لألنشطة المستثناة من االنتفاع بامتيازات التنمية الجهوية بالملحق 1من األمر الحكومي عدد  389بتاريخ  09مارس 2017
 القطاع الفالحي مستثنى من منحة التنمية الجهوية التحويل األولي المندمج وغير المندمج والخدمات معني بامتيازاتالتنمية الجهوية
 قائمة للمجموعة األولى والثانية من مناطق التنمية الجهوية بالملحق 2من األمر الحكومي عدد  389بتاريخ  09مارس 2017

• منحة تطوير القدرة التشغيلية
• بالنسبة للقطاعات ذات األولوية (الفالحة والصيد البحري وتربية االحياء المائية والخدمات والتحويل األولي):
تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام
لمدة  3سنوات ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي
القانوني للضمان االجتماعي بالنسبة للمنتدبين • أما بالنسبة للتحويل األولي والخدمات في مناطق التنمية الجهوية فتنتفع بهذا االمتياز على النحو التالي:
 المجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية :لمدة  5سنوات ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعليألول مرة وبصفة قارة
 المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية :لمدة  10سنوات ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. نسبة تأطير تتراوح بين  10و :%15تكفل الدولة لمدة سنة بـ  %50من األجر المدفوع مع سقف بـ  250دينارتكفل الدولة بنسبة من األجور المدفوعة
شهريا.
لألعوان التونسيين حسب نسبة التأطير بعنوان
 نسبة تأطير تفوق  %15تكفل الدولة لمدة  3سنوات بـ  %50من األجر المدفوع مع سقف بـ  250دينار شهريا.حاملي الشهائد الجامعية أو مؤهل تقني سامي
وتخص هذه االمتيازات مشاريع التحويل األولي والخدمات فقط بمناطق التنمية الجهوية.

• منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوّ ث وحماية البيئة

 0.3م د

%50
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تخص هذه المنحة:
 مشاريع معالجة التلوث المائي والهوائي الناجم على نشاطالمؤسسة،
 مشاريع اعتماد التقنيات النظيفة وغير الملوثة الرامية إلىالتقليص من التلوث من المصدر أو التحكم في استغالل
الموارد،
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االمتياز

قيمة
االستثمارات

النسبة
القصوى
للمساهمة

الشروط

• مساهمة في رأس المال محمّلة على موارد الصندوق التونسي لالستثمار

مساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي
لالستثمار المنجزة في القطاعات ذات األولوية وفي األنشطة
المعنية بمنح التنمية الجهوية والتي ال يتجاوز حجم استثماراتها
 15م د بما في ذلك األموال المتداولة وتشمل أيضا عمليات
التوسعة على أال يتعدى االستثمار الجملي  15م د بما في ذلك
األصول الثابتة الصافية.

استثمارات تقل
عن  2م د أو
تساويها

استثمارات
تزيد عن  2م د

* رأس مال ال تقل نسبته عن  %30من كلفة االستثمار وال
تزيد عن %40
* مساهمة الباعث في رأس المال ال تقل عن %10
 %60من قيمة
* مساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو
رأس المال
صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ال تقل نسبتها
عن  %10من رأس المال
* أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية
* رأس مال ال تقل نسبته عن  %30من كلفة االستثمار وال
يزيد عن %40
 %30من قيمة * مساهمة الباعث في رأس المال ال تقل عن %20
رأس المال مع * مساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو
سقف بـ  2م د صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ال تقل نسبتها
عن  %20من رأس المال
* أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية

▪ يتم التفويت في المساهمة المذكورة أعاله بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة االستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف
في الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية والمودع لديه ،والمؤسسة المنتفعة.
▪ ويعهد بالتصرف في المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي لالستثمار إلى شركة أو عدة شركات استثمار ذات راس مال تنمية
بمقتضى اتفاقية تبرم بين كل من تلك الشركات والصندوق التونسي لالستثمار
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• القرض العقاري

*  250ألف دينار القتناء األرض والقيام بأشغال التهيئة ويخفض هذا المبلغ إلى  125أد عند االقتناء لدى األصول
* تمويل ذاتي ال يقل عن  %5من ثمن شراء األرض و %10من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها االنتفاع بالمنح
* مدة التسديد  25سنة مع مدة إمهال بـ  7سنوات
* فائض القرض %3

يمكن أن ينتفع بقروض عقارية لشراء أرض فالحية وتهيئتها في ضيعة فالحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ،قصد إنجاز مشاريع فالحية:
▪ الشبان الذين ال يتجاوز عمرهم األربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة
تكوين مهني فالحي أو صيد بحر ي أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فالحي أو صيد بحري ،أو
أي شهادة أخرى معادلة،
▪ الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم العالي الفالحي أو التكوين في الفالحة أو في الصيد البحري،
▪ الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع.

• امتيازات أخرى

يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسية األجنبية في حدود  %30من العدد الجملي لإلطارات
بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط
الفعلي حسب اختيار المؤسسة .وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى  10 %ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ .
وفي كل الحاالت ،يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية األجنبية.
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 -2-VIإجراءات وآجال تعهّد ملفات مطالب االنتفاع باالمتيازات المالية
• إيداع مطالب إسناد االمتيازات المالية ومحتواها:
▪ يتعين قبول جميع الملفات المتعلقة بمطالب إسناد االمتيازات الواردة على مصالح
الوكالة أو المندوبيات.
▪ يتعين على المستثمر الراغب في االنتفاع بالمنح ،تقديم مطلب كتابي (الملحق
عدد  )4لدى الهيئة التونسية لالستثمار أو الهيكل المعني باالستثمار المختص
ترابيا وفق الحاالت في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ ايداع التصريح
باالستثمار (الفصل عدد  8من األمر الحكومي المتعلق بالحوافز .
▪ كما يتعين على المستثمر الراغب في االنتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية،
تقديم مطلب كتابي حسب األنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد  4لألمر
الحكومي عدد  389لسنة  2017لدى:
 المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان االجتماعيالمختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني
للضمان االجتماعي الذي يتعين عليه القيام بأعمال التثبت والتحقق من
القائمات االسمية للعمال وإحالة المطلب بعد دراسته في أجل أقصاه ثالثة
)( 3أشهر من تاريخ تعهده،
 مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبةمن األجور المدفوعة لألعوان التونسيين.
▪ .بالنسبة للملفات التي سيتم النظر فيها طبقا لمجلة تشجيع االستثمارات ،يتم اإلبقاء
على اإلجراءات وال وثائق طبقا للتمشي المعمول به قبل دخول قانون االستثمار
حيز التطبيق،
▪ بالنسبة للملفات التي سيتم النظر فيها طبقا للمنظومة الجديدة لالستثمار ،يتم
اعتماد اإلجراءات واآلجال والوثائق المطلوبة حسب الملحق الخاص بالخدمات
المتعلقة باالستثمار في القطاع الفالحي.
▪ تتم مطالبة كل الباعثين بتقديم دراسة فنية واقتصادية لمشاريعهم ما عدى بالنسبة
لعمليات االستثمار المنفردة والعمليات التي تقل قيمة استثماراتها عن  60أد
ومشاريع الصيد الساحلي والنقل المبرد واالستشارات الفالحية واصالح مراكب
صة بهذه المراكب
الصيد أو تجديد تجهيزاتها أو عمليات التوسعة واعادة التهيئة الخا ّ

وغيرها من عمليات االستثمار الصغرى فيتم االكتفاء بأنموذج مطلب الحصول
على االمتيازات مع الوثيقة المصاحبة (دراسة مختصرة) المعدان للغرض
(الملحق عدد  )4ويتم تقييم جدوى المشروع من قبل الهياكل المكلفة بالتقييم
ويمكن المطالبة بدراسة جدوى إذ اقتضت الضرورة.
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▪ تتولى مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية اعتماد أنموذج الوارد بالملحق
عدد  4إلعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع المتعهد بها من قبل مصالحها كبديل
للبحث الفني الذي ال يتم اللجوء إليه إال إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك.
▪ بالنسبة لبقية عمليات االستثمار :يتعين تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية طبقا
للمقاييس الواردة بالملحق عدد 5
-3-VIهيكل التمويل
• يجب أن يتضمن هيكل التمويل تمويل ذاتي ال يقل عن  %10من قيمة االستثمار
بالنسبة للمشاريع من صنف "أ" وال يقل عن  %30بالنسبة للصنف "ب".
• يتم احتساب المنح خارج هيكل التمويل وبالتالي يتضمن هيكل التمويل مكونتين
فقط (التمويل الذاتي والقروض).
• ال تتم المطالبة بمؤيدات لهيكل التمويل يتم االكتفاء بالهيكل المقدم من قبل الباعث
• بالنسبة للمشاريع الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن ،يتم وجوبا إدراج المنح
داخل هيكل التمويل وال يتم صرفها من قبل البنك إال بعد معاينة ميدانية مشتركة
بين مصالح الوكالة أو المندوبية والمالية والبنك.
-4-VIإسناد االمتيازات
• االمتيازات وارتباطها بتاريخ التصريح:
▪ يتم النظر في مطالب االمتيازات المالية التي تحصلت على وصل تصريح
باالستثمار قبل تاريخ  01أفريل  2017طبقا لألحكام االنتقالية الواردة بالفصل
عدد  29من قانون االستثمار وباالعتماد على األمر عدد  427لسنة 1994
المؤرخ في  14فيفري  1994ويتم إصدار مقرر إسناد امتيازات طبقا لألنموذج
المعد للغرض (الملحق عدد .)6
▪ بالنسبة للملفات المتحصلة على شهائد تصاريح باالستثمار بداية  01أفريل
 ،2017يتم اسنادها االمتيازات المالية طبقا للمنظومة الجديدة (القانون عدد 71
لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016المتعلق بقانون االستثمار) ما عدى
بالنسبة لعمليات اإلحالة (تحيين) التي تخص مشاريع تم تعهدها وفق المنظومة
القديمة لالستثمار ،فيمكن إصدار تصاريح وفق االضبارة الوحيدة مع إصدار
مقرر يتضمن نفس االمتيازات المسندة قبل دخول قانون االستثمار حيز
التطبيق.
▪ بالنسبة لالستثمارات المنجزة قبل التصريح بها وفق االضبارة الوحيدة ،يتم
اعتماد أجل إلى غاية  31جويلية  2017للتصريح بها من أجل إسنادها
االمتيازات المالية وفق المنظومة الجديدة وذلك بعد التثبت أنه لم يمر على تاريخ
إنجازها سنة من تاريخ إيداع التصريح .بعد تاريخ  31جويلية  ،2017ال يمكن
إسناد امتيازات مالية لالستثمارات المنجزة قبل التصريح بها.
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• احتساب المنح والقيمة المضافة:
▪ يتم احتساب المنح باعتماد قيمة مكونات االستثمار في عالقتها مع القيمة
المضافة على النحو التالي:
 بالنسبة للمشاريع في األنشطة غير الخاضعة لآلداء على القيمة المضافة(الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية) ،يتم احتساب قيمة المكونات
وإ سنادها المنح باعتبار اآلداء على القيمة المضافة ما عدى بالنسبة للمكونات
المعفاة منها،
 بالنسبة للمشاريع في األنشطة الخاضعة على اآلداء على القيمة المضافة:(الخدمات والتحويل األولي) يتم احتساب قيمة المكونات وإسنادها المنح دون
اعتبار اآلداء على القيمة المضافة ما عدى بالنسبة لجمع وخزن المنتوج على
حالته على غرار صوامع خزن الحبوب وتجميع الحليب...
• أسقف المنح والجمع بين أصناف المنح
▪ يعتمد سقف قيمة المنح ونسبها لكل عملية استثمار على حدة مع الحرص على
يكون المشروع المقدم متكامال،
▪ تسند المنح بعنوان اآلداء االقتصادي للمكونات المنصوص عليها بالقائمات
الواردة باألمر عدد  389لسنة  2017المؤرخ في  9مارس  2017وذلك
باعتماد النسب الم خولة لتلك المكونات وال تدخل هذه المنح تحت سقف
 %33.33من كلفة االستثمار المصادق عليه وكذلك األمر بالنسبة للمنحة
بعنوان التنمية المستدامة.
▪ تحتسب نسبة  %33.33على أساس كلفة االستثمار المصادق عليه بالنسبة
للمكونات التي انتفعت بمنح الصنف (المنحة بعنوان القطاعات ذات األولوية
والمنح بعنوان المنظومات االقتصادية والمنح بعنوان التنمية الجهوية)،
▪ ال يمكن أن يتجاوز مجموع المنح سواء كان في إطار قانون االستثمار أو في
إطار قانون االستثمار وتشريعات أخرى ثلث كلفة االستثمار وبسقف  5م د دون
اعتبار منحة تطوير القدرة التشغيلية وبعنوان التنمية المستدامة وبعنوان اآلداء
االقتصادي وبعنوان التنمية المستدامة.
▪ ال يمكن الجمع بعنوان نفس المكونة بين منح بعنوان قانون االستثمار ومنح
بعنوان تشريعات أخرى،
▪ يمكن الجمع بين المنح بعنوان القطاعات ذات األولوية والمنح بعنوان المنظومات
االقتصادية والمنح بعنوان التنمية الجهوية،
▪ ال تنتفع المكونات المتحصلة على منحة اآلداء االقتصادي أو منحة التنمية
المستدامة بمنح أخرى،
▪ يمكن الجمع في نفس المشروع بين منحة التأهيل في قطاع الصيد البحري ومنح
قانون االستثمار على أال يتم الجمع في نفس المكونة.
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• إسناد المنح وطبيعة عملية االستثمار:
▪ تسند منحة االستثمارات المادية لتحسين اإلنتاجية عند اإلحداث والتوسعة
والتجديد،
▪ تسند منحة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا ومنحة االستثمارات
الالمادية بعنوان اآلداء االقتصادي عند اإلحداث فقط بما في ذلك منحة الدراسة
إال أن هذه االستثمارات تنتفع في عمليات التوسعة بمنح الصنف وباعتماد سقف
تلك المنح األخرى.
• ال تسند منح تحسين اإلنتاجية لمشاريع الخدمات.
• بالنسبة لعملية التوسعة الموالية مباشرة لعمليات إحداث أو توسعة أو تجديد مصادق
عليها في إطار القانون عدد  120لسنة  ،1993فإن االستثمارات المادية للتحكم في
التكنولوجيا الحديثة واالستثمارات الالمادية تنتفع بمنح اآلداء االقتصادي.
• ال تنتفع قيمة شراء األرض بمنحة بعنوان االستثمار المباشر إال أنه بالنسبة
للخدمات والتحويل األولي يمكن أن تنتفع بمنحة التنمية الجهوية في المناطق
الصناعية.
• بالنسبة لعمليات االستثمار في التحويل األولي المندمجة مع أنشطة فالحية ،يتم
إسناد المنح حسب الصنف بالنسبة لمكونات اإلنتاج الفالحي أو مكونات الصيد
البحري وإسناد منحة الصنف زائد منحة التنمية الجهوية بالنسبة لمكونة التحويل
األولي وذلك بعد تصنيف كامل المشروع حسب القيمة الجملية لعملية االستثمار في
نشاط التحويل واألنشطة المندمجة معها.
• إسناد المنح للشركات التعاونية
▪ تنتفع الشركات التعاونية بمنح األداء االقتصادي بالنسبة للمكونات المخول لها
ذلك حسب القائمات أما بالنسبة لبقية المكونات فإن نسبة المنح يمكن أن تصل إلى
 .%33.33باعتبارها مصنفة في الصنف «أ».
▪ تسند المنح للشركات التعاونية لكل أنشطة الخدمات المسداة للمنخرطين والتي لها
عالقة بالنشاط الفالحي بقطع النظر عن قائمة الخدمات المرتبطة بالقطاع
الفالحي الواردة بالملحق عدد  1من األمر عدد  389لسنة .2017
ومقررات إسناد االمتيازات وفق المنظومة الجديدة:
• بطاقات المشاريع
ّ
▪ تسند االمتيازات المالية المنصوص عليها بقانون االستثمار ونصوصه التطبيقية
بالنسبة للباعثين الذين تحصلوا على شهادة تصريح باالستثمار بداية من 01
أفريل  2017أو الذين تمت الموافقة على طلبهم المتعلق بتغيير وصل التصريح
باالستثمار (في إطار مجلة تشجيع االستثمارات) بشهادة تصريح باالستثمار (في
إطار قانون االستثمار) ويتم بطاقة مشروع طبقا لألنموذج بالملحق عدد 7
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وإصدار مقرر إسناد امتيازات وفق األنموذج الجديد (الملحق عدد  6بالنسبة
المقرر)،
للصفحة الخارجية والملحق عدد  8بالنسبة لمحتوى
ّ
▪ يتم ترقيم مقررات إسناد االمتيازات على النحو التالي:

 APبالنسبة للوكالة
 CRبالنسبة
للمندوبيات

سنة إصدار المقرر

رمز الوالية حسب
الجدول الموالي
( 00للمركزي)

صنف
المشروع
("أ" أو "ب")

الرقم التسلسلي في السنة

رموز الواليات
الوالية
تونس
أريانة
بن عروس
منوبة
نابل
زغوان

رمز الوالية
11
12
13
14
15
16

الوالية
بنزرت
باجة
جندوبة
الكاف
سليانة
سوسة

رمز الوالية

الوالية

17
21
22
23
24
31

المنستير
المهدية
صفاقس
القيروان
القصرين
سيدي بوزيد

رمز الوالية
32
33
34
41
42
43

الوالية
قابس
مدنين
تطاوين
قفصة
توزر
قبلي

رمز الوالية
51
52
53
61
62
63

• آجال ّ
البت في مطالب إسناد االمتيازات المالية:
▪ يتعين البت في مطالب االنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون االستثمار في
أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديم المطلب مستوفي الشروط وإعالم المستثمر
بمقرر إسناد الحوافز ودعوته لتسلم نسخة منه كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا
كتابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه( .الفصل عدد  11من األمر
الحكومي المتعلق بالحوافز).
▪ في صورة رفض إسناد االمتياز ،يتعين تعليل قرار الرفض واعالم المستثمر
بذلك كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا لآلجال المذكورة بالفقرة السابقة
(الفصل  11من األمر الحكومي المتعلق بالحوافز)
▪ يخول للمستثمر الذي تم رفض مطلبه ،الحق في طلب إعادة النظر في ملفه في
أجل أقصاه ثالثين يوما من تاريخ االعالم بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي
يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية لالستثمار أو الهيكل المعني
باالستثمار حسب الحاالت ،يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
وتتولى لجان إسناد االمتيازات إعادة دراسة الملف واعالم صاحبه بقرارها في
اآلجال المذكورة .وفي هذه الحالة ،يعد االعالم بالرفض نهائيا (الفصل  11من
األمر الحكومي المتعلق بالحوافز)،

-VIIتحيين وصول التصاريح باالستثمار ومقررات إسناد االمتيازات
-1-VIIعلى مستوى تعهد الملفات
• يتعين على الراغبين في تحيين شهائد إيداع التصريح باالستثمار أو مقررات اسناد
امتيازات تقديم مطلب كتابي في الغرض مصحوبا بالمؤيدات الضرورية.
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▪ في حال الموافقة على التحيين ،يتم إصدار شهائد تصاريح باالستثمار وفق
االضبارة الوحيدة أو مقررات إسناد امتيازات جديدة تحت عنوان "تحيين" في
الحاالت التي يترتب عنها تغيير في االمتيازات أو عند إصالح خطإ أو عند
اإلحالة ال غير وال يتم تغيير نسب أو قيمة المنح المتعلقة بالمكونات المصادق
عليها سابقا.
▪ في الحاالت األخرى ،تتم الموافقة على طلبات التغيير عبر مراسلة توجه للباعثين
المعنيين (الملحق عدد  .)9وبالنسبة للمقررات وجوب إعالم أعضاء لجان إسناد
االمتيازات بكل حاالت التغيير وإن لم يترتب عنها إصدار مقررات "تحيين"
وذلك من خالل عرض مذكرات تتضمن موضوع التغيير.
▪ في حاالت التحيين التي تتطلب إصدار مقرر جديد يتعين أن يحمل المقرر تاريخا
ورقما جديدا حتى وإن كان في نفس السنة.
-2-VIIعلى مستوى قاعدة المعطيات
• التنصيص على كل التغييرات في قاعدة المعطيات حتى في الحاالت التي ال يتم
فيها إصدار مقررات "تحيين"،
• االقتصار على احتساب الفارق اإليجابي لالستثمارات بعنوان "تحيين" في
االحصائيات.
• مالحظة :يمكن تطبيق مبدأ إحالة المشاريع في الحاالت التي ال تمثل مخالفات
تستوجب السحب على أال يتم إصدار شهادة تصريح أو مقرر إسناد امتيازات
بعنوان إحالة بل يتم إصدار شهادة تصريح ومقرر بعنوان تحيين مع ضرورة تقديم
الباعث التزام بالمحافظة على المكونات المنجزة ومواصلة بقية المكونات
المصادق عليها.

 -VIIIالقروض العقارية
• يتعين على الراغب في الحصول على قرض عقاري تقديم مطلب مصحوبا
بالوثائق الواردة بالملحق الخاص بالخدمات المتعلقة باالستثمار في القطاع
الفالحي وخاصة مخطط أعمال يثبت مردودية المشروع باالستئناس باألنموذج
الوارد بالملحق عدد 10
• يتعين على مصالح اإلدارة الجهوية للوكالة ومصالح البنك المتصرف في اعتمادات
القرض العقاري إعداد تقرير إثر المعاينة الميدانية يتضمن خاصة الرأي الفني
حول مدى قابلية األرض لإلحياء وجدوى المشروع ومدى قابليته للتمويل البنكي
باالعتماد على مخطط األعمال المقدم من قبل الراغب في الحصول على القرض
العقاري بعد دراسته وتقييمه.
• يتم إعداد بطاقة قرض عقاري (الملحق عدد  )11وإصدار مقرر إسناد قرض
عقاري (الملحق عدد  )12في الغرض ينصان على قيمة شراء األرض موضوع
القرض وقيمة عمليات التهيئة المبرمجة (حفر البئر وكهربتها )...إن وجدت وقيمة
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القرض المصادق عليه والمسند لكل مكونة على حدة دون التنصيص على قيمة
المنح المسندة لمكونات التهيئة،
• يتولى الباعث بعد ذلك التصريح باالستثمار لدى مصالح الوكالة بخصوص كامل
المشروع المزمع إنجازه .وال يتم تسليمه شهادة التصريح إال بعد االستظهار بما
يفيد التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغالت
الفالحية لمدة  5سنوات بداية من تاريخ شراء األرض (الفصل عدد  25من األمر
الحكومي عدد  389المؤرخ في  9مارس ،)2017
• يتولى البنك المكلف بالتصرف في القرض العقاري في مرحلة أولى ،صرف
القرض المصادق عليه بمقرر اسناد القرض العقاري والمتعلق باقتناء األرض
وذلك بعد التثبت من ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة وتوظيف رهن عقاري على
األرض موضوع الشراء لفائدة المؤسسة المقرضة بالنسبة لمبلغ القرض في الرسم
المتعلق بالعقار موضوع الشراء واستظهار الباعث بشهادة تصريح باالستثمار في
المشروع المزمع إنجازه مسلمة من قبل الوكالة.
• يتم بعد ذلك إصدار مقرر إسناد امتيازات لمكونات المشروع المبرمج بما في ذلك
مكونات التهيئة ويتولى البنك المكلف بالتصرف في اعتمادات القرض العقاري في
مرحلة ثانية ،صرف قسط القرض المصادق عليه بمقرر اسناد القرض العقاري
والمتعلق بعمليات التهيئة طبقا لإلجراءات المعمول بها،
• تنتفع مكونات التهيئة بالمنح المنصوص عليها بالفصل عدد  3من األمر الحكومي
عدد  389المؤرخ في  9مارس ( 2017الفصل عدد  24من نفس األمر).
• مالحظات:
▪ في صورة وفاة المشتري خالل مدة تسديد القرض فإن شرط االستغالل المباشر
يمكن القيام به من طرف كامل الورثة أو من أحدهم فقط.
▪ في صورة عدم تطبيق إحدى االلتزامات المنصوص عليها أو عدم تقديم عقد
شراء مدرجا بالرسم العقاري عند االقتضاء ،يلزم المنتفع حاال بإرجاع الجزء
الذي لم يسدد من القرض مع تطبيق نسبة فوائض القروض البنكية الطويلة األمد
الجاري بها العمل في ذلك التاريخ وذلك بالنسبة للمدة المنقضية وكذلك الشأن في
صورة ما إذا فقدت األرض المقتناة صبغتها الفالحية وأصبحت ال يمكن
استعمالها لغايات فالحية خالل مدة تسديد القرض.

 -IXصرف المنح
 -1-IXاحتساب نسبة اإلنجاز وإجراءات الصرف
• تصرف المنح على قسطين (الفصل  12من األمر الحكومي المتعلق بالحوافز) بناء
على مطلب كتابي يقدمه الباعث (األنموذج بالملحق عدد  )13وذلك على النحو
التالي:
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 .القسط األوّ ل %40 :من المنح عند انجاز  %40من كلفة االستثمار المصادق عليه.
 .القسط الثاني %60 :عند الدخول طور النشاط الفعلي.
• يتم احتساب نسبة انجاز االستثمارات على النحو التالي:
مجموع (نسبة اإلنجاز المادي لك ّل مكونة من مكونات االستثمار* قيمة االستثمار المصادق عليه للمكونة)
-------------------------------------------------------------------------------------------------القيمة الجملية لالستثمار المصادق عليه

• يقصد باالستثمار المصادق عليه االستثمار المحتسب.
• ال تحتسب مصاريف الدراسة في نسبة إنجاز االستثمارات.
• يتعين على المستثمر تقديم تقرير سنوي (الملحق عدد  )14حول تقدم إنجاز
المشروع إلى الهيكل المعني باالستثمار طيلة فترة اإلنجاز المنصوص عليها
بالفصل  21من قانون االستثمار كما نص على ذلك الفصل  14من األمر الحكومي
المتعلق بالحوافز وبالتالي ال يمكن صرف منح دون تقديم تقارير السنوات السابقة.
• يتعين انجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ التصريح باالستثمار
بمقرر معلل من
قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان
ّ
الهيئة (الفصل عدد  21من قانون االستثمار) .وبالتالي ال يمكن صرف منح
لمكونات منجزة بعد أربع سنوات من تاريخ التصريح.
• في صورة تقدم الباعث بمطلب صرف منحة بعد مرور أربع سنوات من تاريخ
التصريح يمكن صرف المنحة إن تبين أنه قام باإلنجاز قبل انتهاء المدة القانونية.
• بالنسبة للمشاريع المتحصلة على شهائد تصريح باالستثمار وفق منظومة االستثمار
القديمة ،فإنه يتعين عليها الحصول على مقرر إسناد امتيازات ودخولها طور
النشاط الفعلي قبل  01أفريل  2019وبالتالي ال يمكن صرف منح لفائدتها بعنوان
مكونات منجزة بعد ذلك التاريخ .أما بالنسبة للمشاريع المتحصلة على شهائد
تصاريح ومقررات إسناد امتيازات قبل  01أفريل  2017فتتواصل إجراءات
الصرف وفق نفس التمشي المعمول به سابقا.
• يتم قبول الفواتير األصلية أو نظير أصلي منها ( )Duplicataأو نسخ مطابقة
لألصل.
• ال يتم اعتماد عمليات الخالص نقدا التي يتجاوز مبلغها  5000دينار.
• تحال عمليات الخالص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها  5000دينار إلى
المصالح المختصة لوزارة المالية (الفصل عدد  13من األمر عدد  389المؤرخ
في  9مارس .)2017
• بالنسبة للباعثين الذين عبروا كتابيا عن عدم رغبتهم أو عدم قدرتهم على مواصلة
برنامج االستثمار ،يتم اجراء معاينات ميدانية لمشاريعهم والتثبت في االستثمارات
التي دخلت طور النشاط الفعلي وتحيين المقرر بناء على ذلك ،وبالتالي إما صرف
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المنح في حدود اإلنجازات الفعلية عندما تفوق المنح المستحقة المنح المصروفة في
القسط األول بالنسبة لألنشطة التي دخلت طور النشاط الفعلي ،أو مطالبة الباعثين
بإرجاع الفارق بين المنح المستحقة والمصروفة في حال حصول العكس وذلك
عبر قرار سحب جزئي لالمتيازات .وال يمكن للباعث بعد تسوية وضعيته،
المطالبة بصرف منح لمكونات ينجزها الحقا.
• بالنسبة للباعثين الذين لم يتقدموا بمطالب صرف القسط الثاني عند انتهاء مدة
األربع سنوات يتم وجوبا اجراء زيارة ميدانية والتثبت في المكونات التي دخلت
طور النشاط الفعلي وتحيين المقرر بناء على ذلك ،وبالتالي إما صرف المنح في
حدود اإلنجازات الفعلية عندما تفوق المنح المستحقة المنح المصروفة أو مطالبة
الباعثين بإرجاع الفارق بين المنح المستحقة والمصروفة في حال حصول العكس
وذلك عبر قرار سحب جزئي لالمتيازات طبقا لإلجراءات المنصوص عليها
بقانون االستثمار.
• يتم صرف أقساط المنح المنصوص عليها بهذا األمر الحكومي بناء على الوثائق
والمؤيدات وبعد معاينة ميدانية من قبل الهيكل المتعهد بملف االستثمار ويحضرها
وجوبا ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة المالية ويمكن لمصالح الوكالة االستعانة
بالمصالح الفنية المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
• كل معاينة ميدانية لصرف المنح دون حضور عون المالية تعتبر الغية.
• أما بالنسبة لعمليات االستثمار المنفردة المتعلقة باقتناء معدات فالحية لها بطاقات
رمادية (الجرارات والحاصدات) ،فإن االستظهار بأصل البطاقة الرمادية
والفاتورة النهائية وما يفيد الخالص الفعلي يقوم مقام المعاينة الميدانية على أن يتم
إعالم المصالح الجهوية لوزارة المالية قبل اإلذن بالصرف.
• يتم إعداد تقرير معاينة ميدانية طبقا لألنموذج بالملحق عدد  15وإمضاؤه من قبل
المشاركين فيها وتسجيله بمكتب الضبط الراجع بالنظر للهيكل المتعهد بملف
االستثمار.
• يتم على ضوء تقرير المعاينة تحديد نسبة اإلنجاز وإعداد إذن بالصرف وفق
األنموذج بالملحق عدد  16وتوجيهه إلى مصالح البنك المتصرف في االعتمادات
• بالنسبة للمشاريع المصادق عليها وفق المنظومة القديمة للحوافز (القانون عدد
 120لسنة  ،)1993يتواصل صرف المنح طبقا لإلجراءات المعمول بها في إطار
مجلة تشجيع االستثمار وباعتماد نفس الوثائق المطلوبة ونفس إذن الصرف
 -2-IXصرف المنح مباشرة للمزودين
يمكن صرف المنح المتعلقة بالمعدات المتنقلة مباشرة للمزود طبقا لإلجراءات الواردة
بالملحق الخاص بالخدمات المتعلقة باالستثمار في القطاع الفالحي
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 -3-IXصرف منحة الدراسة
• يتم صرف منحة الدراسة كاملة ،مع صرف القسط األول من المنح أي عند انجاز
 %40من كلفة استثمارات المشروع المصادق عليها.
• تصرف منحة الدراسة للمستثمر بعد االستظهار بالفاتورة وبما يفيد الخالص الفعلي
للمبلغ.
• تصرف منحة الدراسة حصريا للباعث إال في صورة تقديمه مطلب لصرفها بصفة
كاملة لمكتب الدراسات.

 -Xتركيبة لجان إسناد االمتيازات وسير عملها
 -1-IXتركيبة اللّجان
• اللجنة الوطنية المحدثة لدى وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية:
▪ الرئاسة :مدير عام الوكالة أو من ينوبه
▪ التركيبة :ممثلين عن وزارة االستثمار – المالية – الصناعة – الفالحة – التشغيل
– الشؤون االجتماعية – البنك المركزي  -اتحاد الصناعة و التجارة – االتحاد
التونسي للفالحة والصيد البحري  -الهيئة التونسية لالستثمار
▪ تعيين األعضاء :مقرر من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
باقتراح من الهياكل المعنية
▪

كتابة اللجنة :الوكالة

• اللجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
▪ الرئاسة :المدير الجهوي للوكالة أو من ينوبه
▪ التركيبة :ممثلين عن وزارة االستثمار – المالية – الصناعة – الفالحة –
التشغيل – الشؤون االجتماعية – -إتحاد الصناعة والتجارة – االتحاد التونسي
للفالحة والصيد البحري
▪ تعيين األعضاء :مقرر من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
باقتراح من الهياكل المعنية
▪ كتابة اللجنة :الوكالة
 -2-IXسير عمل اللجان
• دورية االنعقاد :مرة كل  3أسابيع على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،
• تنعقد الجلسات بدعوة رؤساء اللجان بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع
األعضاء  7أيام قبل تاريخ انعقادها،
27

النسخة عدد  1بتاريخ  19جوان 2017

• ال تكون مداوالت اللجان قانونية إال بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثلي
الهيئة التونسية لالستثمار والوزارة المكلفة بالمالية،
• في صورة عدم توفر النصاب ،يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى األعضاء
وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد األعضاء الحاضرين،
• يتم اتخاذ اآلراء بأغلبية األصوات وعند التساوي يرجح رأي الرئيس
• تكون نتائج مداوالت اللجان خاصة كما يلي:
▪
▪
▪
▪

الموافقة على اسناد المنحة لتوفر الشروط القانونية واكتمال الملف،
رفض اسناد المنحة لعدم توفر الشروط القانونية أو لنقص في الوثائق الداعمة
للملف،
مراجعة المنح المسندة سابقا بالزيادة أو النقصان في مبلغها نظرا لتوفر عناصر
جديدة بالملف،
تأجيل النظر في طلب االسناد لطلب وثائق مكملة في الملف او لعدم اكتمال
النصاب القانوني ألعضاء اللجنة،

• يتم إعالم المستثمر بنتائج مداوالت اللجان كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في
أجل أقصاه  7أيام من تاريخ إمضاء المقررات،
• يتم إمضاء المقررات من قبل وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
• يمكن تفويض رؤساء اللجان من قبل الوزير إلمضاء المقررات
• تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من محضر الجلسة والمقررات الممضاة إلى الهيئة
في ظرف أسبوع من تاريخ إمضائها
• تواصل اللجان الحالية مهامها إلى حين صدور مقررات تعيين أعضاء اللجان
وتركيزها

 -XIالمقاييس الفنية والمالية لمكونات االستثمار (الملحق عدد )17
تخص المقاييس الفنية والمالية التي تم اعدادها بالتشاور مع اإلدارات العامة المعنية المكونات
التالية:
▪ الجرارات وآالت الحصاد،
▪ الشاحنات،
▪ االقتصاد في مياه الري
▪ مكونات االستثمار األخرى (قيمة البناءات والغراسات وأشغال التهيئة)...
▪ الدراسات الفنية واالقتصادية
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المواد األولية والنصف مصنعة
الكمية
الرمز

المنشأ

الوحدة

الجمهورية التونسية

القيمة (د.ت)

إضبارة وحيدة
إيداع تصريح باالستثمار
الروزنامة التقديرية إلنجاز المشروع
السنة

قانون االستثمارعدد  71لسنة  2016املؤرخ في  30سبتمبر2016
قانون مراجعة منظومة االمتيازات الجبائية عدد  8لسنة  2017املؤرخ في  14فيفري 2017
األمرالحكومي عدد  389لسنة  2017املؤرخ في  9مارس 2017

الشهر

إحداث المؤسسة أو الترفيع فيرأس المال
طلب التجهيزات
الدخول طور اإلنتاج

التزامات الباعث:

معلومات أخرى حول المؤسسات المنتصبة

-

مرجع المشروع األصلي
الرمز الديواني
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم التسجيل بالدفتر التجاري

طريقة التسليم

-

طريقة تسليم شهادة التصريح باالستثمار
مكان التسليم

الحوافز المطلوبة
مساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
منحة القطاعات ذات األولوية
بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين
تكفل الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان
منحة المنظومات االقتصادية
التونسيين حسب مستوى التأطير
منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية
منحة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات
البيئة
الحديثة وتحسين اإلنتاجية
مساهمة في رأس المال
منحة االستثمارات الالمادية
قرض عقاري فالحي
منحة البحث والتطوير
المشاريع ذات األهمية الوطنية
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات
منحة التنمية الجهوية

الحصول على الموافقة المسبقة قبل إدخال أ ّية تغييرات على برنامج االستثمار،
االعالم عن أية تغييرات بخصوص البيانات والمعطيات المضمنة بشهادة إيداع التصريح باالستثمار،
الشروع في إنجاز االستثمار خالل سنة واحدة من تاريخ الحصول على شهادة إيداع التصريح باالستثمار التي تعتبر
الغية في صورة تجاوز هذا األجل،
إنجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ التصريح باالستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة
لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وعدم تحويل الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير قانونية وبخالف
ذلك تسحب االمتيازات.

بيانات القائم بالتصريح (الباعث)
االسم واللقب
الجنسية
تونسي مقيم بالخارج
بلد اإلقامة
تاريخ ومكان الوالدة
المستوى التعليمي
الشهادة العلمية
الصفة (وكيل /الباعث)
الغاية االجتماعية
بطاقة هوية
تاريخ ومكان اإلصدار
العنوان
المدينة
الترقيم البريدي
الهاتف  /الجوال
الفاكس
العنوان االلكتروني

 ....................................في ................................. :
االسم واللقب............................................................ :
االمضاء:

1

نعم

☐

بطاقة تعريف وطنية:

القار:

ال

جواز سفر:

الجوّال:

☐

بيانات حول المؤسسة
االسم (االسم االجتماعي/االسم التجاري)
الوكيل/الممثل القانوني
المقر االجتماعي
رقم السجل التجاري
المعرف الجبائي والديواني
رأس المال
الطبيعة القانونية
المساهمة األجنبية

مواطن الشغل
مواطن الشغل المبرمجة
الشهادة
التصنيف ()1

☐

نعم
أنظر الوثيقة المصاحبة

توزيع المساهمة األجنبية/المساهمة المحلية
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الهاتف
الفاكس
العنوان اإللكتروني

ال

☐
( :)1التصنيف :إطار فنّي – إطار إداري – عامل قارّ – عامل موسمي

االستثمار
األراضي
البناءات
التهيئة
مصاريف التأسيس
التجهيزات الموردة
التجهيزات المحلية
وسائل النقل
المواشي
الغراسات
المال المتداول
المصاريف الالمادية بما في
ذلك مصاريف الدراسة
مصاريف أخرى
المجموع

بيانات عامة حول المشروع
نظام االستثمار

مصدّر كلي ☐
سوق داخلية ☐
تجديد ☐
توسعة ☐
إحداث ☐

طبيعة المشروع
القطاع
النشاط
األنشطة الثانوية
إندراج المشروع ضمن منظومة إقتصادية

ال ☐

نعم ☐

مواطن الشغل الموجودة
الشهادة
التصنيف ()1

اسم المنظومة

معطيات مفصلة حول المشروع

خصائص المشروع و هيكلة التمويل
التمويل
المبلغ (د.ت)
رأس المال االجتماعي
الترفيع في رأس المال
األموال الذاتية
الحساب الجاري للمساهمين
قروض طويلة المدى
قروض متوسطة المدى
قروض قصيرة المدى
قرض إيجار مالي
قروض المزودين
قرض عقاري

المبلغ (د.ت)

قروض خارجية
موارد أخرى
المجموع
بيان التجهيزات (أنظر الوثيقة المصاحبة)

التراخيص  /كراسات الشروط الضرورية للمشروع
ترخيص/كراس عدد 1
ترخيص/كراس عدد 2
ترخيص/كراس عدد 3

المنتوج /الخدمة

اإلنتاج المتوقع
الكمية (الوحدة)

المساحة

القيمة (د.ت)

مكان انتصاب المشروع
الوالية
المعتمدية
العمادة
المكان  /العنوان
ميناء اإلرتفاق
المساحة (هك)
صيغة اإلستغالل

إنتاج السنة السابقة
المنتوج  /الخدمة

الجملية

ملك ☐
كراء أرض دولية☐

المستغلّة

توكيل ☐
استغالل ملك بحري عمومي ☐

المغطّاة

كراء أرض خاصة ☐
صيغ أخرى ☐
2

الكمية (الوحدة)

المساحة

القيمة (د.ت)

ب ـيـان ال ـتـجـهـيـزات
* اسم الباعث:
* الغاية االجتماعية:
* قائمة التجهيزات املزمع اقتناؤها:
التجهيزات

الكمية

القيمة (د.ت)

القيمة الجملية للتجهيزات (د.ت)
 .....................................في........................... :
االسم واللقب...................................................... :
االمضاء
3

توزيع املساهمات في رأس املال
توزيع املساهمات التونسية
املساهمون

رقم ب ت و أو
السجل التجاري

توزيع املساهمات األجنبية
%

املساهمون

الجنسية

رقم جوازالسفرأو
السجل التجاري

 .....................................في........................... :
االسم واللقب...................................................... :
االمضاء

4

%

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول تمكينكم من شهادة إيداع تصريح باالستثمار
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بتمكينكم من شهادة تصريح باالستثمار
بمصالح
يشرفني دعوتكم لالتصـال بالسيّد(ة)
ّ
وذلك للتشاور حول مشروعكم مع
ضرورة مدّنا بالوثائق والمعطيات التالية:

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ

5

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول تمكينكم من شهادة إيداع تصريح باالستثمار
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بتمكينكم من شهادة تصريح باالستثمار،
يشرفني دعوتكم لتسلّم الوثيقة المطلوبة
ّ
وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ

6

امللحق عدد 2
شهادة إيداع تصريح باالستثمار

7

المنشأ

المواد األولية والنصف مصنعة
الكمية
الرمز

الوحدة

الجمهورية التونسية

القيمة (د.ت)

إضبارة وحيدة
شهادة إيداع تصريح باالستثمار
الروزنامة التقديرية إلنجاز المشروع
السنة

قانون االستثمارعدد  71لسنة  2016املؤرخ في  30سبتمبر2016
قانون مراجعة منظومة االمتيازات الجبائية عدد  8لسنة  2017املؤرخ في  14فيفري 2017
األمرالحكومي عدد  389لسنة  2017املؤرخ في  9مارس 2017

الشهر

إحداث المؤسسة أو الترفيع في رأس المال
طلب التجهيزات
الدخول طور اإلنتاج

A P

معلومات أخرى حول المؤسسات المنتصبة
مرجع المشروع األصلي
الرمز الديواني
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم التسجيل بالدفتر التجاري

طريقة التسليم

التزامات الباعث:
-

طريقة تسليم شهادة التصريح باالستثمار
مكان التسليم

-

الحوافز المطلوبة
مساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
منحة القطاعات ذات األولوية
بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين
تكفل الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان
منحة المنظومات االقتصادية
التونسيين حسب مستوى التأطير
منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية
منحة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات
البيئة
الحديثة وتحسين اإلنتاجية
مساهمة في رأس المال
منحة االستثمارات الالمادية
قرض عقاري فالحي
منحة البحث والتطوير
المشاريع ذات األهمية الوطنية
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات
منحة التنمية الجهوية

الحصول على الموافقة المسبقة قبل إدخال أيّة تغييرات على برنامج االستثمار،
االعالم عن أية تغييرات بخصوص البيانات والمعطيات المضمنة بشهادة إيداع التصريح باالستثمار،
الشروع في إنجاز االستثمار خالل سنة واحدة من تاريخ الحصول على شهادة إيداع التصريح باالستثمار التي تعتبر
الغية في صورة تجاوز هذا األجل،
إنجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ التصريح باالستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة
لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وعدم تحويل الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير قانونية وبخالف
ذلك تسحب االمتيازات.

بيانات القائم بالتصريح (الباعث)
االسم واللقب
الجنسية
تونسي مقيم بالخارج
بلد اإلقامة
تاريخ ومكان الوالدة
المستوى التعليمي
الشهادة العلمية
الصفة (وكيل /الباعث)
الغاية االجتماعية
بطاقة هوية
تاريخ ومكان اإلصدار
العنوان
المدينة
الترقيم البريدي
الهاتف  /الجوال
الفاكس
العنوان االلكتروني

 ....................................في ................................. :
االمضاء والختم:

8

نعم

بطاقة تعريف وطنية

القار:

ال

جواز سفر

الجوّال:

بيانات حول المؤسسة
االسم (االسم االجتماعي/االسم التجاري)
الوكيل/الممثل القانوني
المقر االجتماعي
رقم السجل التجاري
المعرف الجبائي والديواني
رأس المال
الطبيعة القانونية
المساهمة األجنبية
توزيع المساهمة األجنبية/المساهمة المحلية
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الهاتف
الفاكس
العنوان اإللكتروني

نظام االستثمار
طبيعة المشروع
القطاع
النشاط
األنشطة الثانوية
إندراج المشروع ضمن منظومة إقتصادية

مواطن الشغل
مواطن الشغل المبرمجة
الشهادة
التصنيف ()1

نعم
أنظر الوثيقة المصاحبة

نعم

ال
( :)1التصنيف :إطار فنّي – إطار إداري – عامل قارّ – عامل موسمي

االستثمار

بيانات عامة حول المشروع
سوق داخلية
توسعة
إحداث

ال

مواطن الشغل الموجودة
الشهادة
التصنيف ()1

األراضي
البناءات
التهيئة
مصاريف التأسيس
التجهيزات الموردة
التجهيزات المحلية
وسائل النقل
المواشي
الغراسات
المال المتداول
المصاريف الالمادية بما في
ذلك مصاريف الدراسة
مصاريف أخرى
المجموع

مصدّر كلي
تجديد

اسم المنظومة

معطيات مفصلة حول المشروع

خصائص المشروع و هيكلة التمويل
التمويل
المبلغ (د.ت)
رأس المال االجتماعي
الترفيع في رأس المال
األموال الذاتية
الحساب الجاري للمساهمين
قروض طويلة المدى
قروض متوسطة المدى
قروض قصيرة المدى
قرض إيجار مالي
قروض المزودين
قرض عقاري

المبلغ (د.ت)

قروض خارجية
موارد أخرى
المجموع
بيان التجهيزات (أنظر الوثيقة المصاحبة)

التراخيص  /كراسات الشروط الضرورية للمشروع
ترخيص عدد 1
ترخيص عدد 2
ترخيص عدد 3

المنتوج /الخدمة

اإلنتاج المتوقع
الكمية (الوحدة)

المساحة

القيمة (د.ت)

مكان انتصاب المشروع
الوالية
المعتمدية
العمادة
المكان  /العنوان
ميناء اإلرتفاق /المركب
المساحة (هك)
صيغة اإلستغالل

المنتوج  /الخدمة
الميناء
الجملية (هك)
ملك

اسم المركب
المستغلّة (هك)
توكيل

المغطّاة (م)²
كراء أرض خاصة

9

إنتاج السنة السابقة
المساحة
الكمية (الوحدة)

القيمة (د.ت)

كراء أرض دولية

10

استغالل ملك بحري عمومي

صيغ أخرى

ب ـيـان ال ـتـجـهـيـزات
* رقم التصريح:

P

A

* اسم الباعث:
* الغاية االجتماعية:
* قائمة التجهيزات املزمع اقتناؤها:
التجهيزات

الكمية

القيمة الجملية للتجهيزات (د.ت)

11

القيمة (د.ت)

توزيع املساهمين في رأس املال
* رقم التصريح:

P

A

* اسم الباعث:
* الغاية االجتماعية:

املساهمات التونسية
املساهمون

رقم بت و أو
السجل التجاري

املساهمات األجنبية
%

املساهمون

12

الجنسية

رقم الجوازأو
السجل التجاري

%

المنشأ

المواد األولية والنصف مصنعة
الكمية
الرمز

الوحدة

الجمهورية التونسية

القيمة (د.ت)

إضبارة وحيدة
شهادة إيداع تصريح باالستثمار
الروزنامة التقديرية إلنجاز المشروع
السنة

قانون االستثمارعدد  71لسنة  2016املؤرخ في  30سبتمبر2016
قانون مراجعة منظومة االمتيازات الجبائية عدد  8لسنة  2017املؤرخ في  14فيفري 2017
األمرالحكومي عدد  389لسنة  2017املؤرخ في  9مارس 2017

الشهر

إحداث المؤسسة أو الترفيع في رأس المال
طلب التجهيزات
الدخول طور اإلنتاج

C R

معلومات أخرى حول المؤسسات المنتصبة
مرجع المشروع األصلي
الرمز الديواني
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم التسجيل بالدفتر التجاري

طريقة التسليم

التزامات الباعث:
-

طريقة تسليم شهادة التصريح باالستثمار
مكان التسليم

-

الحوافز المطلوبة
مساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
منحة القطاعات ذات األولوية
بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين
تكفل الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان
منحة المنظومات االقتصادية
التونسيين حسب مستوى التأطير
منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية
منحة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات
البيئة
الحديثة وتحسين اإلنتاجية
مساهمة في رأس المال
منحة االستثمارات الالمادية
قرض عقاري فالحي
منحة البحث والتطوير
المشاريع ذات األهمية الوطنية
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات
منحة التنمية الجهوية

الحصول على الموافقة المسبقة قبل إدخال أيّة تغييرات على برنامج االستثمار،
االعالم عن أية تغييرات بخصوص البيانات والمعطيات المضمنة بشهادة إيداع التصريح باالستثمار،
الشروع في إنجاز االستثمار خالل سنة واحدة من تاريخ الحصول على شهادة إيداع التصريح باالستثمار التي تعتبر
الغية في صورة تجاوز هذا األجل،
إنجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ التصريح باالستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة
لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وعدم تحويل الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير قانونية وبخالف
ذلك تسحب االمتيازات.

بيانات القائم بالتصريح (الباعث)
االسم واللقب
الجنسية
تونسي مقيم بالخارج
بلد اإلقامة
تاريخ ومكان الوالدة
المستوى التعليمي
الشهادة العلمية
الصفة (وكيل /الباعث)
الغاية االجتماعية
بطاقة هوية
تاريخ ومكان اإلصدار
العنوان
المدينة
الترقيم البريدي
الهاتف  /الجوال
الفاكس
العنوان االلكتروني

 ....................................في ................................. :
االمضاء والختم:
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نعم

بطاقة تعريف وطنية

القار:

ال

جواز سفر

الجوّال:

بيانات حول المؤسسة
االسم (االسم االجتماعي/االسم التجاري)
الوكيل/الممثل القانوني
المقر االجتماعي
رقم السجل التجاري
المعرف الجبائي والديواني
رأس المال
الطبيعة القانونية
المساهمة األجنبية
توزيع المساهمة األجنبية/المساهمة المحلية
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الهاتف
الفاكس
العنوان اإللكتروني

نظام االستثمار
طبيعة المشروع
القطاع
النشاط
األنشطة الثانوية
إندراج المشروع ضمن منظومة إقتصادية

مواطن الشغل
مواطن الشغل المبرمجة
الشهادة
التصنيف ()1

نعم
أنظر الوثيقة المصاحبة

( :)1التصنيف :إطار فنّي – إطار إداري – عامل قارّ – عامل موسمي

االستثمار

بيانات عامة حول المشروع
سوق داخلية
توسعة
إحداث

نعم

ال

ال

مواطن الشغل الموجودة
الشهادة
التصنيف ()1

األراضي
البناءات
التهيئة
مصاريف التأسيس
التجهيزات الموردة
التجهيزات المحلية
وسائل النقل
المواشي
الغراسات
المال المتداول
المصاريف الالمادية بما في
ذلك مصاريف الدراسة
مصاريف أخرى
المجموع

مصدّر كلي
تجديد

اسم المنظومة

معطيات مفصلة حول المشروع

خصائص المشروع و هيكلة التمويل
التمويل
المبلغ (د.ت)
رأس المال االجتماعي
الترفيع في رأس المال
األموال الذاتية
الحساب الجاري للمساهمين
قروض طويلة المدى
قروض متوسطة المدى
قروض قصيرة المدى
قرض إيجار مالي
قروض المزودين
قرض عقاري

المبلغ (د.ت)

قروض خارجية
موارد أخرى
المجموع
بيان التجهيزات (أنظر الوثيقة المصاحبة)

التراخيص  /كراسات الشروط الضرورية للمشروع
المنتوج /الخدمة

ترخيص عدد 1
ترخيص عدد 2
ترخيص عدد 3

اإلنتاج المتوقع
الكمية (الوحدة)

المساحة

القيمة (د.ت)

مكان انتصاب المشروع
الوالية
المعتمدية
العمادة
المكان  /العنوان
ميناء اإلرتفاق /المركب
المساحة (هك)
صيغة اإلستغالل

المنتوج  /الخدمة
الميناء
الجملية (هك)
ملك

اسم المركب
المستغلّة (هك)
توكيل

المغطّاة (م)²
كراء أرض خاصة
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إنتاج السنة السابقة
المساحة
الكمية (الوحدة)

القيمة (د.ت)

كراء أرض دولية

15

استغالل ملك بحري عمومي

صيغ أخرى

ب ـيـان ال ـتـجـهـيـزات
* رقم التصريح:

R

C

* اسم الباعث:
* الغاية االجتماعية:
* قائمة التجهيزات املزمع اقتناؤها:
التجهيزات

الكمية

القيمة الجملية للتجهيزات (د.ت)
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القيمة (د.ت)

توزيع املساهمين في رأس املال
* رقم التصريح:

R

C

* اسم الباعث:
* الغاية االجتماعية:

املساهمات التونسية
املساهمون

رقم بت و أو
السجل التجاري

املساهمات األجنبية
رقم الجوازأو
%

املساهمون

الجنسية

السجل
التجاري
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%

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول تمكينكم من شهادة إيداع تصريح باالستثمار
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بتمكينكم من شهادة تصريح باالستثمار،
يشرفني دعوتكم لالتصال بمصالح وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية أو المندوبية الجهوية
ّ
للتنمية الفالحية
لتسلّمها.
بـــ
وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 3
▪ أنموذج املطلب الخاص بصلوحية وصل
إيداع تصريح باالستثمار
▪أنموذج املراسلة املوجهة إلى املستثمر
جوابا على مطلبه

19

إلى
السيد المدير الجهوي لوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
بـ ........................
الموضوع :حول صلوحية وصل إيداع تصريح باالستثمار.
بصفتي شخص طبيعي
أو وكيل شركة:

إنني الممضي أسفل هذا
السيّد (ة):
صاحب ب ت أو السجل
التجاري عدد:
والمتحصل على وصل إيداع التصريح باالستثمار عدد:
بعنوان المشروع المتمثل في:

وتبعا لصدور القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016والمتعلق بإصدار قانون
االستثمار ،أتقدم إليكم بمطلبي هذا للبت في صلوحية وصل إيداع التصريح باالستثمار المشار إليه أعاله،
قصد اإلدالء به لدى مصالح الديوانة.
وتقبلوا فائق التحية واالحترام.
 .............................في ...................................
اإلمضــــاء
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إلـــى الســـــيّــــد

الموضوع :حول صلوحية وصل إيداع تصريح باالستثمار.
المرجـــع :طلبكم الوارد بتاريخ

تحت عدد

تبعا لطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلق
بصلوحية وصل إيداع التصريح باالستثمار عدد:
بعنوان المشروع المتمثل في:

لإلدالء به لدى مصالح الديوانة،
نعلمكم أن وصل إيداع التصريح باالستثمار المذكور أعاله يتطابق مع،

أحكام القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016والمتعلق بإصدار قانون االستثمار،
وأحكام األمر عدد  419لسنة  2017المؤرخ في  10أفريل  2017المتعلق بضبط قائمات التجهيزات
وشروط االنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول  3و 4و 5من القانون عدد  8لسنة  2017المؤرخ
يخول االنتفاع باالمتيازات
في  14فيفري  2017والمتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية ،الذي ّ
الجبائية

وتقبلوا فائق التحية واالحترام ،والسالم.
21

إلـــى الســـــيّــــد

الموضوع :حول صلوحية وصل إيداع تصريح باالستثمار.
المرجـــع :طلبكم الوارد بتاريخ

تحت عدد

تبعا لطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلق
بصلوحية وصل إيداع التصريح باالستثمار عدد:
بعنوان المشروع المتمثل في:

لإلدالء به لدى مصالح الديوانة،
يشرفني إعالمكم ّ
بأن وصل إيداع التصريح باالستثمار الذي بحوزتكم لم يعد صالحا بسبب تجاوز أكثر من
ّ
مكونات االستثمار المبرمجة.
سنة على تاريخ إمضائه دون شروعكم في إنجاز ّ
هذا ويمكنكم االتصال بمصالح الوكالة للتصريح من جديد باالستثمارات المبرمجة.
وتقبلوا فائق التحية واالحترام ،والسالم.
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امللحق عدد 4
أنموذج مطلب للحصول على االمتيازات
املالية مصحوبا بمعطيات حول عملية
استثمارمبرمجة (دراسة مختصرة)
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إلى
السيّد المدير الجهوي للوكالة بـ............................
الموضوع :مطلب للحصول على االمتيازات المالية.
ملف يتض ّمن الوثائق المطلوبة.
المصاحيبّ - :
 معطيات حول عملية استثمار مبرمجة.إنّي الممضي أسفل
هذا السيّد(ة)

بصفتي شخص طبيعي
أو وكيل شركة:

صاحب "ب ت و" أو
سجل تجاري عدد:
أتقدم إليكم بمطلبي هذا للحصول على االمتيازات المالية المضمنة بالقانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ
في  30سبتمبر  2016والمتعلق بقانون االستثمار ونصوصه التطبيقية.
وتجدون رفقة هذا المطلب معطيات حول المشروع والوثائق الضرورية للحصول على االمتيازات.
سالم.
وتقبّلوا عبارات االحترام والتقدير ،وال ّ

 .......................................في ...................................
اإلمضــــاء
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معطيات حول عملية استثمار مبرمجة
(مثال مشروع فـــــالحـــــي)
 -1الوضعية الحالية للمستغلّة:
• الموقع:
المعتمدية

الوالية

المكان

العمادة

• المساحات:
المساحة الصالحة
للزراعة (هك)

المساحة الجملية
(هك)

المساحة المغطاة
(م)²

المساحة السقوية قبل
المشروع (هك)

• صيغة االستغالل:
ملك

الصيغة

كراء أرض
دولية

كراء أرض
صة
خا ّ

توكيل

صيغ أخرى (اذكرها)
...........................

المساحة (هك)

• الموارد المائية قبل عملية االستثمار موضوع الطلب:
المصدر
العدد
الدفق
(لتر/الثانية)
الملوحة
(غرام/لتر)

بئر سطحية

منطقة سقوية

بئر عميقة

بحيرة جبلية

واد
-

• البنية التحتية والبناءات الموجودة:
النوع

نعم/ال

الكهرباء
الماء الصالح للشراب
المسالك الفالحية
البناءات
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المساحة

الحالة

-------------

---------

االستغالل
الحالي
-------------

• المعدّات الفالحية الموجودة:
الحالة

النوع

• االستغالل الحالي للمساحات واالنتاج:
المساحات (هك)

األنواع

البعلية

السقوية

المردود (طن/هك)
السقوي

البعلي

اإلنتاج السنوي
الجملي
الوحدة الكمية

الغراسات

الخضروات

الحبوب

األعالف
أخرى

• المواشي
االنواع

العدد

نوع االنتاج

أبقار حلوب
عجول للتسمين
أغنام
ماعز
خيول
نوق
أرانب
نحل
أخرى........................
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اإلنتاج السنوي
الوحدة

الكمية

• التشغيل الحالي
عدد العملة
القارين

معدّل عدد أيام العمل
الموسمية السنوية

العدد

• المداخل قبل عملية االستثمار الحالية
معدّل المصاريف السنوية
معدّل المداخيل السنوية
الخام
الخام

االطارات
االختصاص

معدّل المداخيل السنوية
الصافية

 -2عملية االستثمار المبرمجة:
• مكونات عملية االستثمار
الوحدة
المكونات
البناءات:

الكمية

اشغال التهيئة:

الغراسات:

المواشي:

المعدّات:

الشاحنة
المال المتداول
غير ذلك من المصاريف
المجموع
27

الخاصيات الفنية

القيمة )أ د)

• هيكل التمويل (دون اعتبار المنح)
قيمة التمويل الذاتي (أد)

القروض
القيمة (أد)

المؤسسة الممولة

نوع القرض

• اإلنتاج المتوقع في سنوات الذروة
 اإلنتاج النباتيالوحدة

النوع

القيمة (أد)

الكمية

 اإلنتاج الحيوانيالوحدة

النوع

القيمة (أد)

الكمية

• التشغيل المبرمج
عدد العملة القارين

معدّل عدد أيام العمل
الموسمية السنوية

االطارات
العدد

االختصاص

• معطيات حول ترويج المنتوج:

• المداخل المتوقعة
معدّل المداخيل السنوية الخام
(د)

معدّل المصاريف السنوية الخام
(د)
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معدّل المداخيل السنوية الصافية
(د)

امللحق عدد 5
مضمون دراسة جدوى املشروع املطلوبة في
ملفات الحصول على االمتيازات املالية
(مثال مشروع فالحي)
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مضمون دراسة جدوى املشروع املطلوبة في ملفات الحصول على االمتيازات املالية (مثال مشروغ فالحي)
التفاصيل

المعطيات

مؤشرات عا ّمة حول الباعث ،منطقة المشروع ،نوعية االستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)،
ملخص الدراسة
ّ
ملخص جدول االستثمار والتمويل ،اإلنتاج ،والمردودية ،التشغيل...
والخاتمة
 تعريف الباعث ،الشكل القانوني ،رأس المال وتوزيعه بين المساهمين ،العنوان ،رقم الهاتف ،رقممعطيات حول الباعث
الفاكس ،البريد االلكتروني ...
 الموقع ،صيغة االستغالل ،المساحات وتوزيع استغاللها ،المعطيات المناخية ،الموارد الطبيعيةمعطيات عا ّمة حول
(المياه ،ال تربة ،التضاريس ،)...البنية األساسية والبناءات والغراسات والتجهيزات ومواطن الشغل
المستغلّة ومواردها
الموجودة...
ومحيطها
 حوصلة حول التوجهات العا ّمة للمشروع باالعتماد على المعطيات المتوفرة.معطيات عا ّمة حول مكونات االستثمار المادية (التهيئة ،البناءات ،الغراسات ،المواشي ،التجهيزات ،المعدّات المتنقلة)...
والالمادية.
مكونات االستثمار
حجم الطلب المتوقّع على المنتجات ،األسواق المستهدفة ،أسعار البيع ،سياسات التسويق وتكاليفها...
دراسة السوق
تفاصيل مكونات االستثمار والمبررات الفنية الختيارها ،الدراسة المائية التفصيلية مرفقة بمثال لشبكة
تطور المردود
الدراسة الفنية
ي ،الموازنة العلفية ،توزيع المساحات والتداول الزراعي ،نُظم اإلنتاج والتربية ّ
الر ّ
وكميات االنتاج ،التدخالت الزراعية والصحية...
جدول اإلنجاز الزمني لمكونات االستثمار
روزنامة االنجاز
اح تياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية ،والتوزيع حسب االختصاص والكفاءة،
التشغيل
جدول االستثمار والتمويل ،المصاريف ،قيمة اإلنتاج ،رقم المعامالت ،الناتج الخام لالستغالل
) ،(RBEالناتج الصافي لالستغالل ) ،(RNEاالستهالكات ،التدفق النقدي )،(Cash-Flow
الدراسة المالية
تطور الخزينة ) ،(Trésorerieالعائد الداخلي الخام ) ،(TRIاختبار
التصرف في القروض،
ّ
حساسية مردودية المشروع ) ،)Test de sensibilitéتحليل النتائج المتوقعة...
تقييم اآلثار البيئية للمشروع واالحتياطات المتخذة للتقليل من تأثراتها السلبية المفترضة بالنسبة
التأثير البيئي للمشروع
للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى قائمة المساهمين في اعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة مالئمة هذه االختصاصات
صصة إلعداد الدراسة مع المصاريف المترتّبة عن ذلك مع
إعداد الدراسة
لنشاط المشروع ،عدد أيّام العمل المخ ّ
المؤيّدات الضرورية
والمصاريف
 ك ّل الوثائق المطلوبة حسب النشاط،الوثائق الملحقة
 جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.بالدراسة
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إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على االمتيازات المالية
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم االمتيازات المالية المض ّمنة
يشرفني إعالمكم أن مواصلة النظر في
بالقانون عدد  71لسنة  2016والمتعلّق بقانون االستثمارّ ،
ملفّكم يتطلب منكم توفير المعطيات والوثائق التالية:
-

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 6
أنموذج الصفحة الخارجية مل ّ
قرر إسناد
امتيازات لالعتماد في املنظومة القديمة
والجديدة لالستثمار
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واجبات الباعث

الجمهورية التونسية
وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

ّ
يتعين على املستثمر احترام التشريع الجاري به العمل املتعلق خاصة
✓
باملنافسة والشفافية والصحة والشغل والضمان االجتماعي وحماية البيئة
وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل
املعلومات املطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات قانون االستثمار ونصوصه
التطبيقية مع ضمان صحة ودقة وشمولية املعلومات التي يقدمها.
ّ
يتعين على املستثمر املتحصل على هذا املقرر إعالم الهيئة التونسية
✓
لالستثمار أو وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بأي حوافز أو تشجيعات
منصوص عليها في نصوص تشريعية أخرى ،تحصل عليها أو تقدم بطلب
للحصول عليها.

ّ
مقرر إسناد إمتيازات
ع ــدد

ّ
يتعين على املستثمر إعالم الوكالة أو الحصول على موافقتها قبل إدخال أي
✓
تغييرات على برنامج االستثمار.
ّ
يتعين على املستثمر تقديم تقرير سنوي حول تقدم إنجاز املشروع إلى وكالة
✓
النهوض باالستثمارات الفالحية طيلة األربع سنوات املوالية للمصادقة.

القانون عدد  71لسنة ّ 2016
املؤرخ في  30سبتمبر2016
ّ
املتعلق بقانون االستثمار

✓ يعتبر هذا املقرر الغيا في صورة عدم الشروع في إنجاز االستثمار خالل سنة
من تاريخ الحصول على شهادة التصريح باالستثمار موضوع عملية
االستثمار الحالية.

هام :هذا المقرر ال يعوض التراخيص المسلمة من طرف المصالح المختصة األخرى
وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة الصحية عند التوريد

✓ تسحب الحوافز من املنتفع في الحاالت التالية:
• عدم احترام أحكام قانون االستثمار أو نصوصه التطبيقية،
• عدم إنجاز برنامج االستثمار خالل أربع سنوات من تاريخ التصريح
باالستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية وملرة واحدة ملدة أقصاها
سنتان ّ
بمقرر معلل من الهيئة التونسية لالستثمار،
• تحويل الوجهة األصلية لالستثمار بصفة غير قانونية.

وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية
 62نهج آالن سافاري  1003تونس  -الهاتف - )216( 71 771 300 :الفاكس)216( 71 808 453 :
أنترناتwww.apia.com.tn :
البريد اإللكترونيprom.agri@apia.com.tn :
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امللحق عدد 7
أنموذج بطاقة مشروع باعتماد منظومة
االستثمارالجديدة
(أنظرامللف على منظومة "إكسال")
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امللحق عدد 8
محتوى ّ
مقرر إسناد امتيازات باعتماد
املنظومة الجديدة لالستثمار
(أنظرامللف على منظومة "إكسال")
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إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على االمتيازات المالية
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم االمتيازات المالية المض ّمنة
يشرفني إعالمكم بمصادقة لجنة إسناد
بالقانون عدد  71لسنة  2016والمتعلّق بقانون االستثمار،
ّ
االمتيازات على مشروعكم حسب التراتيب واإلجراءات والمقاييس المعمول بها لذا فأنتم مدعوون
لالتصال بمصالح
مقرر إسناد االمتيازات.
وذلك لت ّ
سلم ّ

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ

36

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على االمتيازات المالية
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم االمتيازات المالية المض ّمنة
يشرفني إعالمكم ّ
بأن لجنة إسناد المنعقدة
بالقانون عدد  71لسنة  2016والمتعلّق بقانون االستثمارّ ،
بتّت بعدم الموافقة على مشروعكم وذلك لألسباب التالية:
بتاريخ
-

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 9
ّ
تتضمن موافقة أو عدم
أنموذج مراسلة
موافقة على تغييرمحتوى شهادة (وصل)
إيداع تصريح أو ّ
مقرر إسناد امتيازات
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إلــــى الســـيّـــــد

الموضوع :حول إدخال تغييرات على عملية استثمار مبرمجة
المرجع:
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بإدخال تغييرات على عملية االستثمار مبرمجة
موضوع شهادة (وصل) تصريح باالستثمار عدد
بتاريخ

ومقرر إسناد امتيازات عدد
ّ

بتاريخ

وحيث تتمثّل التغييرات المقترحة في:

يشرفني إعالمكم بــ
ّ

الموافقة

عدم الموافقة

سالم.
وتقبّلوا عبارات االحترام والتقدير ،وال ّ
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على طلبكم

المالحظات:

امللحق عدد 10
أنموذج مخطط أعمال لالنتفاع بقرض
عقاري (أنظرامللف بمنظومة "إكسال")
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ّ
مـخـطـط أعـمـال
 -Iمعطيات حول الباعث
اإلسم واللقب

المستوى التعليمي

العنوان

العمر
(سنة)

الهاتف

المهنة

البريد االلكترزني

 -IIمعطيات حول املستغلة الفالحية
 الموقع
الوالية

العمادة

المعتمدبة

المكان

 المساحات
المساحة الصالحة المساحة السقوية عدد القطع المكونة المسافة الفاصلة
المساحة
بين القطع (متر)
للمستغلّة
الحالية (هك)
للزراعة (هك)
الجملية (هك)



مثال توضيحي للمستغلّة
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 خاصيات التربة (التركيبة والملوحة والصلوحية):
الملوحة
التركيبة الفيزيائية والكيميائية



المنشآت الموجودة على االرض:



الموارد المائية الحالية:
المصدر

قوة التدفق
(ل/ث)

 الغراسات الحالية:
المساحة
نوع الغراسات
(هك)

كمية المياه بالمتر
المكعب الممكن
توفيرها يوميا

الكثافة

 البناءات الموجودة حاليا:
المساحة
العمر
نوع البناءات
( م) ²

الصلوحية

نسبة
الملوحة
(غ/ل)

العمر
(سنة)

الحالة

 معطيات أخرى
حالة المسالك الفالحية
إمكانية الربط بالتيار
المؤدية للضيعة
الكهربائي
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مسالك التوزيع
المتوفّرة بالجهة

مالحظــات

مالحظات

مالحظات

مالحظات

 -IIIمكونات اإلستثماراملزمع إنجازها على قطعة األرض بالتفصيل:
ّ
تخص تكوين ملفّ المشروع وتصوّ ر برنامج التنمية ونتائجه المرتقبة
مالحظات هامّة
❖ الجانب التنظيمي:
توفير التراخيص الالزمة وجميع الوثائق الفنية المتعلقة بالموارد الترابية والمائية واالمتثال
لمقتضيات كراسات الشروط المنظمة لتعاطي النشاط والوثائق القانونية بما في ذلك ثبوت تصرف
االرض.
❖ الجانب الفني:
 التثبت من مكونات االحياء الفالحي من غراسات وتداول زراعي والتأكد من االختيار االمثللتعاقب الزراعات الموسمية ومالئمتها مع الظروف المناخية بالجهة والخاصيات الفيزيائية
والكيميائية لألرض.
 التثبت من الموارد المائية المتاحة بالضيعة أو المزمع إحداثها ومدى تغطيتها لحاجياتالزراعات والغراسات المقترحة (موازنة مائية إيجابية) مع التأكد من نظام الري المقترح.
 التثبت من نوعية القطيع المزمع تركيزه ومدى تناغمه مع الروزنامة العلفية (موازنة علفيةإيجابية).
 التأكد من تناسق حجم االستثمارات (مساحة البناءات واقتناء المعدات) وبرنامج التشغيل معمتطلبات المشروع.
❖ الجانب المالي:
 جدول االستثمار مع التثبت من توزيع المكونات حسب المدة اإلندثارية وذلك بحصر عملياتالبناءات والتهيئة والغراسات ضمن المكونات طويلة المدى واقتناء المواشي والتجهيزات
والمعدات المتنقلة ضمن المكونات متوسطة المدى.
 جدول التمويل واحترام النسب الدنيا للتمويالت الذاتية ويستحسن التثبت من رأي مؤسساتالتمويل بخصوص تمويل مكونات المشروع.
 جدول المداخيل ورقم المعامالت مع التثبت من مستوى االنتاج النباتي والحيواني المرتقبفي سنوات الذروة مع االخذ بعين االعتبار معدالت االنتاج وأسعار البيع المسجلة بالجهة
والمعمول بها في النشاط المقترح.
 جدول مصاريف االستغالل مع التثبت من البطاقة الفنية واالقتصادية للزراعات والغراساتالمزمع تركيزها.
 جدول االستهالكات وتحديد المدة اإلندثارية لمكونات االستثمار. جدول إستخالص القروض واحتساب الفوائد البنكية. جدول مصاريف اليد العاملة القارة. جدول االرباح الخامة واالرباح الصافية والتدفق المالي والعائد الداخلي الخام. اإلفتراضات المقترحة للتحليل المالي.43

 جدول االستثمار المقترح:
مكونات االستثمار
مصاريف التأسيس
البناءات
التهيئة
الغراسات
المواشي
التجهيزات
المعدات المتنقلة
المال المتداول
غير ذلك من المصاريف
المجموع

الخاصيات الفنية

الحجم
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القيمة (دينار)

 جدول التمويل المقترح:
مكونات االستثمار
مصاريف التأسيس
البناءات
التهيئة
الغراسات
المواشي
التجهيزات
المعدات المتنقلة
المال المتداول
غير ذلك من المصاريف
المجموع



تمويل ذاتي (د)

منح (د)

التشغيل المبرمج:

القارين
العدد المبرمج للعمّال
ّ

عدد ايّام العمل الموسمية سنويا
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تمويل بنكي (د)

 جدول تطور المداخيل:
الزراعات والغراسات
الزراعات الكبرى
زراعة الخضروات
الغراسات
المواشي
المجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 5

السنة 4

السنة +6

مالحظة :إدراج تفاصيل المداخيل حسب مكونات اإلنتاج في الملف المعدّ للغرض على منظومة "إكسال".

 جدول تطور مصاريف االستغالل:
المكونات
الزراعات الكبرى
زراعة الخضروات
الغراسات
المواشي

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

السنة +6

المجموع
مالحظة :إدراج تفاصيل المصاريف حسب مكونات اإلنتاج في الملف المعدّ للغرض على منظومة "إكسال".

 جدول االستهالكات:
المكونات

المدة
القيمة
(د) االندثارية

السنة
2

السنة
1

البناءات
التهيئة
الغراسات
المواشي
التجهيزات
المعدات المتنقلة
المال المتداول
غير ذلك من
المصاريف
المجموع
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السنة
3

السنة
4

السنة
5

السنة 6
+

 جدول إستخالص القروض( :إحتساب أصل القرض والفوائض البنكية)
المكونات
قرض عقاري
قرض إستثماري
طويل المدى
قرض إستثماري
متوسط المدى
قرض موسمي
المجموع

السنة 2

السنة 1

السنة 3

السنة 4

السنة 5

السنة +6

 جدول تأليفي:
المكونات
المداخيل
مصاريف االستغالل
األرباح الخامة
االستهالكات
القروض البنكية
اليد العاملة القارة
االرباح الصافية
التدفق المالي

السنة 1

السنة 2

السنة 3

:TRI 
 مالحظات إضافية
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السنة 4

السنة 5

السنة +6

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على قرض عقاري
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
يشرفني
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم قرض عقاري،
ّ
إعالمكم أن مواصلة النظر في ملفّكم يتطلب منكم توفير المعطيات والوثائق التالية:
-

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 11
أنموذج بطاقة قرض عقاري للعرض على
لجنة اسناد االمتيازات
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وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

مم

بطاقة قرض عقاري
 -1العارض
▪ االسم واللقب:
الصادرة بـ ـ ـ
00376641
▪ عدد ب ت و:
▪ تاريخ ومكان الوالدة 25 :أفريل 2016
▪ العنوان:
▪ الصفة:

في:
▪ املهنة الحالية( :حسب ب ت و):
▪ املستوى التعليمي:

 -2موقع األرض
▪ املكان:

▪ الوالية

▪ املعتمدية:

 -3الوضعية الحالية للمستغلة
▪ ـاملساحة:

هك

ص آر

آر

▪ الوضعية العقارية:

▪ البائع:
▪ تصنيف عملية االقتناء
أصول
أفراد عائلة
▪ املوارد املائية املتوفرة
قوة التدفق (ل/ث)
املصدر
▪ الغراسات املوجودة:
عدد الغراسات
النوع
▪ البناءات املوجودة:
املساحة
البناءات
▪ تحليل التربة:
الكلس الجملي ()%

أخرى

ضم

املالحظات

نسبة امللوحة (غ/ل)

العمر(سنة)

املساحة (هك)

العمر(سنة)

الكلس الفعال ()%

املالحظات

الحالة

الناقلة الكهربائية ملمو /صم

▪ استعماالت التربة:
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اإلصالحات

 -4قيمة األرض (د):
 -5تقييم ثمن األرض
حسب الوعد بالبيع (د)

حسب املصالح املركزية (د)

حسب املعاينة (د)

 -6التمويل:
▪ تمويل شراء األرض:
املصدر
تمويل ذاتي
قرض عقاري
الجملة

القيمة املقترحة من طرف العارض (د.ت)

▪ تمويل عملية التهيئة:
القيمة املقترحة (د)
املكونات
حفرالبئر
كهربة البئر
الجملة

القيمة املحتسبة (د)

القيمة املقترحة بعد دراسة امللف (د.ت)

التمويل الذاتي (د)

القرض العقاري (د)

▪ قيمة القرض العقاري (شراء أرض  +تهيئة):
قيمة القرض العقاري (د)
املكونات
شراء األرض
التهيئة
الجملة
ّ -7
أهم مكونات املشروع املزمع إنجازه:

 -8اإللتزامات :إلتزم الباعث باإللتزامات املنصـوص علههـا ضـمن الفصـل  25مـن األمـرعـدد  389لسـنة  2017مـؤرخ فـي  09مـارس
2017
 -9رأي املصالح الجهوية :

 -10رأي لجنة إسناد اإلمتيازات
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امللحق عدد 12
أنموذج ّ
مقرر اسناد قرض عقاري
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مق ّـرر إسناد قرض عقاري
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد

ع

0 0

ّ
إن وزيرالفالحـة واملوارد املائية والصيد البحري بعد اطالعه،

 على القانون عدد  71لسنة ّ 2016املتعلق بقانون االستثمار،
املؤرخ في  30ديسمبر ّ 2016
 على األمر عدد  389لسنة ّ 2017املؤرخ في  09مارس  ،2017املتعلق بالحوافز املالية لفائدة االستثمارات املنجزة في
إطار قانون االستثمار،
ّ
 -وباقتراح من وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية املضمن في قرار :اللجنة الوطنية إلسناد االمتيازات املنعقدة بتاريخ:

ق ـ ـ ـ ـ ـ ّرر ما يـ ـ ـ ـ ـل ـ ـي:
إسناد قرض عقاري لفائدة السيد(ة):
الصفة:
الجنسية :تونسية رقم ب ت و:
املكان:

العمر:

املعتمدية

الوالية:

قيمة شراء األرض:

دينار

قيمة عملية التهيئة

دينار طبيعة عملية التهيئة:

املساحة:

هك

االمتيازات املالية املمنوحـة:
املكونة
قيمة القرض العقاري (أد)

آر

سنة

ص آر

شراء األرض

حفرالبئر

الربط بالتيارالكهربائي

مدة القرض 25 :سنة الفائض 3 :في املائة ّ
ّ
مدة االمهال 7 :سنوات

• يصرف القرض العقاري الخاص بعملية التهيئة
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تونس في :

املجموع

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على قرض عقاري
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
يشرفني
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم قرض عقاري،
ّ
إعالمكم بمصادقة لجنة إسناد االمتيازات على مطلبكم حسب التراتيب واإلجراءات والمقاييس المعمول
بها لذا فأنتم مدعوون لالتصال بمصالح
مقرر إسناد القرض العقاري.
وذلك لت ّ
سلم ّ

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ

54

إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول مطلبكم المتعلّق بالحصول على قرض عقاري
بتاريخ:
المرجع :مطلبكم
يشرفني
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بالمصادقة على منحكم قرض عقاريّ ،
إعالمكم ّ
بأن لجنة إسناد المنعقدة بتاريخ بتّت بعدم الموافقة على طلبكم وذلك لألسباب التالية:
-

وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 13
أنموذج مطلب صرف منحة
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إلى
السيّد المدير الجهوي للوكالة بـ
الموضوع :مطلب صرف منحة لعملية استثمار مصادق عليها
ملف يتض ّمن الوثائق المدعّمة لإلنجازات
المصاحيب- :
ّ
 تقرير سنوي حول تقدّم انجاز مشروعإنّي الممضي أسفل
هذا السيّد(ة):

بصفتي شخص طبيعي
أو وكيل شركة:

رقم "ب ت و" أو
السجل التجاري:

العنوان:

الهاتف:

البريد
االلكتروني:

الفاكس:

أتقدّم بمطلبي هذا قصد صرف المنح المصادق
بمقرر إسناد امتيازات عدد:
عليها ّ
بعنوان المشروع
الكائن بمعتمدية:

بتاريخ:
المكان
المس ّمى:

عمادة:

وتتمثّل المكونات المنجزة موضوع الطلب في:
المكونات

الحجم المنجز

الوثيقة المد ّ
عمة

سالم.
وال ّ
اإلمضاء

التاريخ:
مالحظة :الرجاء إدراج رسم بياني لمكان المشروع وأقرب نقطة تد ّل عليه وذلك في ظهر الصفحة
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امللحق عدد 14
ّ
أنموذج تقريرسنوي حول تقدم انجاز
مشروع

58

تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز مشروع
-I

معطيات حول الباعث

رقم بطاقة التعريف
أو السجل التجاري
االسم واللقب أو الغاية
االجتماعية

-II

تاريخ االصدار
الوكيل بالنسبة
للشركة

العنوان

البريد االلكتروني

الهاتف

معطيات عامّة حول عملية االستثمار المصادق عليها

الوالية

رقم شهادة التصريح

المعتمدية

المكان
(ميناء االرتفاق
للصيد البحري)

العمادة

تاريخ اإلمضاء

رقم مقرر إسناد
االمتيازات

تاريخ االمضاء

المساحة
(هك)

النشاط

قيمة االستثمار
بالمقرر (دينار)

مدّة إنجاز
المشروع

 -IIIتقدم انجاز عملية االستثمار المصادق عليها
المكونة

الوحدة

الكمية
المبرمجة المنجزة
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القيمة (د)
المنجزة
المبرمجة

مالحظات )(1

الوحدة

المكونة

الكمية
المبرمجة المنجزة

) :(1تتض ّمن المالحظات بالخصوص المعطيات التالية:

-IV

 التنصيص على تغيير الخاصيات الفنية للمكونة المنجزة مقارنة بالمبرمجة أسباب التأخير في اإلنجاز مقارنة بالروزنامة المصادق عليها -أي توضيحات أخرى حول اإلنجاز

تقدم صرف المنح

القيمة الجملية للمنح المبرمجة (د)

-V

القيمة (د)
المنجزة
المبرمجة

مالحظات )(1

مالحظات

القيمة الجملية للمنح المصروفة (د)

تقدم إحداث مواطن الشغل

عدد اليد العاملة
القارّ ة المبرمج

عدد اإلطارات
المبرمج

عدد اليد العاملة
القارّ ة المحدث

( 2و  :)3تتض ّمن المالحظات بالخصوص المعطيات التالية:

-VI

عدد اإلطارات
المنجز

مالحظات ()3

 أسباب التأخير في اإلنجاز مقارنة بالروزنامة المصادق عليها -أي توضيحات أخرى حول اإلنجاز

االنتاج

نوع المنتج

كميات
اإلنتاج
المتوقع

كميات
اإلنتاج
المحققة

وحدة
القياس

قيمة اإلنتاج
المتوقع (أد)

قيمة اإلنتاج
المحقق
(أد)

مالحظات

 -VIIاإلشكاليات في إنجاز المشروع:

 -VIIIالمقترحات:

حرر بــ....................................... :بتاريخ ........................................ :االسم واللقب واالمضاء والختم
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امللحق عدد 15
أنموذج تقريرمعاينة لصرف منحة

61

وكالة النهوض
باالستثمارات الفالحية

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

تقرير معاينة تقدم إنجاز عملية استثمار مصادق عليها لصرف منح
رقم المعاينة

تاريخ المعاينة

رقم التسجيل بمكتب الضبط

تاريخ إيداع مطلب الصرف

الباعث:
اإلسم واللقب أو الغاية االجتماعية

رقم "ب ت و" أو السج ّل التجاري

الرقم القار

المستغلة:
الوالية

المعتمدبة

العمادة

المساحة المساحة
المساحة
الجملية الصالحة
المروية
(هك)
(هك)

المكان

أو المركب:
الطول (متر)

النوع

الحمولة (طن)

عملية االستثمار:
رقم مقرّ ر إسناد
االمتيازات

النشاط

تاريخ إمضائه

قيمة االستثمارات
المبرمجة (د)

قيمة المنح
المبرمجة (د)

اإلنجازات حسب المعاينة الميدانية:
المكونات المصادق عليها

الحجم
المنجز

الحجم
المبرمج
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تقدير نسبة
االنجاز

مالحظات

الحجم
المبرمج

المكونات المصادق عليها

الحجم
المنجز

تقدير نسبة
االنجاز

مالحظات

مالحظات عامّة:

الفريق المكلّف بالمعاينة:
االسم واللقب

اإلدارة أو الهيكل

الصفة
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اإلمضاء

إلـــى الــســـيّــــد

الموضوع :حول صرف منح لمشروعكم
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بصرف منح لمشروعكم موضوع مق ّرر إسناد
يشرفني إعالمكم بأنّه
بتاريخ
إمتيازات عدد
تعذّر علينا صرف المنح لفائدتكم وذلك لألسباب التالية:

فالرجاء العمل على تدارك ذلك وإعالم مصالحنا للقيام بما يتعيّن.
وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 16
أنموذج إذن صرف املنح
(انظرامللف على منظومة "إكسال"
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إلـــى الـــســـيّـــد

الموضوع :حول صرف منح لمشروعكم
المرجع :مطلبكم بتاريخ:
مقرر إسناد إمتيازات
تبعا لمطلبكم المشار إليه بالمرجع أعاله والمتعلّق بصرف منح لمشروعكم موضوع ّ
يشرفني إعالمكم بأنّه ت ّم تحويل إذن صرف
بتاريخ
عدد
منح لفائدتكم إلى مصالح البنك
بتاريخ
وتقبّلوا عبارات االحترام،
سالم.
وال ّ
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امللحق عدد 17
املقاييس الفنية واملالية ملكونات االستثمار
▪
▪
▪
▪

ّ
الخاصة باملساحة الدنيا املطلوبة ألسناد املنح للجرارات وآالت الحصاد
املقاييس
ّ
الخاصة بإسناد املنح للشاحنات
املقاييس
ّ
الخاصة بإسناد املنح ملكونات االقتصاد في مياه الري
املقاييس
املقاييس املالية ملكونات االستثماراألخرى
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المقاييس الخا ّ
صة بالمساحة الدنيا المطلوبة
ألسناد المنح للجرارات وآالت الحصاد
المحرك تساوي أو تقل عن  45حصان بخاري :دون تحديد مساحة دنيا وبالنسبة
• قوّ ة
ّ
لالستغالل السقوي فقط
المحرك تفوق  45حصان بخاري :اعتماد الجدول التالي:
• قوّ ة
ّ
المعدات

الجرارات

المساحة الجملية

نمط االستغالل

الجرار األوّ ل

الجرار الثاني الجرار الثالث

ما زاد عن  3جرارات

بعلي

 30هك

 75هك

 150هك

كل مساحة إضافية بـ  75هك
تخ ّول منحة لجرار إضافي

سقوي

 3هك

 15هك

 30هك

كل مساحة سقوية إضافية بـ
تخول منحة لجرار
 15هك ّ
إضافي

آلة الحصاد
األولى

آلة الحصاد
الثانية

آلة الحصاد
الثالثة

ما زاد عن  3آالت حاصدة

آالت الحصاد
 100هك

 500هك

 750هك

كل مساحة إضافية بـ 250
تخول منحة آللة حاصدة
هك ّ
إضافية

مالحظة  :عند وجود مستغلة بها مساحات سقوية وبعلية :يتم اعتماد معدل تحويل المساحات
كاآلتي:
 oالجرار األول 1 :هك سقوي يعادل  10هك بعلي
 oابتداء من الجرار الثاني 1 :هك سقوي يعادل  5هك بعلي

المقاييس الخا ّ
صة بإسناد المنح للشاحنات
 يخول لك ّل مشروع فالحي االنتفاع بمنحة القتناء شاحنة خفيفة شريطة االستظهار بدفعمعلوم فالحي مضمنة بالبطاقة الرمادية عند صرف المنحة.
 -بالنسبة لمشاريع الخدمات ال بدّ من االستظهار ببطاقة تعريف جبائية (باتيندة)

المقاييس الخا ّ
صة بإسناد المنح لمكونات االقتصاد في مياه الري
 اعتماد المراجع الفنية الصادرة عن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري.68

المقاييس المالية لمختلف مكونات االستثمار
المكونات
التهيئة
تهيئة بناءات قديمة د/م

القيمة القصوى
بالدينار
 * %40قيمة
بناية جديدة
 15د/م طول
 20د/م طول
 60د/م طول
 8د  /م طول
2
 100د/م
2
 50د/م
2
 10د/م

2

سياج أسالك معدنية شائكة fil barbelé
سياج أسالك معدنية متشابكة Grillage
سياج حائط
سياج من الجريد الجاف
Rotoluve, Pédiluve
تبسيط األرض باإلسمنت المسلح ومسلك معبد
مسلك فالحي د/م 2غير معبد
إيصال كهربائي
البحث عن الماء بواسطة التنقيب االستطالعي أو الكهربائي
إحداث آبار سطحية قطر يفوق 3متر
تعميق اآلبار
اصالح اآلبار
اصالح صهاريج
آبار عميقة أنبوبية PVC
آبار عميقة أنبوبية معدنية
تركيز مجاري باطنية إليصال مياه الري
شبكة صرف المياه،
شبكات التجفيف،
جهر شبكات الصرف والتجفيف
تسوية األرض أو صقلها أو أشغال شق األرض

حسب قائمة
تقديرية
 700د/متر
 800د/متر
 180د/متر
3
 20د/متر
 300د/متر
 600د/متر

أشغال إحداث مصاطب ميكانيكية ،يدوية ،أشرطة حجرية ،أحواض فردية
أشغال التحكم في سيالن المياه (جسور ،سدود تحويلية ،بحيرات جبلية،
محول مياه)
تثبيت المنشآت وتعشيب األخاديد
األشرطة المثبتة والمعشبة
التشجير الغابي لإلنتاج المطلق
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حسب قائمة
تقديرية مصادق
عليها من
المصالح الفنية
ذات النظر مع
عدم احتساب
اآلداء على القيمة
المضافة في
صورة إعفاء
التجهيزات منها
أو إمكانية
استرجاعها

المكونات
تشجير ضفاف األودية ،مصدات رياح وأشرطة غابية
أشغال مقاومة التصحر
تثبيت الطوابي بواسطة سعف النخيل
تثبيت بواسطة الغراسات
تثبيت ميكانيكي وتشجير الكثبان الساحلية
البناءات
رصيف للشحن علو أكثر من  1متر
اسطبل أبقار وملحقاته ،مالبن ،مرنبة ،بيت محرك ،بناءات استغالل لتربية
النحل ،مرابض الخيل ،مداجن
حفر للغبار (3,3م/3راس) وحفر للمزابل (1,5م/3راس) تابعة إلسطبالت
األبقار
زريبة أغنام وماعز
مستودع ( )charpenteللمعدات والمحاصيل،
مبردات اسمنتية دائرية (جيوحرارية)
بناءات هيكل حديدي :مسلخ ،مذبح ،معصرة ،مخزن تبريد ،مركز تجميع
حليب... ،
بناءات إسمنتية :مسلخ ،مذبح ،معصرة ،مخزن تبريد ،مركز تجميع حليب،
قاعة حلب عصرية ،إدارة ،مخزن ،مغازة ،مسكن ريفي ...

القيمة القصوى
بالدينار

 100د/م
250د/م

2

2

160د/م

2

130د/م

2

170د/م
300د/م

2

400د/م

2

3

صهاريج وفساقي لجمع مياه األمطار(باالسمنت)
أحواض مياه الري (باالسمنت)
حوض مائي مرتفع  5أمتار فأكثر
أشغال  VRDشبكة صرف المياه واالشغال الداخلية للكهرباء والغاز والماء
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 170د/م
3
 150د/م
 600د/م مكعب
حسب قائمة
تقديرية

المعدات
معدات النقل شاحنة فالحية  1طن
معدات النقل حمولة تتجاوز  1طن
المعدات الفالحية (جرارات وحاصدات وتوابعهما)
مراكب الصيد البحري وتجهيزات الصيد
معدات الري بمختلف أنواعها
مضخات وتجهيزات أخرى
تجهيزات عزل وتبريد إيجابي د/طن
تجهيزات عزل وتبريد سلبي د/طن
مخازن حبوب (بناءات+تجهيزات)
شباك حامية من حجر البرد
بالستيك تأخير النضج
جوابي بالستيكية
معدات تربية فراخ دجاج البيض
معدات تربية دجاج البيض
معدات تربية دجاج اللحم
معدات تربية امهات الديك الرومي
Cageot dinde
Cageot poulet
معدات مكتبية
معدات إعالمية
معدات نقل مبردة
بيوت محمية في شكل أنفاق منعزلة
بيوت محمية متعدد االقبية
بيوت محمية كاناريان
معصرة زيتون chaine continue
Citerne Inox huile d'olive
Machine de mise en bouteille 550b/h
Palox 1,2*1*0,8
صناديق بالستيكية للغالل والخضر
وغيرها من المعدات واآلالت والتجهيزات
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إعتماد القيمة الواردة بالفاتورة
التقديرية مع عدم احتساب اآلداء
على القيمة المضافة في صورة
إعفاء المعدات منها أو إمكانية
استرجاعها

الحيونات الصالحة للتربية
أراخي وأبقار
نعاج وأكباش
ماعز وتيس
إبل (ناقة وجمل)
مهرة ،حصان
أرانب للتربية
أمهات الدجاج والديك الرومي ،دجاج البيض،
فرقة نحل
اصبعيات األحياء المائية

إعتماد القيمة الواردة بالفاتورة
التقديرية

وغيرها من الحيونات والكائنات الحية المعدة للتربية
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الغراسات وأشغال التهيئة المتعلقة بها
الحراثة العميقة
الحراثة العميقة تفوق  80صم
الحراثة العميقة تفوق  80صم مع إخراج الحجارة
الحراثة العميقة أقل من  80صم
تقليع الغراسات د/هك
تقليع غراسات زياتين
تقليع غراسات غير الزيتون
العناية بغراسات زيتون
التقليم الحاد أو التشبيب
صيانة غراسات الزيتون (تسميد ،تقليم ،حراثة),,,
زياتين بعلية
زياتين سقوية
إبادة النجم ميكانيكيا
إبادة النجم كيميائيا
العناية بالغراسات غير الزيتون
إحداث غراسات جديدة
الزيتون
زيتون بعلي
بالشمال ( 100ش/هك)
بالوسط من  35إلى  69ش/هك
بالجنوب من  25إلى  17ش/هك
زيتون سقوي مكثف
من  100إلى  204ش/هك
من أكثر  206إلى  550ش/هك
زيتون سقوي ذو الكثافة العالية
من  1250إلى  1666ش/هك مع التسنيد
قوارص
قوارص  210ش/هك
قوارص  420ش/هك
قوارص أقل من  500ش/هك
قوارص أكثر من  500ش/هك
نخيل
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القيمة القصوى بالدينار
 800د/هك
 2000د/هك
 300د/هك
300
1 000
300
300
1 200
600
350
600

2 000
2 000
2 000
4 200
4 500
13 000

9 000
10 000
12 000

الغراسات وأشغال التهيئة المتعلقة بها
دقلة النور وتمر وغيرها من غراسات النخيل
كروم العنب
تحويل سقوي أكثر من  3000ش/هك
تحويل سقوي بين  2000و  3000ش/هك
تحويل بعلي (معدل  2000ش/هك بالشمال)
مائدة بعلي
مائدة سقوي  1500 - 1000ش/هك
مائدة سقوي  2000 - 1500ش/هك
مائدة سقوي  3000 - 2000ش/هك
مائدة سقوي أكثر من  3000ش/هك
تسنيد غراسات العنب
تسنيد بسيط
تسنيد على  4اسالك أو مضاعف
تعريش تام
فستق وجوز
سقوي  400ش /هك
بعلي  200-100ش/هك
تين
سقوي  400ش /هك
بعلي  200ش/هك
أشجار عوينة خوخ نكتارين لوز بعلية
عوينة خوخ نكتارين سقوي
أقل من  500ش/هك
 1000- 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
لوز سقوي
أقل من  500ش/هك
 1000- 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
حب الملوك بعلي بالشمال
حب الملوك سقوي
أقل من  500ش/هك

القيمة القصوى بالدينار
12 000
17 000
15 000
9 000
11 000
15 000
17 000
19 000
10 000
15 000
24 000
6 000
4 000
6 000
4 000
4 500

9 000
10 000
12 000
9 000
10 000
12 000
4 000
9 000
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الغراسات وأشغال التهيئة المتعلقة بها
 1000- 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
مشمش بعلي بالشمال
مشمش بعلي بالوسط والجنوب
مشمش سقوي
أقل من  500ش/هك
 1000- 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
رمان سقوي
أقل من  500ش/هك
 1000- 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
تفاح وإجاص وبوصاع سقوي
أقل من  500ش/هك
من  1000 - 500ش/هك
أكثر من  1000ش/هك
أشجار أخرى
األفوكاتو
المانقا
الكاكي
الكيوي
الهندي (غالل)
الكبار  1000ش/هك
الرند  100ش/هك
مصدات رياح داخلية (سرول ،كازوارينا)...
شجيرات علفية

القيمة القصوى بالدينار
10 000
12 000
4 000
4 500
9 000
10 000
12 000
9 000
10 000
12 000
8 000
10 000
12 000
20 000
20 000
20 000
20 000
5 000
6 000
5 000
 2د/متر
2 000
القيمة الواردة أعاله مع إضافة
نسبة %25

الغراسات البيولوجية
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امللحق عدد 18
القائمات امللحقة باألمرعدد 389لستة  2017املؤرخ في 09
أفريل :2017
❖املحق عدد  1لألمر
 قائمة القطاعات ذات األولوية
 قائمة املنظومات االقتصادية
 قائمة األنشطة املستثناة من التنمية الجهوية
 قائمة الخدمات املرتبطة باألنشطة الفالحية
 قائمة الخدمات املرتبطة بالصيد البحري
 قائمة أنشطة التحويل ّ
ملنتوجات الفالحة والصيد البحري
لي
األو
ّ
 قائمة االستثمارات املادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة
املادية لتحسين اإلنتاجية
 قائمة االستثمارات ّ
 قائمة االستثمارات الالمادية
 قائمة مصاريف البحث والتطوير
❖املحق عدد  2لألمر
 قائمة مناطق التنمية الجهوية
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الملحق عدد 1لألمر عدد  389لسنة 2017
 -Iقائمة القطاعات ذات األولوية
-

-II

الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية والخدمات المرتبطة بها،
أنشطة التحويل األولي لمنتوجات الفالحة والصيد البحري،
صناعات النانوتكنولوجيا،
صناعة البيوتكنولوجيا،
النسيج والمالبس،
الصناعات االلكترونية،
البالستيك التقني والمواد المركبة،
تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية،
مراكز البحث والتطوير والبحث السريري،
تصنيع التجهيزات الصناعية،
الصناعات العسكرية،
الصناعات الثقافية واإلبداعية،
تجميع وتثمين وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة،
مشاريع حماية وتثمين المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر،
إنتاج الطاقات المتجددة،
تكنولوجيات االتصال والمعلومات،
الخدمات اللوجستية المسداة بالمناطق اللوجستية،
السياحة :مشاريع اإليواء والتنشيط السياحي المنجزة في إطار تنمية السياحة الثقافية ،اإليكولوجية،
االستشفائية ،الصحراوية وسياحة القولف،
المراكز الرياضية والترفيهية،

قائمة المنظومات االقتصادية
-

-III

منظومة الزراعات الجيوحرارية،
منظومة النباتات الطبية والعطرية،
منظومة المواد اإلنشائية.

قائمة األنشطة المستثناة من االنتفاع بامتيازات
-

التنمية الجهوية،
استخراج المواد اإلنشائية وترويجها على حالتها،
الخدمات المالية والتأمين،
مشغلي شبكات االتصال ومزودي خدمات األنترنات،
تجارة التفصيل والجملة،
خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات االستهالك على عين المكان باستثناء المطاعم السياحية المصنفة،
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة،
البعث العقاري واألشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما،
الخدمات العقارية وخدمات اإليجار،
خدمات المهن الصغرى،
خدمات الحالقة والتجميل،
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-

-IV

النقل،
وكاالت األسفار السياحية،
الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية،
المهن الحرة،
الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية،
قاعات األفراح،
صناعة الخبز والمرطبات والحلويات،
صناعة التوابل المختلفة ورحي القهوة،
الصناعات التقليدية غير المهيكلة دون خمسة عمال،

قائمة أنشطة الخدمات المرتبطة بالفالحة والصيد البحري
وأنشطة التحويل األولي لمنتوجات الفالحة والصيد البحري
-

 -1الخدمات المرتبطة باألنشطة الفالحية
إضفاء قيمة إضافية للمنتوجات الفرعية النباتية أو الحيوانية،
التلقيح االصطناعي،
خدمات العيادات والمصحات البيطرية،
خدمات المخابر الفالحية البيطرية،
االستشارات الفالحية،
جمع الحليب،
جمع وخزن الحبوب،
تكييف البذور وتسويقها،
تحضير األرض والجني والحصاد والعناية وحماية النباتات والعناية بها،
خدمات الرش الجوي باألدوية للزراعات والغراسات الفالحية،
حفر اآلبار والتنقيبات المائية،
خزن األعالف الخشنة المنتجة محليا،
الوحدات المتنقلة للتصرف في الشبكات المائية الفالحية وصيانتها،
الوحدات المتنقلة لصيانة المعدات الفالحية،
الوحدات المتنقلة لمداواة النباتات والتزويد الميداني بمستلزمات اإلنتاج وجني المحاصيل،
النقل المبرد للمنتوجات الفالحية،
الخدمات المرتبطة بالصيد البحري،
تركيب تجهيزات وآالت الصيد البحري،
توزيع منتوجات الصيد البحري عبر مسالك مندمجة،
تحاليل تكنولوجية وكيمياوية بيطرية،
صنع قشور الثلج،
النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري،
تنظيف مستلزمات ووسائل اإلنتاج،
الوحدات المتنقلة لصيانة تجهيزات ومعدات الصيد البحري.

-

 -2أنشطة التحويل األولي لمنتوجات الفالحة والصيد البحري
تصنيع الحليب الطازج في مناطق اإلنتاج ما عدى صنع الياغورت،
إنتاج األجبان من الحليب الطازج المحلي،
تصبير ونصف تصبير الغالل والخضر ومنتجات الصيد البحري باستثناء الزيتون،
نصف تصبير زيتون المائدة بطرق عصرية،
إنتاج مشتقات الطماطم،
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-

-V

استخراج الزيوت الروحية والعطرية،
تكييف منتجات الفالحة والصيد البحري،
معاصر زيت الزيتون،
تعليب زيت الزيتون،
تحويل البيض،
إنتاج األغذية البيولوجية المكيفة والمحولة،
إنتاج عصير الغالل الطازجة،
مذابح ومسالخ صناعية،
وحدات تحويل اللحوم،
نشر وتحويل وتكييف المنتجات الغابية.

قائمة االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين اإلنتاجية
 -1االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة
 تجهيزات التصميم :محطات التصميم باعتماد الحاسوب ومحطات الرسم باعتماد الحاسوب، محطات التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب ومحطات الصيانة باعتماد الحاسوب، تجهيزات المخابر باستثناء األدوات والتجهيزات الصغرى مثل التجهيزات البلورية للمخابر والمواداالستهالكية وتجهيزات اإلنتاج.
-

 -2االستثمارات المادية لتحسين اإلنتاجية
اقتناء الجرارات الفالحية وتوابعها وآالت الحصاد وآالت جني الزيتون،
اقتناء اآلالت والمعدات الضرورية لالقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري
والتسميد،
إنجاز أشغال حفظ المياه وأديم األرض،
إكثار البذور وإنتاجها،
إحداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة والمعدة للرعي وغراسة الشجيرات العلفية والغابية،
التجهيزات واآلالت والوسائل الخصوصية الضرورية لإلنتاج وفق الطريقة البيولوجية،
تركيز شباك واقية،
تركيز وحدات إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجدّدة في قطاع الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء
المائية،
التجهيزات والوسائل الخصوصية الضرورية إلنتاج المستسمد وتثمين المخلفات الزراعية والحيوانية
والعضوية،
تجديد الغراسات الهرمة من الزياتين واألشجار المثمرة،
استصالح األراضي وتحسين خصوبة األرض وردم الواحات ومنشآت تجميع مياه األمطار،
التجهيزات والمعدات الخاصة بالبيوت الحامية المتعددة األقبية والبيوت الحامية من صنف كاناري،
اقتناء تجهيزات ومعدات تدقيق ميدانية لترشيد استعمال المدخالت الفالحية والتحكم في الجودة،
تجهيزات ومعدات التحكم في الرطوبة والحرارة داخل بناءات ومنشآت اإلنتاج،
التجهيزات والوسائل الخصوصية إلنتاج المشاتل الغابية والرعوية،
تجهيزات الحلب وتجهيزات تبريد الحليب على مستوى الضيعة،
تجهيزات التبريد والتجميد على المتن،
آالت صنع القشور على المتن،
أجهزة االستكشاف في الصيد البحري،
األجهزة الطرفية للمتابعة عبر األقمار االصطناعية في الصيد البحري،
غرف وحاويات عازلة لحفظ المنتوج على المتن،
معدات صيد بحري انتقائية،
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-

-VI

موزع آلي لألعالف الخاص بمشاريع تربية األحياء المائية،
موزع آلي لألكسيجين بمنشآت تربية األحياء المائية باألحواض،
غراسات الزيتون الجديدة.

قائمة االستثمارات الالمادية
-

-

-

التحاليل المخبرية للمنتوج قصد إثبات مطابقته للمواصفات المطلوبة وإبراز عالماته الخصوصية،
تصميم وتسجيل العالمات التجارية للمنتجات الفالحية،
وضع نظام عالمات مثبتة لألصل وعالمات بيان المصدر وغيرها من عالمات الجودة للمنتجات الفالحية،
تركيز نظام استرسال للمنتجات الفالحية،
مصاريف الدراسات،
مصاريف المرافقة والتأطير،
استغالل براءات االختراع،
المساعدة في ميدان التسويق،
المساعدة الفنية في:
• .التصنيع باعتماد الحاسوب،
• .التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،
• .التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب،
• .الجودة،
• .التصميم باعتماد الحاسوب،
• .الفصالة.
تركيز برمجيات مندمجة،
مكتب أساليب،
شهادة المطابقة لمواصفات" تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"،
شهادة المطابقة لمواصفات إيزو،
شهادة المطابقة للمواصفات التونسية ولمواصفات البلدان،
األجنبية،
وضع عالمة المطابقة لمواصفات اللجنة األوروبية،
اعتماد المخابر،
تعيير التجهيزات،
اقتناء برمجيات:
• .التصنيع باعتماد الحاسوب،
• .التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،
• .التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب،
• .الجودة،
• .التصميم باعتماد الحاسوب،
• .الرسم باعتماد الحاسوب،
• .الفصالة،
• .مندمجة.
المساعدة على اعتماد المخابر،
تركيز منظومة" تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"،
تركيز منظومة التصرف في السالمة،
تركيز منظومة التصرف في المحيط،
تركيز منظومة التصرف في الجودة،
مواقع واب،
عمليات قيادة المشاريع،
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-

منظومات المراقبة والتحكم عن بعد،
اإلنذار الصحي.

 -VIIقائمة مصاريف البحث والتطوير
-

الدراسات األولية الالزمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة،
إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية،
اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر الالزمة إلنجاز مشاريع البحوث التنموية،
براءات االختراع.
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الملحق عدد 2لألمر عدد 389لسنة 2017
مناطق التنمية الجهوية
المناطق

المجموعة األولى

والية جندوبة
• معتمدية جندوبة
• معتمدية جندوبة الشمالية
• معتمدية بوسالم
• معتمدية طبرقة
• معتمدية عين دراهم
• معتمدية فرنانة
• معتمدية غار الدماء
• معتمدية وادي مليز
• معتمدية بلطة بوعوان
والية القصرين
• معتمدية القصرين الشمالية
• معتمدية القصرين الجنوبية
• معتمدية الزهور
• معتمدية حاسي الفريد
• معتمدية سبيطلة
• معتمدية سبيبة
• معتمدية جدليان
• معتمدية العيون
• معتمدية تالة
• معتمدية حيدرة
• معتمدية فوسانة
• معتمدية فريانة
• معتمدية ماجل بالعباس
والية القيروان
• معتمدية القيروان الشمالية
• معتمدية القيروان الجنوبية
• معتمدية الشبيكة
• معتمدية السبيخة
• معتمدية حفوز
• معتمدية حاجب العيون
• معتمدية نصر هللا
• معتمدية الشراردة
• معتمدية بوحجلة
• معتمدية الوسالتية
• معتمدية العال
• معتمدية عين جلولة
• معتمدية منزل المهيري
والية سليانة
• معتمدية بوعرادة

المجموعة الثانية
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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المناطق
• معتمدية قعفور
• معتمدية الكريب
• معتمدية العروسة
• معتمدية سليانة الشمالية
• معتمدية سليانة الجنوبية
• معتمدية بورويس
• معتمديو برقو
• معتمدية مكثر
• معتمدية الروحية
• معتمدية كسرى
والية سيدي بوزيد
• معتمدية سيدي بوزيد الغربية
• معتمدية سيدي بوزيد الشرقية
• معتمدية المزونة
• معتمدية الرقاب
• معتمدية أوالد حفوز
• معتمدية بئر الحفي
• معتمدية سيدي علي بن عون
• معتمدية منزل بوزيان
• معتمدية جلمة
• معتمدية سبالة أوالد عسكر
• معتمدية المكناسي
• معتمدية سوق الجديد
• معتمدية السعيدة
والية الكاف
• معتمدية الكاف الغربية
• معتمدية الكاف الشرقية
• معتمدية نبر
• معتمدية ساقية سيدي يوسف
• معتمدية تاجروين
• معتمدية قلعة سنان
• معتمدية قلعة الخصباء
• معتمدية الجريصة
• معتمدية القصور
• معتمدية الدهماني
• معتمدية السرس
• معتمدية الطويرف
والية تطاوين
• معتمدية تطاوين الشمالية
• معتمدية تطاوين الجنوبية
• معتمدية بئر األحمر
• معتمدية الصمار
• معتمدية غمراسن

المجموعة الثانية

المجموعة األولى
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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المناطق
• معتمدية الذهيبة
• معتمدية رمادة
والية باجة
• معتمدية مجاز الباب
• معتمدية باجة الشمالية
• معتمدية باجة الجنوبية
• معتمدية تبرسق
• معتمدية تيبار
• معتمدية تستور
• معتمدية قبالط
• معتمدية نفزة
• معتمدية عمدون
والية قفصة
• معتمدية قفصة الشمالية
• معتمدية قفصة الجنوبية
• معتمدية سيدي عيش
• معتمدية القصر
• معتمدية أم العرايس
• معتمدية الرديف
• معتمدية المتلوي
• معتمدية المظيلة
• معتمدية القطار
• معتمدية بلخير
• معتمدية السند
• معتمدية سيدي بوبكر
• معتمدية زانوش
والية مدنين
• معتمدية مدنين الجنوبية
• معتمدية مدنين الشمالية
• معتمدية بن قردان
• معتمدية سيدي مخلوف
• معتمدية بني خداش
والية المهدية
• معتمدية شربان
• معتمدية السواسي
• معتمدية هبيرة
• معتمدية أوالد الشامخ
والية قابس
• معتمدية مارث
• معتمدية الحامة
• معتمدية منزل الحبيب
• معتمدية مطماطة الجديدة
• معتمدية مطماطة

المجموعة الثانية

المجموعة األولى
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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المناطق
• معتمدية دخيلة توجان
والية قبلي
• معتمدية قبلي الجنوبية
• معتمدية قبلي الشمالية
• معتمدية سوق األحد
• معتمدية دوز الشمالية
• معتمدية دوز الجنوبية
• معتمدية فوار
• معتمدية رجيم معتوق
والية زغوان
• معتمدية زغوان
• معتمدية بئر مشارقة
• معتمدية الزريبة
• معتمدية الفحص
• معتمدية صواف
• معتمدية الناظور
والية توزر
• معتمدية توزر
• معتمدية دقاش
• معتمدية تمغزة
• معتمدية نفطة
• معتمدية حزوة
• معتمدية حامة الجريد
والية بنزرت
• معتمدية جومين
• معتمدية غزالة
• معتمدية سجنان
والية صفاقس
• معتمدية عقارب
• معتمدية جبنيانة
• معتمدية العامرة
• معتمدية الحنشة
• معتمدية الغريبة
• معتمدية الصخيرة
• معتمدية بئر علي بن خليفة
• معتمدية منزل شاكر
• معتمدية قرقنة
والية سوسة
• معتمدية سيدي الهاني

المجموعة الثانية

المجموعة األولى
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ملحق عدد  4أنموذج مطلب االنتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية
 .Iبيانات خاصة بالمؤسسة
............................................................................................ :
 1اسم المؤسسة
............................................................................................ :
 2الشكل القانوني
............................................................................................ :
 3قطاع النشاط
............................................................................................ :
 4المقر االجتماعي
............................................................................................ :
 5مكان االنتصاب
 6الممثل القانوني وصفته............................................................................................ :
............................................................................................ :
 7المعرف الجبائي
 8رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي......................................................... :
 9الهاتف

البريد االلكتروني

الفاكس

 10العدد الجملي لألعوان .................. :منهم حاملي شهادات تعليم عالي.....................:
 11تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.................................. :
 12برنامج االنتداب......................................................................... :
 13عدد األعوان المزمع انتدابهم  .................... :منهم حاملي شهادات التعليم العالي............. :
 .IIبيانات خاصة باألعوان المعنيين باالمتيازات
اسم ولقب العون

رقم التسجيل

عدد بطاقة
التعرف الوطنية

تاريخ االنتداب

المستوى
التعليمي

األجر المصرح به

يتم إيداع هذا المطلب لدى )المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة المتياز تكفل الدولة
بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي  /لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل بالنسبة المتياز تكفل
الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان التونسيين( بـ.............................

حرر بـ .....................في........................
ختم المؤسسة واإلمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية:
 شهادة إيداع التصريح باالستثمار بطاقة التعريف الجبائية شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب شهادة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في تاريخ إيداع المطلب عقود االنتداب لألعوان المعنيين باالمتيازات86
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ّ
بطاقات الخدمات املتعلقة باالستثمارفي القطاع الفالحي
والصيد البحري والخدمات والتحويل ّ
األولي املندمج:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

الحصول على شهادة إيداع تصريح باالستثمارلجميع األنشطة
الحصول على ّ
مقرر اسناد امتيازات:
 مشروع فالحي مشروع صيد بحري مشروع تربية أحياء مائية مشروع خدماتّ
 مشروع تحويل أوليّ
للمزود بالنسبة لآلالت الفالحية التي لها بطاقات رمادية
صرف منحة مباشرة
االنتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية
الحصول على ّ
مقرر إسناد قرض عقاري
الحصول على شهادة في بداية إنجازمشروع
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الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
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بطاقات الخدمات املتعلقة
باالستثمار في القطاع الفالحي
والصيد البحري والخدمات
ّ
والتحويل ألاولي

جٕاٌ 7107

اىفٖوً
انخذيح

الحصول على شهادة اًداع
ثصريح باالستثمار

الحصول على مقرر إسناد
امتيازات من صنف "أ" أو "ب"
(يشزٔع فالح)ٙ

الحصول على مقرر إسناد
امتيازات من صنف "أ" أو "ب"
(يشزٔع طٛذ تحز٘)
الحصول على مقرر إسناد
امتيازات من صنف ""ب"
(يشزٔع ذزٚح أحٛاء يائٛح)
الحصول على مقرر إسناد
امتيازات من صنف "ب"
(يشزٔع خذياخ)

انظفحح

يحرٕٖ تطالح انخذيح ٔانٕثائك انًظاحثح
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ …1 ……………….…..
 قبئَخ اىزوافٞض أٗ موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ
اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد
اىزظبهٝؼ ثبٍ٥زضَبه4 …………………...
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
6
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ……………………..
 قبئَخ موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ اىزوافٞض أٗ
اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد اىؾظ٘ه
ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ10 ………………….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَؼزَلح ف ٜئصجبد طٞغخ اٍزغ٦ه
ا١هع ٍ٘ػ٘ع اٍ٥زضَبه اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد
اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ11 ………….
ٍ ؼَُ٘ كهاٍخ علٗ ٙاىَشوٗع اىَطي٘ثخ فٜ
ٍيفبد اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ13 …….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد طوف
اٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ14 ……………………...
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ16 ……………………...
ٍ ؼَُ٘ كهاٍخ علٗ ٙاىَشوٗع اىَطي٘ثخ فٜ
ٍيفبد اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ19 …….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد طوف
اٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ20 ……………………...
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ21 ……………………...
ٍ ؼَُ٘ كهاٍخ علٗ ٙاىَشوٗع اىَطي٘ثخ فٜ
ٍيفبد اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ24 …….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد طوف
25
اٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ……………………
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ26 ………….…………..
ٍ ؼَُ٘ كهاٍخ علٗ ٙاىَشوٗع اىَطي٘ثخ فٜ
ٍيفبد اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ30 …….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد طوف
اٍ٥زٞبىاد…………………………… 31

انخذيح

الحصول على مقرر إسناد
امتيازات من صنف "أ" أو "ب"
(يشزٔع ذحٕٚم أٔن ٙيُذيج)
صرف املنح مباشرة للمس ّود
بالنسبة لآلالت الفالحية التي
لها بطاقات رمادًة
الانتفاع بمنحة ثطوير القدرة
التشغيلية
الحصول على ّ
مقرر إسناد
قرض عقاري فالحي
الحصول على شهادة في بداًة
إنجاز مشروع

انظفحح

يحرٕٖ تطالح انخذيح ٔانٕثائك انًظاحثح
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
32
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ……………………..
ٍ ؼَُ٘ كهاٍخ علٗ ٙاىَشوٗع اىَطي٘ثخ فٜ
ٍيفبد اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد اىَبىٞخ35 …….
 قبئَخ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ فٍ ٜيفبد طوف
اٍ٥زٞبىاد…………………………… 36
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
37
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ……………………..
ٍ طيت طوف ٍْؾخ ى٥٠د ف٦ؽٞخ ٍجبشوح ىيَيٗك… 39
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ……………………..
40
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ42 ……………………...
 ئىزياٍبد اىَْزفغ ثبىقوع اىؼقبه ٛاىف٦ؽ46 ….ٜ
 شوٗؽ ٗئعواءاد ٗآعبه اىؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخ
ٗاى٘صبئق اىَطي٘ثخ…………………….
47

انخــذيــــح:
انحظٕل ػهٗ شٓادج اٚذاع ذظزٚح تاالسرثًار
"كم أَشطح :انفالحح ٔانظٛذ انثحز٘ ٔذزتٛح اٞحٛاء انًائٛح ٔانخذياخ ٔانرحٕٚم أٞن"ٙ
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 ئٝلاع رظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قجو اىشوٗع ف ٜئّغبى ػَيٞخ اٍ٥زضَبه
 - 7انٕثائك انًطهٕتح:
 ا٥ػجبهح اى٘ؽٞلح ثؼل رؼَٞوٕب ٍِ قجو اىََزضَو.
 اىزوافٞض أٗ موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ ثبىَْجخ ىّ٢شطخ اىقبػؼخ ىنىل (انمائًح
ػذد ،)1
 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
ئٝلاع ا٥ػجبهح

اٞطزاف انًرذخهح

اٜجال

اىجبػش

-

اىزضجذ ف ٜا٥ػجبهح ٗئػلاك شٖبكح ئٝلاع
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع ٍ 42بػخ ثلاٝخ
رظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه ٗك ػ٘ح اىجبػش ىزَيَٖب
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع
ٍغ قبئَخ ف ٜاى٘صبئق ٗاىَؼطٞبد اىَطي٘ثخ
ا٥ػجبهح
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
ىيؾظ٘ه ػيٍ ٚقوه اٍْبك اٍ٥زٞبىاد.

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 االسرثًاراخ انر ٙذفٕق لًٛرٓا  15و د :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه.
 االستترثًاراخ انفالحٛتتح انرتت ٙذفتتٕق لًٛرٓتتا  66أد ٔذستتأ٘ أٔ ذمتتم ػتتٍ  15و.د :اىَق ر ّو اىغٖرر٘ٛ
ظرخ رواثٞرب ٍرغ ئٍنبّٞرخ ئٝرلاع اىَيره ٗاىزؼٖرل ثرٔ ثربىَق ّو
ى٘ مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞرخ اىَقز ّ
اىَومي ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥رزضَبهاد اىف٦ؽٞرخ ثبىَْرجخ ىٍ٦رزضَبهاد اىزر ٜرَربٗ ٛأٗ رفر٘  ً 1ك
ٗ ٥رزغبٗى  ً 11ك.
 االسرثًاراخ انفالحٛح انر ٙذسأ٘ أٔ ذمم ػٍ  66أد:
 انًشار ٚغ انفالحٛح انًحذثح ػهٗ أراع ذفٕق يساحرٓا انًساحاخ انٕاردج تجذٔل
انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك اىَق ّو اىغٖ٘ ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب.
 انًشارٚغ انفالحٛح انًحذثح ػهٗ أراع ذسأ٘ يساحرٓا أٔ ذمم ػٍ انًساحاخ انٕاردج
تجذٔل انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك :اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىَقزظّخ رواثٞب.
 االسرثًاراخ ف ٙيشارٚغ انظٛذ انساحه ٙانر ٙذفٕق لًٛرٓا  96أد ٔ االسرثًاراخ ف ٙيشارٚغ
ذزتٛح اٞحٛاء انًائٛح انر ٙذفٕق لًٛرٓا  166أد :اىَق ّو اىغٖ٘ ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد

1

اى ف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب ٍغ ئٍنبّٞخ ئٝلاع اىَيه ٗاىزؼٖل ثٔ ثبىَق ّو اىَومي ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىز ٜرَبٗ ٛأٗ رف٘  ً 1ك ٗ ٥رزغبٗى  ً 11ك.
 االسرثًاراخ ف ٙيشارٚغ انظٛذ انساحه ٙانر ٙذسأ٘ لًٛرٓا أٔ ذمم ػٍ  96أد ٔاالسرثًاراخ
ف ٙيشارٚغ ذزتٛح اٞحٛاء انًائٛح انر ٙذسأ٘ لًٛرٓا أٔ ذمم ػٍ  166أد :اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب.
 االسرثًاراخ ف ٙانخذياخ ٔانرحٕٚم أٞن ٙانًُذيج :اىَق ّو اىغٖ٘ ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍ٥زضَبهاد ٍغ ئٍنبّٞخ ئٝلاع اىَيه
ٗاىزؼٖل ثٔ ثبىَق ّو اىَومي ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىزٜ
رَبٗ ٛأٗ رف٘  ً 1ك ٗ ٥رزغبٗى  ً 11ك
 مَب ٝز ٌّ ئٝلاع اىَيفّبد ٗاىزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗمىل ثبىَْجخ ىـ:
 ػَيٞبد اىزٍ٘ؼخ ٗاىزغلٝل ٗاىزؾ ِٞٞاىَورجطخ ثبٍزضَبهاد ٍجق أُ اّزفؼذ ثشٖبئل ئٝلاع
رظبهٝؼ ثبٍ٥زضَبه أٗ ٍقوهاد ئٍْبك اٍزٞبىاد ٍِ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد
اىف٦ؽٞخٗ ،مىل ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍزضَبهارٖب.
 اٍ٥زضَبهاد اىز ٜرقً٘ ثٖب شومبد ا٥ؽٞبء( ،اىزؼٖل ثٖب ؽظوٝب ٍِ قجو ا٣كاهح
اىَوميٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ) ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍزضَبهارٖب.
ٍ شبهٝغ اىزؾ٘ٝو اّٗ ١ى ٜاىج٘ٞى٘عٍ ٜب كاٍذ قَٞزٖب  ٥رزغبٗى  ً 11ك.
ٍ طبىت اىقوٗع اىؼقبهٝخٝ( ،ز ٌّ اىزؼٖ ّل ثٖب ؽظوٝب ٍِ قجو اىَظبىؼ اىَوميٝخ ى٘مبىخ
ّ
اىَيه ػي ٚاىََز٘ ٙاىغٖ٘ٛ
اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗمىل ثؼل أُ ٝزٌ ئٝلاع
ٍٗطبىجخ اىجبػش ثارَبٍٔ ثبىَؼطٞبد ٗاى٘صبئق اىؼوٗهٝخ ٗاىقٞبً ثَؼبْٝخ ا١هع
ّ
اىَيه ئى ٚا٣كاهح
ٍ٘ػ٘ع ٍطيت اىقوع اىؼقبهٗ ٛئػلاك رقوٝو ف ٜاىغوع ٗئؽبىخ
اىَوميٝخ).
جذٔل انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك
يُاطك انشراػاخ انثؼهٛح (ْك)*
َٕع انشراػاخ
سراػاخ كثزٖ تانرذأل (دٌٔ سراػح انخضزٔاخ)
أراض ٙيزػٗ
أشجار يثًزج تاسرثُاء سٚرٌٕ انشٚد ٔانهٕس ٔانكزٔو ٔانمٕارص
نٕس ٔسٚرٌٕ
كزٔو انًائذج
ػُة انرخًٛز
لٕارص
سراػح انخضز
سراػاخ ف ٙانٕاحاخ انساحهٛح
سراػاخ ف ٙانٕاحاخ انمارٚح
سراػاخ ذحد انثٕٛخ انًكٛفح
سراػاخ انشْٕر َٔثاذاخ انؼطٕر َٔثاذاخ انشُٚح
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 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح:
ّ
ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
ٍ 42بػخ ثلاٝخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع
يالحظح ْا ّيحٝ :ؼزجو اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه ٥غٞب ف ٜط٘هح ػلً اىشوٗع ف ٜئّغبى اٍ٥زضَبه فٜ
غؼُ٘ ٍْخ ٍِ ربهٝـ اىؾظ٘ه ػي( ٔٞاىفظو ػلك  ٍِ 21قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 6انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  045ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 5 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 1
انرزاخٛض أٔ ك ّزاساخ انشزٔط أٔ انًٕافماخ انًثذئٛح
انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انرظارٚح تاالسرثًار
 هفظخ فٍَ ٜبهٍخ ؽق اّ٥زفبع ثبىغبثبد اىلٗىٞخ رَيٌ ٍِ ٗىاهح اىف٦ؽخ ٗاىَ٘اهك اىَبئٞخ
ٗاىظٞل اىجؾو.ٛ
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ ػي ٚئقبٍخ ٍلعْخ أٗ ٍنثؼ كٗاعِ أٗ ٍْشأح رفوٝـ رَيٌ ٍِ اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ "كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ."ٜ
ٍ ظبكقخ ػي ٚطي٘ؽٞخ ٍلعْخ أٗ ٍنثؼ كٗاعِ أٗ ٍْشأح رفوٝـ رَيٌ ٍِ اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ
اىف٦ؽٞخ "كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ."ٜ
 روفٞض ف ٜا٥شغبه اى٘قز ٜىيَيل اىؼٍَ٘ ٜاىَْٞبئ ٜػْل اّغبى ٍشوٗع فلٍبد ثأؽل اىَ٘اّئ.
 روفٞض ٗىاه ٛثبىَْجخ ١ػ٘اُ ٗاؽبهاد ٗىاهح اىف٦ؽخ ىيؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد.
- الموافقة المبدئية أو رخصة الستغالل مصيدة ثابتة بالنسبة لمشاريع تربية األسماك في
األقفاص العائمة.
- هفظخ ىظْغ أٗ ر٘هٝل ٍومت.
- هفظخ طٞل ٗشٖبكح رَغٞو ٍومت ثبىَْجخ ىيَوامت اىََزغيخ.
 مواً شوٗؽ ٍزؼيقخ ثَشبهٝغ اىف٦ؽخ اىج٘ٞى٘عٞخ (اّ٣زبط اىْجبر ٜأٗ اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ ٜأٗ رؾؼٞو
اىَ٘اك اىَْزغخ ٗفق اىطوٝقخ اىج٘ٞى٘عٞخ) ٍظؾ٘ثب ثجواٍظ اىؼَو ف ٜاىغوع ٗثبىزياً ثبٍ٥زضبه
ىَقزؼٞبد مواً شوٗؽ اّ٥زبط اىج٘ٞى٘ع.ٜ
 مواً شوٗؽ ّ٣زبط اىجنٗه ٗاىشز٦د.
 مواً شوٗؽ ىزؼبؽّ ٜشبؽ روثٞخ ا١هاف ٜاىَإطيخ ٗاىَ٘ى٘كح ٍؾيٞب ٗا٥رغبه فٖٞب.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١ثقبه اىَإطيخ قظل ئّزبط فؾ٘ه ماد ّ٘ػٞخ عٞلح
ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١غْبً ٗاىَبػي اىَإطيخ قظل ئّزبط ئّبس ٗفؾ٘ه
ماد ّ٘ػٞخ عٞلح ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١هاّت اىَإطيخ ٗأٍٖبرٖب قظل ئّزبط ئّبس ٗفؾ٘ه
ىيزوثٞخ ماد ّ٘ػٞخ عٞلح ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
 مواً اىشوٗؽ اىَزؼي ّق ثبىّْقو اىَجوّك ىيؾيٞت اىطّبىط (كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ.)ٜ
 مواً اىشوٗؽ اىَزؼي ّق ثزوثٞخ اىطوائل (كائوح اىغبثبد).
 مواً شوٗؽ ىزؼبؽّ ٜشبؽ ٍَزشبه ف٦ؽ.ٜ
 مواً شوٗؽ اىَْظٌ ىْشبؽ اىزّيقٞؼ ا٥ططْبػ ٜػْل ا١ثقبه.
4

 مواً شوٗؽ ئؽلاس ٍوامي رغَٞغ اىؾيٞت.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍقبٗىخ ىؾفو اٟثبه.
 - مواً اىشوٗؽ اىقبطخ ثزؼبؽّ ٜشبؽ ّقو اىيؾً٘ ٗا١ؽشبء ٗ اىشوٗؽ اىظؾٞخ اىقبطخ ثٔ.
 - مواً شوٗؽ اىَزؼيق ثَوامي روثٞخ اىؾييُٗ.
 - مواً شوٗؽ اىَزؼيق ثزْظّ ٌٞشبؽ ٗؽلاد ئّزبط ّظه ٍظجواد اىَ٘اك ماد أطو ّجبرٜ
ظخ.
 أ ٛموّاً شوٗؽ أٗ روفٞض ٝقضّ ّشبؽ اىَشوٗع ٝز ٌّ ئطلاهٓ ٍِ قجو اىَظبىؼ اىَقز ّ
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انخــذيــــح:
انحظٕل ػهٗ يمزر إسُاد ايرٛاساخ يٍ طُف "أ" أٔ "ب"
"يشزٔع فالح"ٙ
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 اٝلاع رظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قجو اىشوٗع ف ٜاّغبى ػَيٞخ اٍ٥زضَبه ٍٗيه ىّ٦زفبع ثبٍ٥زٞبىاد
اىَبىٞخ.
 ئّغبى ٕ ٞنو رَ٘ٝو اىَشوٗع ٝزؼَِ َّجخ كّٞب ٍِ رَ٘ٝو مار ٥ ٜرق ّو ػِ  ٍِ % 11ميفخ
اٍ٥زضَبه ثبىَْجخ ىيظْه "أ" ٗ % 01ثبىَْجخ ىيظْه "ة".
 - 7انٕثائك انًطهٕتح (حسة طثٛؼح انًشزٔع):
ٍ طيت مزبث ٜىل ٙاى٘مبىخ ف ٜأعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىزظوٝؼ.
َّ قخ ٍِ ثطبقخ اىزؼوٝه أٗ اىَغ ّو اىزغبه ٛأٗ ٍشوٗع قبُّ٘ أٍبٍ ٜثبىَْجخ ىيشومبد فٜ
ؽ٘ه اىزن٘ ِٝثَب ف ٜمىل اىشومبد اىزؼبّٗٞخ ٍٗغبٍغ اىزَْٞخ.
ٗ صٞقخ رضجذ ّ
أُ اى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش ٍَ ّ٘اح.
 موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ اىزوافٞض أٗ اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ ثبىَْجخ ىّ٢شطخ اىقبػؼخ ىنىل.
( انمائًح ػذد .)2
ٗ صٞقخ ف ٜطٞغخ اٍزغ٦ه ا١هع ٍ٘ػ٘ع اٍ٥زضَبه ػْل ا٥ؽلاس ٗٝزٌ قج٘ه ئؽل ٙاى٘صبئق
اى٘اهكح تانمائًح ػذد .)3
 هٌٍ ثٞبّ ٜىََبؽخ ٗؽلٗك اىََزغيخ ٗؽوٝق اى٘ط٘ه ئىٖٞب.
 شٖبكح ف ٜافزجبه اىزوثخ ٍَيَخ ٍِ قجو اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ أٗ ٍقبثو فبطّخ ٍغ
اىزْظٞض ػي ٚاىؼقبه ٍ٘ػ٘ع ا٥فزجبه ئما رطيت اىَشوٗع مىل.
 ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىَق٘ٝخ ،رقل ٌٝئؽل ٙاى٘صبئق اىزبىٞخ:
 بطاقة معطيات حول الموارد المائية مسلمة من مصالح المندوبية.
 شٖبكح ف ٜاٍزغ٦ه اىَْبؽق اىَق٘ٝخ.
 هفظخ ؽفو اىجئو اىؼَٞقخ  /هفظخ اىجؾش ٗاىزّْقٞت ػِ اىَٞبٓ اىغ٘فّ ٞخ
 هفظخ ػـ ٗقزٞخ ٍِ ٗاك أٗ ثؾٞوح عجيٞخ أٗ ٍ ّل.
 كهاٍخ ٍبئّ ٞخ ٍٗضبه ْٕلٍ ٜىشجنخ اىوّ ٛثبىَّْجخ ىَْظٍ٘بد اىوّ ٛاىَيٍغ رومٞيٕب (ه ٛقطوح
قطوح ،ه ٛثبىوُّ)...
 ثطبقخ ٍؼبْٝخ ٍْشأح قلَٝخ ثبىَْجخ ىَشبهٝغ روثٞخ اىلٗاعِ.
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ٍ شوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث ِٞاىجبػش ٗاىَوافق اىَقزض (ثبىَْجخ اّ٥زفبع ثَْؾخ اىَوافقخ
ٗاىزأؽٞو).
 كهاٍخ علٗ ٙرزؼ َِّ اىَؼطٞبد اى٘اهكح تانمائًح ػذد .4


ارفبقٞخ اّغبى اىلهاٍخ ٍَؼبح ٍِ قجو ٍنزت اىلهاٍبد ٗاىجبػش.

 ثبىَْجخ ىؼَيٞبد اٍ٥زضَبه اىَزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٍظبىؼ اىَْلٗثٞبد اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ ٝز ٌّ
رؼَٞو أَّ٘مع ٜاىَطيت ٗاىلهاٍخ اىَقزظوح ( انًهحك ػذد  4نهذنٛم) ٍِ قجو ٍظبىؼ اىَْلٗثٞخ
اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ كُٗ اىيغ٘ء ئى ٚاىجؾش اىفّْ ٜئ ّ ٥ف ٜاىؾب٥د اىقظ٘ ٙاىز ٜرقزؼٜ
مىل.
 ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىَزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٍظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ،رز ٌّ
م ّو اىجبػض ِٞثزقل ٌٝكهاٍخ فْٞخ ٗاقزظبكٝخ ىَشبهٝؼٌٖ ٍب ػل ٙثبىَْجخ ىؼَيٞبد اٍ٥زضَبه
رزطيت مىل ػي ٚغواه اىؼَيٞبد اىَْفوكح ٗاىؼَيٞبد اىز ٜرقو قَٞخ اٍزضَبهارٖب ػِ
ٍٗشبهٝغ اىظٞل اىَبؽيٗ ٜاىْقو اىَجوك ٗاٍ٥زشبهاد اىف٦ؽٞخ ٗاصالح مراكب الصيد أو تجديد
تجهيزاتها أو عمليات التوسعة واعادة التهيئة الخاصّة بهذه المراكب ٗغٞوٕب فٞز ٌّ ا٥مزفبء ثأَّ٘مط ٍطيت
اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد ٍغ اى٘صٞقخ اىَظبؽجخ (كهاٍخ ٍقزظوح) اىَؼ ّلاُ ىيغوع (انًهحك
ػذد  4نهذنٛم) ٗٝز ٌّ رق ٌٞٞعلٗ ٙاىَشوٗع ٍِ قجو اىٖٞبمو اىَنيفخ ثبىزقَٝٗ ٌٞٞنِ اىَطبىجخ ثلهاٍخ
علٗ ٙئم اقزؼذ اىؼوٗهح.
ٍطبىجخ
اىز٥ ٜ
 00أك

 قبئَخ اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد ٗاىَ٘اش ٜاى٦ىٍخ اىزٍٞ ٜقغ اقزْبؤٕب ٍغ اىزْظٞض ػي ٚأٍؼبهٕب
ٗفبطٞبرٖب اىفْٞخ ٗقَٞخ ا١كاء ػي ٚاىقَٞخ اىَؼبفخ ٗئما اقزؼ ٚاٍ١و رقل ٌٝاىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اىجْبءاد ٗاىغواٍبد ٗأشغبه اىزٖٞئخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍغ ثطبقخ ٗطفٞخ ىنو ػَيٞخ اٍزضَبه ٍ٥بكٛ
رؾز٘ ٛفبطخ ػي:ٚ
 رؼوٝه اىَنّ٘خ
 اىنيفخ اىزقلٝوٝخ ()Homme*Jour
ٗ طه اىَنّ٘خ ٍٗواؽو اّ٣غبى
 اىْزبئظ اىَْزظوح
 اىجوّبٍظ اىيٍْ ٜىّ٤غبى
 ثبىَْجخ ىيواغج ِٞف ٜاّ٥زفبع ثََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه ٍؾَيخ ػيٍ٘ ٚاهك اىظْلٗ اىزَّٜ٘
ىٍ٦زضَبه اٍ٥زظٖبه ثـ:
ٍ٘ افقخ شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً
ٍبه رَْٞخ ػي ٚاىََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىجْنٞخ ىزَ٘ٝو اىَشوٗع ؽجقب ىٖٞنو اىزَ٘ٝو اىَظبك ػي ٍِ ٔٞشومخ
اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً ٍبه رَْٞخ
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 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ

اٜجال
اٞطزاف انًرذخهح
اىجبػش
أٍج٘ع /أٍج٘ػبُ ثبىَْجخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىَشبهٝغ ا٥قزظبك فٍٞ ٜبٓ
رق ٌٞٞاىَشوٗع
اىوٗ ٛاىَؾبفظخ ػي ٚاىَٞبٓ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
ٗاىزوثخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ا٥ػلاك ٥عزَبع اىيغْخ ٗػوع
ّ
 11أٝبً
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
اىَشوٗع ػي ٚأّظبهٕب
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ا٣ػ ً٦ثقواه اىيغْخ ف ٜؽبىخ
 3أٝبً
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
اىوفغ ٍغ اىزؼيٞو
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ٍ٘ٝبُ
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
 0أٝبً
اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ْ٘ٝثٔ
اٍؼبء اىَقوه
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
كػ٘ح اىجبػش مزبثٞب ىزَيٌ
ً٘ٝ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
اىَقوه
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ٍغ اىَقوه
ىزغَ ٌٞاٍ٥زٞبىاد (لائًح ػذد ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
)5

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 االسرثًاراخ انر ٙذفٕق لًٛرٓا  15و د :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه
 االستترثًاراخ انفالحٛتتح انرتت ٙذفتتٕق لًٛرٓتتا  66أد ٔذستتأ٘ أٔ ذمتتم ػتتٍ  15و.د :اىَق ر ّو اىغٖرر٘ٛ
ظرخ رواثٞرب ٍرغ ئٍنبّٞرخ ئٝرلاع اىَيره ٗاىزؼٖرل ثرٔ ثربىَق ّو
ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞرخ اىَقز ّ
اىَومي ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥رزضَبهاد اىف٦ؽٞرخ ثبىَْرجخ ىٍ٦رزضَبهاد اىزر ٜرَربٗ ٛأٗ رفر٘  ً 1ك
ٗ ٥رزغبٗى  ً 11ك.
 االسرثًاراخ انفالحٛح انر ٙذسأ٘ أٔ ذمم ػٍ  66أد:
 انًشارٚغ انفالحٛح انًحذثح ػهٗ أراع ذفٕق يساحرٓا انًساحاخ انٕاردج تجذٔل
انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك اىَق ّو اىغٖ٘ ٛى٘مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب.
 ان ًشارٚغ انفالحٛح انًحذثح ػهٗ أراع ذسأ٘ يساحرٓا أٔ ذمم ػٍ انًساحاخ انٕاردج
تجذٔل انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك :اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىَقزظّخ رواثٞب.
 مَب ٝز ٌّ ئٝلاع اىَيفّبد ٗاىزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗمىل ثبىَْجخ ىـ:
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 ػَيٞبد اىزٍ٘ؼخ ٗاىزغلٝل ٗاىزؾ ِٞٞاىَورجطخ ثبٍزضَبهاد ٍجق أُ اّزفؼذ ثشٖبئل ئٝلاع
رظبهٝؼ ثبٍ٥زضَبه أٗ ٍقوهاد ئٍْبك اٍزٞبىاد ٍِ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد
اىف٦ؽٞخٗ ،مىل ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍزضَبهارٖب.
 اٍ٥زضَبهاد اىز ٜرقً٘ ثٖب شومبد ا٥ؽٞبء( ،اىزؼٖل ثٖب ؽظوٝب ٍِ قجو ا٣كاهح
اىَوميٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ) ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍزضَبهارٖب.
جذٔل انًساحاخ انمظٕٖ نهشراػاخ حسة انًُاطك
يُاطك انشراػاخ انثؼهٛح (ْك)*
َٕع انشراػاخ
سراػاخ كثزٖ تانرذأل (دٌٔ سراػح انخضزٔاخ)
أراض ٙيزػٗ
أشجار يثًزج تاسرثُاء سٚرٌٕ انشٚد ٔانهٕس ٔانكزٔو ٔانمٕارص
نٕس ٔسٚرٌٕ
كزٔو انًائذج
ػُة انرخًٛز
لٕارص
سراػح انخضز
سراػاخ ف ٙانٕاحاخ انساحهٛح
سراػاخ ف ٙانٕاحاخ انمارٚح
سراػاخ ذحد انثٕٛخ انًكٛفح
سراػاخ انشْٕر َٔثاذاخ انؼطٕر َٔثاذاخ انشُٚح
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 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 40ربهٝـ اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ ٗ ً٘ٝ 01ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزؼَِ ٍنّ٘بد
اقزظبك فٍٞ ٜبٓ اىوٛ
يالحظاخ ْا ّيح
 فر ٜطر٘هح هفرغ ئٍرْبك اٍ٥زٞربى َٝنرِ ىيََرزضَو ؽيرت ئػربكح اىْظرو فرٍ ٜيفرٔ فر ٜأعرو أقظربٓ
ص٦صرٍ٘ٝ ِٞرب ٍرِ رربهٝـ ا٥ػر ً٦ثربىوفغ ٗمىرل ثْربء ػيرٍ ٚطيرت مزربثٝ ٜر٘كع ثَنزرت اىؼرجؾ
اىَومي ٛىيٖٞئخ اىزَّ٘رٞخ ىٍ٦رزضَبه أٗ اىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه ؽَرت اىؾرب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب
ثَإٝلاد علٝلح ىٌ َٝجق ػوػٖب ٍرِ قجروٗ .رزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػرً٦
طبؽجٔ ثقواهٕب ف ٜاٟعبه ٗفٕ ٜنٓ اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
ٝ زؼرر ِّ ٞػيررر ٚاىجبػرررش رقرررل ٌٝرقوٝرررو ٍرررْ٘ ٛؽرر٘ه رقررر ّلً ئّغررربى اٍ٥رررزضَبهاد ئىررر ٚاىٖٞنرررو اىَؼْرررٜ
ثبٍ٥زضَبه ؽٞيخ فزوح اّ٣غبى (ٍْ٘ 2اد).
ٝ زؼ ِٞاّغبى ثوّبٍظ اٍ٥زضَبه ف٦ه أهثغ ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قبثيخ ىيزَلٝل
ثظفخ اٍزضْبئٞخ ٗىَوح ٗاؽلح ىَلح أقظبٕب ٍْزبُ ثَقوّه ٍؼيو ٍِ اىٖٞئخ (اىفظو ػلك ٍِ 21
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 6انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 2
ك ّزاساخ انشزٔط أٔ انرزاخٛض أٔ انًٕافماخ انًثذئٛح
انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع فالح- ٙهفظخ فٍَ ٜبهٍخ ؽق اّ٥زفبع ثبىغ بثبد اىلٗىٞخ رَيٌ ٍِ ٗىاهح اىف٦ؽخ ٗاىَ٘اهك اىَبئٞخ
ٗاىظٞل اىجؾو.ٛ
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ ػي ٚئقبٍخ ٍلعْخ أٗ ٍنثؼ كٗاعِ أٗ ٍْشأح رفوٝـ رَيٌ ٍِ اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ "كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ."ٜ
ٍ ظبكقخ ػي ٚطي٘ؽٞخ ٍلعْخ أٗ ٍنثؼ كٗاعِ أٗ ٍْشأح رفوٝـ رَيٌ ٍِ اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ "كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ."ٜ
 روفٞض ٗىاه ٛثبىَْجخ ١ػ٘اُ ٗاؽبهاد ٗىاهح اىف٦ؽخ ىيؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد.
 مواً شوٗؽ ٍزؼيقخ ثَشبهٝغ اىف٦ؽخ اىج٘ٞى٘عٞخ (اّ٣زبط اىْجبر ٜأٗ اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ ٜأٗ
رؾؼٞو اىَ٘اك اىَْزغخ ٗفق اىطوٝقخ اىج٘ٞى٘عٞخ) ثبىزياً ثبٍ٥زضبه ىَقزؼٞبد مواً شوٗؽ
اّ٥زبط اىج٘ٞى٘ع.ٜ
مواً شوٗؽ ّ٣زبط اىجنٗه ٗاىشز٦د.
 مواً شوٗؽ ىزؼبؽّ ٜشبؽ روثٞخ ا١هاف ٜاىَإطيخ ٗاىَ٘ى٘كح ٍؾيٞب ٗا٥رغبه فٖٞب.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١ثقبه اىَإطيخ قظل ئّزبط فؾ٘ه ماد ّ٘ػٞخ عٞلح
ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١غْبً ٗاىَبػي اىَإطيخ قظل ئّزبط ئّبس ٗفؾ٘ه
ماد ّ٘ػٞخ عٞلح ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍوامي روثٞخ فؾ٘ه ا١هاّت اىَإطيخ ٗأٍٖبرٖب قظل ئّزبط ئّبس ٗفؾ٘ه
ىيزوثٞخ ماد ّ٘ػٞخ عٞلح ٗئّزبعٞخ ػبىٞخ.
مواً اىشوٗؽ اىَزؼي ّق ثزوثٞخ اىطوائل (كائوح اىغبثبد).
 - مواً شوٗؽ اىَزؼيق ثَوامي روثٞخ اىؾييُٗ.
ظخ.
أ ٛموّاً شوٗؽ أٗ روفٞض ٝقضّ ّشبؽ اىَشوٗع ٝز ٌّ ئطلاهٓ ٍِ قجو اىَظبىؼ اىَقز ّ
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انمائًح ػذد 3
انٕث ائك انًؼرًذج ف ٙإثثاخ طٛغح اسرغالل اٞرع يٕضٕع االسرثًار
انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع فالح– ٙ شٖبكح ٍينٞخ فوكٝخ ،ىٌ ّ َٝو ػي ٚربهٝـ ئطلاهٕب أمضو ٍِ ٍْخ (رزٌ اىَطبىجخ ثٖب ف ٜػَيٞبد
ا٥ؽلاس فقؾ)،
 شٖبكح اشزواك ف ٜاىَينٞخ ثََبؽبد يح ّذدج غٛز يفزسج ىٌ ّ َٝو ػي ٚربهٝـ ئطلاهٕب أمضو ٍِ ٍْخ
(رزٌ اىَطبىجخ ثٖب ف ٜػَيٞبد ا٥ؽلاس فقؾ) ٗرُؼزَل ٕنٓ اىشٖبئل ثبىَْجخ ىغَٞغ ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
ثَب فٖٞب اىجْبءاد.
 شٖبكح اشزواك ف ٜاىَينٞخ ثََبؽبد غٛز يح ّذدج ٔغٛز يفزسج ىٌ ّ َٝو ػي ٚربهٝـ ئطلاهٕب أمضو
ٍِ ٍْخ (رزٌ اىَطبىجخ ثٖب ف ٜػَيٞبد ا٥ؽلاس فقؾ) ٍغ رقل ٌٝم ّو ٍب ٝضجذ اٍزغ٦ه اىجبػش
ىََبؽخ ٍؼْٞخ ٍِ اىَيل اىَشزوك (اىؾظ٘ه ػي ٚقوع أٗ ف٦ص آكاءاد ٗ )...مىل ثبىَْجخ
ىيَنّ٘بد غٞو اىضبثزخٗ .ف ٜؽبىخ ئصجبد ٍ٘قغ اىََزغيّخ طواؽخ (ٍقبٍَخ) أٗ ك٥ىخ (ٗع٘ك ٍٞبط أٗ
غواٍبد أٗ ثئو أٗ غٞوٕب ٝزٌ ئصجبرٖب ثَؼبْٝخ)ٝ ،زٌ اػزَبك ٕنٓ اىشٖبئل ثبىَْجخ ىغَٞغ ٍنّ٘بد
اٍ٥زضَبه ثَب فٖٞب اىجْبءاد.
 شٖبكح ؽ٘ى،
ٍ ؼَُ٘ ئٍْبك أهع اشزوامٞخ ػيٗ ٚعٔ اىَينٞخ اىقبطخ،
 شٖبكح ثٞبّبد ف ٜاىزظوف ف ٜػقبه ف٦ؽ ٜرَيٌ ٍِ اىؼَلح ف ٜط٘هح ػلً شَ٘ه اىََؼ
اىؼقبه ٛاىَْطقخ اىز ٜر٘عل ثٖب اىََزغيخ ٍغ ػوٗهح اىقٞبً ثَؼبْٝخ ٍٞلاّٞخ.
 ػقل مواء ىَلح  ٥رق ّو ػِ ٍْ٘ 9اد ٍَغو ثَظبىؼ ٗىاهح اىَبىٞخ ٍٗوف٘ ث٘صٞقخ رضجذ ٍينٞخ
طبؽت ا١هع ٗمىل ثبىَْجخ ىؼَيٞبد اٍ٥زضَبه اىز ٜرزؼ َِّ ٍنّ٘بد صبثزخ (ثْبءاد ،غواٍبد،
أشغبه رٖٞئخٗ )...منىل ثبىَْجخ ٥ٟد اىؾظبك .ف٦فب ىنىل ٝز ٌّ اػزَبك ػق٘ك مواء ىَ ّلح ٍْ٘ 3اد
قبثيخ ىيزغلٝل.
 ػقل ٍغبهٍخ ىَ ّلح  ٥رق ّو ػِ ٍْ٘ 10اد ٍوف٘ ث٘صٞقخ رضجذ ٍينٞخ طبؽت ا١هع ٍَ ّغو
ثبىقجبػخ اىَبىٞخ.
 ػقل ٍَبقبح ىَ ّلح  ٥رق ّو ػِ ٍْ٘ 10اد ٍوف٘
ثبىقجبػخ اىَبىٞخ.
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ث٘صٞقخ رضجذ ٍينٞخ طبؽت ا١هع ٍَ ّغو

 ر٘مٞو ف ٜاٍ٥زغ٦ه قظل اٍ٥زضَبه ىَ ّلح  ٥رق ّو ػِ ٍْ٘ 10اد ثبىَْجخ ىيَنّ٘بد اىضبثزخ ٗ3
ٍْ٘اد قبثيخ ىيزغلٝل ف ٜاىؾب٥د ا١فوٝٗ ٙنُ٘ اىز٘مٞو ٍظؾ٘ثب ث٘صٞقخ اىَينٞخ ىظبؽت
ا١هع ٍَٗ ّغو ثبىقجبػخ اىَبىٞخ.
 ػقل شواء أٗ ػقل ٕجخ أٗ ػقل رْبىه ىٌ َٝغ ػيّ ٍ ٚلح ئٍؼبئٔ أمضو ٍِ ٍْ٘ 3اد ٍٗؾوهح ٍِ
ؽوف ػله ئشٖبك أٗ ٍؾبٍ ٜأٗ ٍؾوّه ٛاىؼق٘ك ثاكاهح اىَينٞخ اىؼقبهّ ٝخ ٍَٗغيخ ثبىقجبػبد
اىَبىٞخ ٍٗوفقخ ث٘صٞقخ رضجذ ٍينٞخ طبؽت اىؼقبه ا١طيٗ ٜمىل ثبىَْجخ ىيؼقبهاد اىََغيخ.
 ػقل شواء أٗ ٕجخ أٗ رْبىه ثبىَْجخ ىيؼقبهاد غٞو اىََغيخ ٝنُ٘ ٍَ ّغ ٦ثَظبىؼ ٗىاهح اىَبىٞخ
ٍٗظؾ٘ثب ثشٖبكح رظوف ف ٜػقبه ٍَيٌّ ٍِ اىؼَلح ٍغ ػوٗهح ئعواء ٍؼبْٝخ ٍٞلاّٞخ ىيؼقبه.
 ػقل ٍقبٍَخ ٍَ ّغو ثبىقجبػخ اىَبىٞخ ٍٗظؾ٘ة ثَضبه ْٕلٍٍ ٜؾوه ٍِ ؽوف ػلى َ ْ ٜئشٖبك أٗ
ٍؾبٍ ٜأٗ ٍؾوّه ٛاىؼق٘ك ثاكاهح اىَينٞخ اىؼقبهّ ٝخ أٗ ٍضبه ْٕلٍٝ ٜؾَو ٍظبكقخ م ّو اىشومبء فٜ
اىَيل ٍٗوفقخ ث٘صٞقخ رضجذ ٍينٞخ اىؼقبه ٗمىل ثبىَْجخ ىيؼقبهاد اىََغيخ.
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ ىنواء ا١هاػ ٜاىلٗىٞخ.
 اعبثبد ٗىاهح أٍ٦ك اىلٗىخ ٗاىشإُٗ اىؼقبهٝخ اىز ٜرضجذ طٞغخ اٍ٥زغ٦ه ثبىَْجخ ى٢هاػٜ
اىلٗىٞخ اىف٦ؽٞخ اىزَٝ ٥ ٜنِ اٍ٥زظٖبه ثشأّٖب ثؼق٘ك مواء...
 أّ ٝخ ٗصٞقخ رضجذ طٞغخ اٍزغ٦ه ا١هع َٝنِ اػزَبكٕب.
يالحظح  :ثبىَْجخ ىيؼقبهاد ٍ٘ػ٘ع ٍطبىت رَغٞو ٗىٌ رظله ف ٜشأّٖب أؽنبً ّٖبئٞخ ثبرّخٝ ،ز ٌّ اىزؼبٍو
ٍؼٖب ثْفٌ ا٣عواءاد اىَؼَ٘ه ثٖب ثبىَْجخ ىيؼقبهاد غٞو اىََغّيخ.
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انمائًح ػذد 4
يضًٌٕ دراسح جذٖٔ انًشزٔع انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع فالح- ٙانًؼطٛاخ

انرفاطٛم

ٍيقضّ اىلهاٍخ ٗاىقبرَخ

ػبٍخ ؽ٘ه اىجبػشٍْ ،طقخ اىَشوٗعّ٘ ،ػٞخ اٍ٥زضَبه (ئؽلاس أٗ رٍ٘ؼخ أٗ
ٍإشواد ّ
رغلٝل)ٍ ،يقض علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اّ٣زبطٗ ،اىَوكٗكٝخ ،اىزشغٞو...
 رؼوٝه اىجبػش ،اىشنو اىقبّّ٘ ،ٜهأً اىَبه ٗر٘ىٝؼٔ ث ِٞاىََبَٕ ،ِٞاىؼْ٘اُ ،هقٌاىٖبره ،هقٌ اىفبمٌ ،اىجوٝل ا٥ىنزوّٗ... ٜ
 اىَ٘قغ ٍغ ا٥ؽلاصٞبد ،طٞغخ اٍ٥زغ٦ه ،اىََبؽبد ٗر٘ىٝغ اٍزغ٦ىٖب ،اىَؼطٞبداىَْبفٞخ ،اىَ٘اهك اىطجٞؼٞخ (ٍٞبٓ ،روثخ ،اىزؼبه ،)...ٌٝاىجْٞخ اٍ١بٍٞخ ٗاىجْبءاد
ٗاىغواٍبد ٗاىزغٖٞياد ٍٗ٘اؽِ اىشغو اىَ٘ع٘كح...
اىؼبٍخ ىيَشوٗع ثب٥ػزَبك ػي ٚاىَؼطٞبد اىَز٘فوح.
 ؽ٘طيخ ؽ٘ه اىز٘عٖبدّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ (اىزٖٞئخ ،اىجْبءاد ،اىغواٍبد ،اىَ٘اش ،ٜاىزغٖٞياد ،اىَؼ ّلاد
اىَزْقيخٗ )...اىٍ٦بكٝخ
ؽغٌ اىطيت اىَز٘قّغ ػيٍْ ٚزغبد اىَشوٗع ،اٍ٘١ا اىََزٖلفخ ،أٍؼبه اىجٞغٍٞ ،بٍبد
اىزَ٘ٝق ٗرنبىٞفٖب...
رفبطٞو ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ٗاىَجوهاد اىفْٞخ ٥فزٞبهٕب ،اىلهاٍخ اىَبئٞخ اىزفظٞيٞخ ٍوفقخ
ثَضبه ىشجنخ اىو ، ّٛاىَ٘اىّخ اىؼيفٞخ ،ر٘ىٝغ اىََبؽبد ٗاىزلاٗه اىيهاػُّ ،ٜظٌ اّ٣زبط
رط٘ه اىَوكٗك ٗمَٞبد اّ٥زبط ،اىزلف٦د اىيهاػٞخ ٗاىظؾٞخ...
ٗاىزوثٞخ ّ
علٗه اّ٣غبى اىيٍْ ٜىَنّ٘بد اٍ٥زضَبه
اؽزٞبعبد اىَشوٗع ٍِ ٍ٘اؽِ اىشغو اىقبهح ٗاىٍََ٘ٞخٗ ،اىز٘ىٝغ ؽَت ا٥فزظبص
ٗاىنفبءح،
علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اىَظبهٝه ،قَٞخ اّ٣زبط ،هقٌ اىَؼبٍ٦د ،اىْبرظ اىقبً
ىٍ٦زغ٦ه ) ،(RBEاىْبرظ اىظبف ٜىٍ٦زغ٦ه ) ،(RNEاٍ٥زٖ٦مبد ،اىزلفق اىْقلٛ
رط٘ه اىقيْٝخ ) ،(Trésorerieاىؼبئل اىلافيٜ
) ،(Cash-Flowاىزظوف ف ٜاىقوٗعّ ،
اىقبً ) ،(TRIافزجبه ؽَبٍٞخ ٍوكٗكٝخ اىَشوٗع ) ،)Test de sensibilitéرؾيٞو
اىْزبئظ اىَز٘قؼخ...
رق ٌٞٞاٟصبه اىجٞئٞخ ىيَشوٗع ٗا٥ؽزٞبؽبد اىَزقنح ىيزقيٞو ٍِ رأصوارٖب اىَيجٞخ اىَفزوػخ
ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزطيت مىل.
قبئَخ اىََبَٕ ِٞف ٜاػلاك اىلهاٍخ ؽَت افزظبطبرٌٖ ٍغ ػوٗهح ٍ٦ئَخ ٕنٓ
ا٥فزظبطبد ىْشبؽ اىَشوٗع ،ػلك أّٝبً اىؼَو اىَقظّ ظخ ٣ػلاك اىلهاٍخ ٍغ
اىَظبهٝه اىَزورّجخ ػِ مىل ٍغ اىَإّٝلاد اىؼوٗهٝخ.
 موّ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ ؽَت اىْشبؽ، -علٗه رفظٞي ٜىنو ٍظبهٝه ئػلاك اىلهاٍخ.

ٍؼطٞبد ؽ٘ه اىجبػش
ٍؼطٞبد
اىََزغيّخ
ٍٗؾٞطٖب

ػبٍخ ؽ٘ه
ّ
ٍٗ٘اهكٕب

ػبٍخ
ٍؼطٞبد
ّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
كهاٍخ اىَ٘

ؽ٘ه

اىلهاٍخ اىفْٞخ
هٗىّبٍخ اّ٥غبى
اىزشغٞو
اىلهاٍخ اىَبىٞخ

اىزأصٞو اىجٞئ ٜىيَشوٗع
فوٝق اىؼَو اىن ٛر٘ىٚ
اىلهاٍخ
ئػلاك
ٗاىَظبهٝه
اى٘صبئق اىَيؾقخ ثبىلهاٍخ
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انمائًح ػذد 5
انٕثائك انًطهٕتح ف ٙيهفاخ طزف االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع فالح- ٍٙ طيت مزبث ٜؽجق اَّ٘١مط اىَظبؽت،
َّ قخ ٍِ اىَغو اىزغبه ٛىيشومبد اىَزؾظّيخ ػيٍ ٚقوهاد قجو اىزن٘،ِٝ
َّ قخ ٍِ ػقل اىنواء ثبىَْجخ ىشومبد ا٥ؽٞبء ٗاىزَْٞخ اىف٦ؽٞخ،
 شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش،
َّ قخ ٍِ ػقل ٍبه ٛاىَفؼ٘ه ٍجوً ٍغ ٍنزت اىَواقجخ ٗاىزظلٝق ٗشٖبكح رظلٝق ػيٍْ ٚز٘ط
ث٘ٞى٘عٍْ ٜن اىلف٘ه ف ٜاّ٣زبط ثبىَْجخ ىَشبهٝغ اىف٦ؽخ اىج٘ٞى٘عٞخ،
 اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك ٗاىقبئَبد ف ٜئّغبى ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍظؾ٘ثخ
ث بىزؾ٘٦ٝد اىجْنٞخ ٍٗب ٝفٞل اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح (َّقخ ٍِ اىزؾ٘ٝو اىجْن ٜأٗ مشه
ؽَبة ٝزؼَِ ػَيٞخ اىزؾ٘ٝو).

ّ
مالحظة :يمكن اعحماد قائمات إنجاز أشغال بالنسبة للبناءات والتهيئة مسلمة من قبل مقاول .وفي صورة جعذر ثقديم فواثير
أو قائمات أشغال بالنسبة للبناءات وأشغال التهيئةّ ،
يحم ثقديم كشف مصاريف ممض ى من قبل الباعث بالنسبة لليد العاملة
مع فواثير اقحناء املواد املسحعملة.

 اى٘صبئق ا١فو ٙؽَت ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ؽجقب ىيغلٗه اىزبى:ٜ

يكَٕاخ االسرثًار
ثْبءاد
اىَؼلاد اىَزْقيخ (عواهاد ،آ٥د
ؽظبك ،شبؽْبدٍ ،غوٗهاد ،ئىـ)
اىغواٍبد

اىَ٘اشٜ

ٛ
ٍؼلاد ا٥قزظبك فٍٞ ٜبٓ اىو ّ

انٕثائك انًطهٕتح
روافٞض اىجْبء
 َّقخ ٍِ اىجطبقبد اىوٍبكٝخ ٍغ اٍ٥زظٖبهثب١طو أٗ َّقخ ٍطبثقخ ى٢طو.
 ثبىَْجخ ىيشبؽْبد اىقفٞفخ اٍ٥زظٖبه ثلفغ ٍؼيً٘ف٦ؽٍ ٜؼَْخ ثبىجطبقخ اىوٍبكٝخ.

شٖبكح أطو ىيَشبرو
 ٍؾؼو ٍظبكقخ ثبىَْجخ ى٢هافٍٗ ٜؾؼو فوىثبىَْجخ ى٢غْبً ٗاىَبػي.
 شٖبكح ف ٜاىٍَ٦خ اىظؾٞخ ىيقطٞغ. ٍغ ّو اَّ١بة ٗهأ ٛفٍَّْ ٜيٌّ ٍِ قجو اىَإٍَخاى٘ؽْٞخ ىزؾَٗ ِٞرغ٘ٝل اىقٞو ؽ٘ه ٍغو اَّ١بة
ٝزؼ َِّ ٗع٘ثب ٍؼطٞبد ثقظ٘ص ثنوٝخ اى٘٥كح
ى٢فواً اىَؼْٞخ ٗاّغواه ٍينٞزٖب ىيجبػش ثبىَْجخ
ىيق٘ٞه اىَؼ ّلح ىيزوثٞخ
 ٍؾؼو ٍؼبْٝخ ٍِ قجو ىغْخ اىفوى اىَؾلصخثَقزؼ ٚاىَقوّه ػلك  343ىَْخ  4113ثبىَْجخ
ى٤ثو غٞو اىَوقَخ
شٖبكح ػَبُ
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يالحظاخ:
 ٥ رقجو اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك اىز ٥ ٜرَزغٞت ىيشوٗؽ اىقبّّ٘ٞخ (*) مَب ٝ ٥زٌ اػزَبك ػَيٞبد
اىق٦ص ّقلا اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبهٗ .رؾبه ػَيٞبد اىق٦ص َمذا ىيف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك
اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبه ئى ٚاىَظبىؼ اىَقزظّخ ث٘ىاهح اىَبىٞخ.


ٝغت أُ رزؼ َِّ اىفبر٘هح:








اىوقٌ اىزَيَيٜ
أٍَبء ا١ؽواف ٗػْبٌْٖٗٝ
اىلىٞو اىغجبئ( ٜاىَؼ ّوف اىغجبئ)ٜ
ربهٝـ رَي ٌٞاىجؼبػخ أٗ اىقٞبً ثبىقلٍخ
اىن َّٞخ ٗاىزََٞخ اىلقٞقخ ٍٗؼو اى٘ؽلح ثلُٗ اؽزَبة اٟكاء ػي ٚاىقَٞخ
اىَؼبفخ ٗمنىل َّت ٍٗجبىغ ٕنا اٟكاء ٗػْل ا٥قزؼبء اىزقفٞؼبد
اىََْ٘ؽخ.
اىطّبثغ اىغجبئ.ٜ

ٝ ز ٌّ قج٘ه اىف٘ارٞو ا١طيٞخ أٗ ّظٞو أطيٍْٖ ٜب ( )Duplicataأٗ َّـ ٍطبثقخ ى٢طو.
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انخــذيــــح:
يمزر إسُاد ايرٛاساخ يٍ طُف "أ" أٔ "ب"
"يشزٔع طٛذ تحز٘"
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 اٝررلاع رظرروٝؼ ثبٍ٥ررزضَبه قجررو اىشرروٗع فرر ٜاّغرربى ػَيٞررخ اٍ٥ررزضَبه ٍٗيرره ىّ٦زفرربع ثبٍ٥زٞرربىاد
اىَبىٞخ.
 ئّغرربى ٕ ٞنررو رَ٘ٝررو اىَشرروٗع ٝزؼررَِ َّررجخ كّٞررب ٍررِ رَ٘ٝررو ماررر ٥ ٜرق ر ّو ػررِ ٍ % 11ررِ ميفررخ
اٍ٥زضَبه ثبىَْجخ ىيظْه "أ" ٗ % 01ثبىَْجخ ىيظْه "ة".
-7











انٕثائك انًطهٕتح:
ٍطيت مزبث ٜىل ٙاى٘مبىخ ف ٜأعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىزظوٝؼ.
َّقخ ٍِ ثطبقخ اىزؼوٝه أٗ اىَغ ّو اىزغبه ٛأٗ ٍشروٗع قربُّ٘ أٍبٍر ٜثبىَْرجخ ىيشرومبد فر ٜؽر٘ه
اىزن٘.ِٝ
شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
هفظخ ىظْغ أٗ ر٘هٝل ٍومت.
هفظخ طٞل ٗشٖبكح رَغٞو ٍومت ثبىَْجخ ىيَوامت اىََزغيخ.َّقخ ٍِ ئعبىح ٍومت ١طؾبة اىَفِ.
َّقخ ٍِ ٗهقخ رَغٞو ٍفْٞخ طربكهح ػرِ كٝر٘اُ اىَر٘اّئ ٗاىجؾوٝرخ اىزغبهٝرخ ىيزؼروف ػير ٚرَيَرو
ٍينٞخ اىَومت.
ٍشروٗع ارفبقٞرخ ٍوافقررخ ٗررأؽٞو ثرر ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقررزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفرربع ثَْؾرخ اىَوافقررخ
ٗاىزأؽٞو).
كهاٍخ علٗ ٙرزؼ َِّ اىَؼطٞبد اى٘اهكح تانمائًح ػذد .6
ارفبقٞخ اّغبى اىلهاٍخ ٍَؼبح ٍِ قجو ٍنزت اىلهاٍبد ٗاىجبػش.

 ثبىَْجخ ىؼَيٞبد اٍ٥زضَبه اىَزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٍظبىؼ اىَْلٗثٞبد اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ ٝز ٌّ
رؼَٞو أَّ٘مع ٜاىَطيت ٗاىلهاٍخ اىَقزظوح ( انًهحك ػذد  4نهذنٛم) ٍِ قجو ٍظبىؼ اىَْلٗثٞخ
اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ كُٗ اىيغ٘ء ئى ٚاىجؾش اىفّْ ٜئ ّ ٥ف ٜاىؾب٥د اىقظ٘ ٙاىز ٜرقزؼٜ
مىل.
 ثبىَْج خ ىيَشبهٝغ اىَزؼٖ ّل ثٖب ٍِ قجو ٍظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ،رز ٌّ
م ّو اىجبػض ِٞثزقل ٌٝكهاٍخ فْٞخ ٗاقزظبكٝخ ىَشبهٝؼٌٖ ٍب ػل ٙثبىَْجخ ىؼَيٞبد اٍ٥زضَبه
رزطيت مىل ػي ٚغواه اىؼَيٞبد اىَْفوكح ٗاىؼَيٞبد اىز ٜرقو قَٞخ اٍزضَبهارٖب ػِ
ٍٗشبهٝغ اىظٞل اىَبؽيٗ ٜاصالح مراكب الصيد أو تجديد تجهيزاتها أو عمليات التوسعة واعادة التهيئة
الخاصّة بهذه المراكب ٗغٞوٕب فٞز ٌّ ا٥مزفبء ثأَّ٘مط ٍطيت اىؾظ٘ه ػي ٚاٍ٥زٞبىاد ٍغ اى٘صٞقخ
اىَظبؽجخ (كهاٍخ ٍقزظوح) اىَؼ ّلاُ ىيغوع (انًهحك ػذد  4نهذنٛم) ٗٝز ٌّ رق ٌٞٞعلٗٙ
اىَشوٗع ٍِ قجو اىٖٞبمو اىَنيفخ ثبىزقَٝٗ ٌٞٞنِ اىَطبىجخ ثلهاٍخ علٗ ٙئم اقزؼذ اىؼوٗهح.
ٍطبىجخ
اىز٥ ٜ
 00أك
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 قبئَخ اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد اى٦ىٍخ اىزٍٞ ٜقغ اقزْبؤٕب ٍغ اىزْظٞض ػي ٚأٍؼبهٕب ٗفبطٞبرٖب
اىفْٞخ ٗقَٞخ ا١كاء ػي ٚاىقَٞخ اىَؼبفخ ٗئما اقزؼ ٚاٍ١و رقل ٌٝاىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ أشغبه اىزٖٞئخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍغ ثطبقخ ٗطفٞخ ىنو ػَيٞخ اٍزضَبه ٍ٥بكٛ
رؾز٘ ٛفبطخ ػي:ٚ
 رؼوٝه اىَنّ٘خ
 اىنيفخ اىزقلٝوٝخ ()Homme*Jour
ٗ طه اىَنّ٘خ ٍٗواؽو اّ٣غبى
 اىْزبئظ اىَْزظوح
 اىجوّبٍظ اىيٍْ ٜىّ٤غبى
 ثبىَْجخ ىيواغج ِٞف ٜاّ٥زفبع ثََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه ٍؾَيخ ػيٍ٘ ٚاهك اىظْلٗ اىزَّٜ٘
ىٍ٦زضَبه اٍ٥زظٖبه ثـ:
ٍ٘ افقخ شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً
ٍبه رَْٞخ ػي ٚاىََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىجْنٞخ ىزَ٘ٝو اىَشوٗع ؽجقب ىٖٞنو اىزَ٘ٝو اىَظبك ػي ٍِ ٔٞشومخ
اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً ٍبه رَْٞخ

 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
اٝلاع اىَيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
رق ٌٞٞاىَشوٗع
ا٥ػلاك ٥عزَبع اىيغْخ ٗػوع
اىَشوٗع ػي ٚأّظبهٕب
ا٣ػ ً٦ثقواه اىيغْخ ف ٜؽبىخ اىوفغ
ٍغ اىزؼيٞو
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد
اٍؼبء اىَقوه
كػ٘ح اىجبػش مزبثٞب ىزَيٌ اىَقوه
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق ىزغٌَٞ
اٍ٥زٞبىاد (انمائًح ػذد )7

اٞطزاف انًرذخهح
اىجبػش
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَ بهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ْ٘ٝثٔ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ
ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ
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اٜجال
أٍج٘ػبُ
 11أّٝبً
 3أٝبً
ٍ٘ٝبُ
 0أٝبً
ٗ ً٘ٝاؽل
ٍغ اىَقوه

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 االسرثًاراخ انر ٙذفٕق لًٛرٓا  15و د :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه
 االسترثًاراخ انرت ٙذرتزأي تت 90 ٍٛأد ٔ  15و.د :اىَقر ّو اىغٖر٘ ٛى٘مبىرخ اىْٖر٘ع ثبٍ٥رزضَبهاد
ظرخ رواثٞرب ٍرغ ئٍنبّٞرخ ئٝرلاع اىَيره ثربىَق ّو اىَومري ٛى٘مبىرخ اىْٖر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد
اىف٦ؽٞرخ اىَقز ّ
اىف٦ؽٞخ ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىز ٜرَبٗ ٛأٗ رف٘ قَٞزٖب  ً 1ك ٗ ٥رزغبٗى  ً 11ك،
 االستترثًاراخ انرتت ٙذمتتم ػتتٍ  96أد فتت ٙيشتتارٚغ انظتتٛذ انستتاحه :ٙاىَْلٗثٞررخ اىغٖ٘ٝررخ ىيزَْٞررخ
اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب.
يالحظح :ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىزٍ ٜجق أُ اّزفؼذ ثبٍزٞبىاد ٍِ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد
اىف٦ؽٞخٝ ،زٌ اىْظو ف ٜػَيٞبد اىزٍ٘ؼخ ٗاىزغلٝل ٗاىزؾ ِٞٞاىَورجطخ ثٖب ٍِ قجو ٗمبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٍَٖب مبّذ قَٞخ اٍزضَبهارٖب ٗمىل رفبكٝب ىزشزذ اىجبػش ٗاىَيفّبد ثٍ ِٞظبىؼ
ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗاىَْلٗثٞبد.
 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 01ربهٝـ اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
يالحظاخ:
 ف ٜط٘هح هفغ ئٍْبك اٍ٥زٞبى َٝنِ ىيََزضَو ؽيت ئػبكح اىْظو فرٍ ٜيفرٔ فر ٜأعرو أقظربٓ ص٦صرِٞ
ٍ٘ٝب ٍِ ربهٝـ ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ٗمىل ثْبء ػيٍ ٚطيت مزبث٘ٝ ٜكع ثَنزت اىؼرجؾ اىَومري ٛىيٖٞئرخ
اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦رزضَبه أٗ اىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه ؽَرت اىؾرب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب ثَإٝرلاد علٝرلح ىرٌ
َٝجق ػوػٖب ٍرِ قجرو ٗرزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػر ً٦طربؽجٔ ثقواهٕرب فرٜ
اٟعبه ٗفٕ ٜنٓ اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
ٝ زؼ ِّ ٞػي ٚاىجبػش رقل ٌٝرقوٝو ٍْ٘ ٛؽ٘ه رقر ّلً ئّغربى اٍ٥رزضَبهاد ئىر ٚاىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه
ؽٞيخ فزوح اّ٣غبى (ٍْ٘ 2اد).
ٝ زؼ ِٞاّغبى ثوّبٍظ اٍ٥زضَبه ف٦ه أهثغ ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قبثيخ ىيزَلٝل
ثظفخ اٍزضْبئٞخ ٗىَوح ٗاؽلح ىَلح أقظبٕب ٍْزبُ ثَقوّه ٍؼيو ٍِ اىٖٞئخ (اىفظو ػلك ٍِ 21
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 6انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 6
يضًٌٕ دراسح جذٖٔ انًشزٔع انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع طٛذ تحز٘ -انًؼطٛاخ
اىلهاٍخ

انرفاطٛم
ػبٍخ ؽ٘ه اىجبػشٍْ ،طقخ اىَشوٗعّ٘ ،ػٞخ اٍ٥زضَبه (ئؽلاس أٗ رٍ٘ؼخ أٗ
ٍإشواد ّ
رغلٝل)ٍ ،يقض علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اّ٣زبطٗ ،اىَوكٗكٝخ ،اىزشغٞو...
 رؼوٝه اىجبػش ،اىشنو اىقبّّ٘ ،ٜهأً اىَبه ٗر٘ىٝؼٔ ث ِٞاىََبَٕ ،ِٞاىؼْ٘اُ ،هقٌاىٖبره ،هقٌ اىفبمٌ ،اىجوٝل ا٥ىنزوّٗ... ٜ
 اىَ٘قغ أٗ ٍْٞبء ا٥هرفب أٗ ٍغبه اىؼَو ،طٞغخ اٍ٥زغ٦ه ،اى جْٞخ اٍ١بٍٞخ ٗاىجْبءادٗاىزغٖٞياد ٍٗ٘اؽِ اىشغو اىَ٘ع٘كح...
اىؼبٍخ ىيَشوٗع ثب٥ػزَبك ػي ٚاىَؼطٞبد اىَز٘فوح.
 ؽ٘طيخ ؽ٘ه اىز٘عٖبدّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ (اىزٖٞئخ ،اىجْبءاد ،اىزغٖٞياد ،اىَؼ ّلاد اىَزْقيخٗ )...اىٍ٦بكٝخ

ٍيقضّ
ٗاىقبرَخ
ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
اىجبػش
ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد ّ
اىََزغيّخ ٍٗ٘اهكٕب
ٍٗؾٞطٖب
ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد ّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
ّ
ؽغٌ اىطيت اىَز٘قغ ػيٍْ ٚزغبد اىَشوٗع ،اٍ٘١ا اىََزٖلفخ ،أٍؼبه اىجٞغٍٞ ،بٍبد
كهاٍخ اىَ٘
اىزَ٘ٝق ٗرنبىٞفٖب...
ُ
رفبطٞو ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ٗاىَجوهاد اىفْٞخ ٥فزٞبهٕب ّٗظٌ اّ٣زبط
اىلهاٍخ اىفْٞخ
علٗه اّ٣غبى اىيٍْ ٜىَنّ٘بد اٍ٥زضَبه
هٗىّبٍخ اّ٥غبى
اؽزٞبعبد اىَشوٗع ٍِ ٍ٘اؽِ اىشغو اىقبهح ٗاىٍََ٘ٞخٗ ،اىز٘ىٝغ ؽَت ا٥فزظبص
اىزشغٞو
ٗاىنفبءح،
علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اىَظبهٝه ،قَٞخ اّ٣زبط ،هقٌ اىَؼبٍ٦د ،اىْبرظ اىقبً
اىلهاٍخ اىَبىٞخ
ىٍ٦زغ٦ه ) ،(RBEاىْبرظ اىظبف ٜىٍ٦زغ٦ه ) ،(RNEاٍ٥زٖ٦مبد ،اىزلفق اىْقلٛ
رط٘ه اىقيْٝخ) ، (Trésorerieاىؼبئل اىلافيٜ
) ،(Cash-Flowاىزظوف ف ٜاىقوٗعّ ،
اىقبً ) ،(TRIافزجبه ؽَبٍٞخ ٍوكٗكٝخ اىَشوٗع ) ،)Test de sensibilitéرؾيٞو
اىْزبئظ اىَز٘قؼخ...
اىجٞئ ٜرق ٌٞٞاٟصبه اىجٞئٞخ ىيَشوٗع ٗا٥ؽزٞبؽبد اىَز قنح ىيزقيٞو ٍِ رأصوارٖب اىَيجٞخ اىَفزوػخ
اىزأصٞو
ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزطيت مىل.
ىيَشوٗع
فوٝق اىؼَو اىن ٛقبئَخ اىََبَٕ ِٞف ٜاػلاك اىلهاٍخ ؽَت افزظبطبرٌٖ ٍغ ػوٗهح ٍ٦ئَخ ٕنٓ
ر٘ى ٚئػلاك اىلهاٍخ ا٥فزظبطبد ىْشبؽ اىَشوٗع ،ػلك أّٝبً اىؼَو اىَقظّ ظخ ٣ػلاك اىلهاٍخ ٍغ
اىَظبهٝه اىَزورّجخ ػِ مىل ٍغ اىَإّٝلاد اىؼوٗهٝخ
ٗاىَظبهٝه
اىَيؾقخ  -موّ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ ؽَت اىْشبؽ،
اى٘صبئق
 علٗه رفظٞي ٜىنو ٍظبهٝه ئػلاك اىلهاٍخ.ثبىلهاٍخ
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انمائًح ػذد 7
انٕثائك انًطهٕتح ف ٙيهفاخ ذجسٛى االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع طٛذ تحز٘ –ٍ طيت مزبث.ٜ
َّ قخ ٍِ اىَغو اىزغبه ٛىيشومبد اىَزؾظّيخ ػيٍ ٚقوهاد قجو اىزن٘.ِٝ
 شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
 اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك ٗاىقبئَبد ف ٜئّغبى ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍظؾ٘ثخ
ث بىزؾ٘٦ٝد اىجْنٞخ ٍٗب ٝفٞل اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح (َّقخ ٍِ اىزؾ٘ٝو اىجْن ٜأٗ مشه
ؽَبة ٝزؼَِ ػَيٞخ اىزؾ٘ٝو).
 اى٘صبئق ا١فو ٙؽَت ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ؽجقب ىيغلٗه اىزبى:ٜ
يكَٕاخ االسرثًار
طْغ اٗ رٖٞئخ ٍومت

انٕثائك انًطهٕتح
قبئَبد ئّغبى أشغبه اىظْغ ٗاىزٖٞئخ

اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد

اىف٘ارٞو اىقبىظخ

اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ

اىف٘ارٞو اىقبىظخ

يالحظح:
 ٥ رقجو اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك اىز ٥ ٜرَزغٞت ىيشوٗؽ اىقبّّ٘ٞخ (*) مَب ٝ ٥زٌ اػزَبك ػَيٞبد
اىق٦ص ّقلا اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبهٗ .رؾبه ػَيٞبد اىق٦ص ّقلا ىيف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك
اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبه ئى ٚاىَظبىؼ اىَقزظّخ ى٘ىاهح اىَبىٞخ.
ٝ )*( غت أُ رزؼ َِّ اىفبر٘هح:
 اىوقٌ اىزَيَيٜ
 أٍَبء ا١ؽواف ٗػْبٌْٖٗٝ
 اىلىٞو اىغجبئ( ٜاىَؼ ّوف اىغجبئ)ٜ
 ربهٝـ رَي ٌٞاىجؼبػخ أٗ اىقٞبً ثبىقلٍخ
 اىن َّٞخ ٗاىزََٞخ اىلقٞقخ ٍٗؼو اى٘ؽلح ثلُٗ اؽزَبة اٟكاء ػي ٚاىقَٞخ
اىَؼبفخ ٗمنىل َّت ٍٗجبىغ ٕنا اٟكاء ٗػْل ا٥قزؼبء اىزقفٞؼبد
اىََْ٘ؽخ.
 اىطّبثغ اىغجبئ.ٜ
ٝ ز ٌّ قج٘ه اىف٘ارٞو ا١طيٞخ أٗ ّظٞو أطيٍْٖ ٜب ( )Duplicataأٗ َّـ ٍطبثقخ ى٢طو.
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انخــذيــــح:
يمزر إسُاد ايرٛاساخ يٍ طُف" ٙأ" أٔ "ب"
"يشزٔع ذزتٛح أحٛاء يائٛح"
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 اٝرلاع رظروٝؼ ثبٍ٥رزضَبه قجرو اىشروٗع فر ٜاّغربى ػَيٞرخ اٍ٥رزضَبه ٍٗيره ىّ٦زفربع ثبٍ٥زٞربىاد
اىَبىٞخ.
 ئّغربى ٕٞنررو رَ٘ٝررو اىَشرروٗع ٝزؼررَِ َّررجخ كّٞررب ٍرِ رَ٘ٝررو ماررر ٥ ٜرق ر ّو ػررِ ٍ % 11ررِ ميفررخ
اٍ٥زضَبه ثبىَْجخ ىيظْه "أ" ٗ % 01ثبىَْجخ ىيظْه "ة".
 - 7انٕثائك انًطهٕتح:
ٍ طيت مزبث ٜىل ٙاى٘مبىخ ف ٜأعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىزظوٝؼ.
َّ رقخ ٍررِ ثطبقرخ اىزؼوٝرره أٗ اىَرغ ّو اىزغرربه ٛأٗ ٍشروٗع قرربُّ٘ أٍبٍر ٜثبىَْررجخ ىيشرومبد فررٜ
ؽ٘ه اىزن٘.ِٝ
 شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
 شٖبكح ٍينٞخ أٗ ؽ٘ى أٗ ىيٍخ أٗ قواه ف ٜا١شغبه اى٘قز ٜف ٜىيَيل اىؼٍَ٘ ٜىيَٞبٓ.
ٗ صٞقررخ فرر ٜاصجرربد ّ٘ػٞررخ اىزظرروف فرررٍَ ٜررطؾبد اىَٞرربٓ اٗ اىََرربؽبد ػيرر ٚاىٞبثَررخ اىَيٍرررغ
اٍزغ٦ىٖب.
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ ىَ٘قغ روثٞخ ا١ؽٞبء اىَبئٞخ (ئؽلاس).
 هفظخ ف ٜاٍزغ٦ه ٍيل ثؾو ٛػٍٍَ٘( ٜشوٗع ّبشؾ).
 هفظخ ٍَبهٍخ ّشبؽ روثٞخ أؽٞبء ٍبئٞخ ػي ٚاىؼقبه ٍ٘ػ٘ع اىَشوٗع.
 روفٞض ىظْغ أٗ ر٘هٝل ٍومت.
ٍ شوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقرزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفربع ثَْؾرخ اىَوافقرخ
ٗاىزأؽٞو)
 كهاٍخ علٗ ٙرزؼ َِّ اىَؼطٞبد اى٘اهكح تانمائًح ػذد .8


ارفبقٞخ اّغبى اىلهاٍخ ٍَؼبح ٍِ قجو ٍنزت اىلهاٍبد ٗاىجبػش.

 قبئَخ اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد اى٦ىٍخ اىزٍٞ ٜقغ اقزْبؤٕب ٍغ اىزْظٞض ػي ٚأٍؼبهٕب
ٗفبطٞبرٖب اىفْٞخ ٗقَٞخ ا١كاء ػي ٚاىقَٞخ اىَؼبفخ ٗئما اقزؼ ٚاٍ١و رقل ٌٝاىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ أشغبه اىزٖٞئخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍغ ثطبقخ ٗطفٞخ ىنو ػَيٞخ اٍزضَبه ٍ٥بكٛ
رؾز٘ ٛفبطخ ػي:ٚ
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رؼوٝه اىَنّ٘خ.
اىنيفخ اىزقلٝوٝخ (.)Homme*Jour
ٗطه اىَنّ٘خ ٍٗواؽو اّ٣غبى.
اىْزبئظ اىَْزظوح.
اىجوّبٍظ اىيٍْ ٜىّ٤غبى.

 ثبىَْجخ ىيواغج ِٞف ٜاّ٥زفبع ثََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه ٍؾَيخ ػيٍ٘ ٚاهك اىظْلٗ اىزَّٜ٘
ىٍ٦زضَبه اٍ٥زظٖبه ثـ:
ٍ٘ افقخ شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه فٜ
هأً ٍبه رَْٞخ ػي ٚاىََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه.
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىجْنٞخ ىزَ٘ٝو اىَشوٗع ؽجقب ىٖٞنو اىزَ٘ٝو اىَظبك ػيٍِ ٔٞ
شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً ٍبه
رَْٞخ.

 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
اٝلاع اىَيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ

اٞطزاف انًرذخهح
اىجبػش
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
رق ٌٞٞاىَشوٗع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ا٥ػلاك ٥عزَبع اىيغْخ ٗػوع اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىَشوٗع ػي ٚأّظبهٕب
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ا٣ػ ً٦ثقواه اىيغْخ ف ٜؽبىخ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىوفغ ٍغ اىزؼيٞو
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ْ٘ٝثٔ
اٍؼبء اىَقوه
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
اػ ً ٦اىََزضَو مزبثٞب ثبىَقوه
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ىزغَ ٌٞاٍ٥زٞبىاد (انمائًح ػذد )9

اٜجال
أٍج٘ػبُ
 11أّٝبً
 3أٝبً
ٍ٘ٝبُ
 0أٝبً
ٗ ً٘ٝاؽل
ٍغ اىَقوه

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 اٍ٥زضَبهاد اىز ٜرف٘ قَٞزٖب  ً 11ك :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه.
 اٍ٥ررزضَبهاد اىزرر ٜرفرر٘ لًٛرٓتتا  166أد ٗ ٥رزغرربٗى .ً 11ك :اىَق ر ّو اىغٖرر٘ ٛى٘مبىررخ اىْٖرر٘ع
ظرررخ رواثٞرررب ٍرررغ ئٍنبّٞرررخ ئٝرررلاع اىَيررره ثررربىَق ّو اىَومررري ٛى٘مبىرررخ
ثبٍ٥رررزضَبهاد اىف٦ؽٞرررخ اىَقز ّ
اىْٖرر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد اىف٦ؽٞررخ ثبىَْررجخ ىٍ٦ررزضَبهاد اىزرر ٜرَرربٗ ٛأٗ رفرر٘ قَٞزٖررب  ً 1ك ٗ٥
رزغبٗى  ً 11ك.
 االسرثًاراخ ف ٙيشارٚغ ذزتٛح اٞحٛاء انًائٛح انر ٙذسأ٘ لًٛرٓا أٔ ذمم ػٍ  166أد:
اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب.
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يالحظتتتتح :ثبىَْررررجخ ىٍ٦ررررزضَبهاد اىزررررٍ ٜررررجق أُ اّزفؼررررذ ثبٍزٞرررربىاد ٍررررِ ٗمبىررررخ اىْٖرررر٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخٝ ،زٌ اىْظو ف ٜػَيٞربد اىزٍ٘رؼخ ٗاىزغلٝرل ٗاىزؾٞر ِٞاىَورجطرخ ثٖرب ٍرِ قجرو
ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞرخ ٍَٖرب مبّرذ قَٞرخ اٍرزضَبهارٖب ٗمىرل رفبكٝرب ىزشرزذ اىجبػرش
ٗاىَيفّبد ثٍ ِٞظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗاىَْلٗثٞبد
 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 01ربهٝـ اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
 - 6يالحظح
 فر ٜطر٘هح هفرغ ئٍرْبك اٍ٥زٞربى َٝنرِ ىيََرزضَو ؽيرت ئػربكح اىْظرو فرٍ ٜيفرٔ فر ٜأعرو أقظربٓ
ص٦صرٍ٘ٝ ِٞرب ٍرِ رربهٝـ ا٥ػر ً٦ثربىوفغ ٗمىرل ثْربء ػيرٍ ٚطيرت مزربثٝ ٜر٘كع ثَنزرت اىؼرجؾ
اىَومي ٛىيٖٞئرخ اىزَّ٘رٞخ ىٍ٦رزضَبه أٗ اىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه ؽَرت اىؾرب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب
ثَإٝلاد علٝلح ىٌ َٝجق ػوػٖب ٍرِ قجروٗ .رزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػرً٦
طبؽجٔ ثقواهٕب ف ٜاٟعبه ٗفٕ ٜنٓ اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
ٝ زؼ ر ِّ ٞػيرر ٚاىجبػررش رقررل ٌٝرقوٝررو ٍررْ٘ ٛؽرر٘ه رقرر ّلً ئّغرربى اٍ٥ررزضَبهاد ئىرر ٚاىٖٞنررو اىَؼْررٜ
ثبٍ٥زضَبه ؽٞيخ فزوح اّ٣غبى (ٍْ٘ 2اد).
ٝ زؼ ِٞاّغبى ثوّبٍظ اٍ٥زضَبه ف٦ه أهثغ ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قبثيخ ىيزَلٝل
ثظفخ اٍزضْبئٞخ ٗىَوح ٗاؽلح ىَلح أقظبٕب ٍْزبُ ثَقوّه ٍؼيو ٍِ اىٖٞئخ (اىفظو ػلك ٍِ 21
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 7انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 8
يضًٌٕ دراسح جذٖٔ انًشزٔع انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع ذزتٛح احٛاء يائٛح –انًؼطٛاخ
اىلهاٍخ

ٍيقضّ
ٗاىقبرَخ
ٍؼطٞبد ؽ٘ه اىجبػش

ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍٗ٘اهكٕب
اىََزغيّخ
ٍٗؾٞطٖب
ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
كهاٍخ اىَ٘
اىلهاٍخ اىفْٞخ
هٗىّبٍخ اّ٥غبى
اىزشغٞو
اىلهاٍخ اىَبىٞخ

اىزأصٞو اىجٞئ ٜىيَشوٗع
فوٝق اىؼَو اىن ٛر٘ىٚ
اىلهاٍخ
ئػلاك
ٗاىَظبهٝه
اى٘صبئق اىَيؾقخ ثبىلهاٍخ

انرفاطٛم
ػبٍخ ؽ٘ه اىجبػشٍْ ،طقخ اىَشوٗعّ٘ ،ػٞخ اٍ٥زضَبه (ئؽلاس أٗ رٍ٘ؼخ
ٍإشواد ّ
أٗ رغلٝل)ٍ ،يقض علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اّ٣زبطٗ ،اىَوكٗكٝخ ،اىزشغٞو...
 رؼو ٝه اىجبػش ،اىشنو اىقبّّ٘ ،ٜهأً اىَبه ٗر٘ىٝؼٔ ث ِٞاىََبَٕ ،ِٞاىؼْ٘اُ،هقٌ اىٖبره ،هقٌ اىفبمٌ ،اىجوٝل ا٥ىنزوّٗ... ٜ
 اىَ٘قغ أٗ ٍغبه اىؼَو ،طٞغخ اٍ٥زغ٦ه  ،اىجْٞخ اٍ١بٍٞخ ٗاىجْبءاد ٗاىزغٖٞيادٍٗ٘اؽِ اىشغو اىَ٘ع٘كح...
اىؼبٍخ ىيَشوٗع ثب٥ػزَبك ػي ٚاىَؼطٞبد اىَز٘فوح.
 ؽ٘طيخ ؽ٘ه اىز٘عٖبدّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ (اىزٖٞئخ ،اىجْبءاد ،اىزغٖٞياد ،اىَؼ ّلاد اىَزْقيخ)...
ٗاىٍ٦بكٝخ
ؽغٌ اىطيت اىَز٘قّغ ػيٍْ ٚزغبد اىَشوٗع ،اٍ٘١ا اىََزٖلفخ ،أٍؼبه اىجٞغ،
ٍٞبٍبد اىزَ٘ٝق ٗرنبىٞفٖب...
رفبطٞو ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ٗاىَجوهاد اىفْٞخ ٥فزٞبهٕبُّ ،ظٌ اّ٣زبط ٗاىزوثٞخ
رط٘ه اىَوكٗك ٗمَٞبد اّ٥زبط،
ٗاىزؾ٘ٝو ٗرَيَو ٍواؽيٖب ،ثوّبٍظ اٍ٥زيهاع
ّ
اىزلف٦د اىظؾٞخ...
علٗ ه اّ٣غبى اىيٍْ ٜىَنّ٘بد اٍ٥زضَبه
اؽزٞبعبد اىَشوٗع ٍِ ٍ٘اؽِ اىشغو اىقبهح ٗاىٍََ٘ٞخٗ ،اىز٘ىٝغ ؽَت
ا٥فزظبص ٗاىنفبءح،
علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اىَظبهٝه ،قَٞخ اّ٣زبط ،هقٌ اىَؼبٍ٦د ،اىْبرظ اىقبً
ىٍ٦زغ٦ه ) ،(RBEاىْبرظ اىظبف ٜىٍ٦زغ٦ه ) ،(RNEاٍ٥زٖ٦مبد ،اىزلفق اىْقلٛ
رط٘ه اىقيْٝخ) ، (Trésorerieاىؼبئل
) ،(Cash-Flowاىزظوف ف ٜاىقوٗع،
ّ
اىلافي ٜاىقبً ) ،(TRIافزجبه ؽَبٍٞخ ٍوكٗكٝخ اىَشوٗع Test de
) ،)sensibilitéرؾيٞو اىْزبئظ اىَز٘قؼخ...
رق ٌٞٞاٟصبه اىجٞئٞخ ىيَشو ٗع ٗا٥ؽزٞبؽبد اىَزقنح ىيزقيٞو ٍِ رأصوارٖب اىَيجٞخ
اىَفزوػخ ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزطيت مىل.
قبئَخ اىََبَٕ ِٞف ٜاػلاك اىلهاٍخ ؽَت افزظبطبرٌٖ ٍغ ػوٗهح ٍ٦ئَخ ٕنٓ
ا٥فزظبطبد ىْشبؽ اىَشوٗع ،ػلك أّٝبً اىؼَو اىَقظّ ظخ ٣ػلاك اىلهاٍخ ٍغ
اىَظبهٝه اىَزورّجخ ػِ مىل ٍغ اىَإّٝلاد اىؼوٗهٝخ
 موّ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ ؽَت اىْشبؽ، -علٗه رفظٞي ٜىنو ٍظبهٝه ئػلاك اىلهاٍخ.
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انمائًح ػذد 9
انٕثائك انًطهٕتح ف ٙيهفاخ ذجسٛى االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع ذزتٛح أحٛاء يائٛح -ٍ طيت مزبث.ٜ
َّ قخ ٍِ اىَغو اىزغبه ٛىيشومبد اىَزؾظّيخ ػيٍ ٚقوهاد قجو اىزن٘.ِٝ
 شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
 اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك ٗاىقبئَبد ف ٜئّغبى ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ
ٍظؾ٘ثخ ث بىزؾ٘٦ٝد اىجْنٞخ ٍٗب ٝفٞل اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح (َّقخ ٍِ اىزؾ٘ٝو
اىجْن ٜأٗ مشه ؽَبة ٝزؼَِ ػَيٞخ اىزؾ٘ٝو).
 قبئَبد ئّغبى أشغبه اىظْغ ٗاىزٖٞئخ ٗاىف٘ارٞو اىْٖبئٞخ ثبىَْجخ ىيزغٖٞياد ٗاىَؼ ّلاد
ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ.
 روافٞض اىجْبء.
يالحظاخ
 ٥ رقجو اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك اىز ٥ ٜرَزغٞت ىيشوٗؽ اىقبّّ٘ٞخ(*) مَب ٝ ٥زٌ اػزَبك ػَيٞبد
اىق٦ص ّقلا اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبهٗ .رؾبه ػَيٞبد اىق٦ص ّقلا ىيف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك
اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبه ئى ٚاىَظبىؼ اىَقزظّخ ى٘ىاهح اىَبىٞخ.
ٝ )*( غت أُ رزؼ َِّ اىفبر٘هح:
 اىوقٌ اىزَيَيٜ
 أٍَبء ا١ؽواف ٗػْبٌْٖٗٝ
 اىلىٞو اىغجبئ( ٜاىَؼ ّوف اىغجبئ)ٜ
 ربهٝـ رَي ٌٞاىجؼبػخ أٗ اىقٞبً ثبىقلٍخ
 اىن َّٞخ ٗاىزََٞخ اىلقٞقخ ٍٗؼو اى٘ؽلح ثلُٗ اؽزَبة اٟكاء ػي ٚاىقَٞخ
اىَؼبفخ ٗمنىل َّت ٍٗجبىغ ٕنا اٟكاء ٗػْل ا٥قزؼبء اىزقفٞؼبد
اىََْ٘ؽخ.
 اىطّبثغ اىغجبئ.ٜ
ٝ ز ٌّ قج٘ه اىف٘ارٞو ا١طيٞخ أٗ ّظٞو أطيٍْٖ ٜب ( )Duplicataأٗ َّـ ٍطبثقخ ى٢طو.
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انخــذيــــح:
يمزر إسُاد ايرٛاساخ يٍ طُف "ب"
"يشزٔع خذياخ"
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 اٝرلاع رظروٝؼ ثبٍ٥رزضَبه قجرو اىشروٗع فر ٜاّغربى ػَيٞرخ اٍ٥رزضَبه ٍٗيره ىّ٦زفربع ثبٍ٥زٞربىاد
اىَبىٞخ.
 ئّغربى ٕٞنررو رَ٘ٝررو اىَشرروٗع ٝزؼررَِ َّررجخ كّٞررب ٍرِ رَ٘ٝررو ماررر ٥ ٜرق ر ّو ػررِ ٍ % 11ررِ ميفررخ
اٍ٥زضَبه ثبىَْجخ ىيظْه "أ" ٗ % 01ثبىَْجخ ىيظْه "ة".
-7










انٕثائك انًطهٕتح:
ٍطيت مزبث ٜىل ٙاى٘مبىخ ف ٜأعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىزظوٝؼ.
َّرقخ ٍررِ ثطبقرخ اىزؼوٝرره أٗ اىَرغ ّو اىزغرربه ٛأٗ ٍشروٗع قرربُّ٘ أٍبٍر ٜثبىَْررجخ ىيشرومبد فررٜ
ؽ٘ه اىزن٘.ِٝ
شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
ٍشوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقرزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفربع ثَْؾرخ اىَوافقرخ
ٗاىزأؽٞو)
موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ اىزوافٞض أٗ ٍ٘افقبد ٍجلئٞخ ثبىَْجخ ىّ٢شطخ اىزبىٞخ:
 مواً شوٗؽ ىزؼبؽّ ٜشبؽ ٍَزشبه ف٦ؽ ٜف ٜؽبىخ ثؼش ٍشوٗع فلٍبد ٝزؼيق
ثبٍ٥زشبهح اىف٦ؽٞخ.
 مواً شوٗؽ ىزؼبؽّ ٜشبؽ اىزيقٞؼ ا٥ططْبػ ٜػْل ا١ثقبه.
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ ػي ٚرومٞي ٗؽلح ىزغَٞغ اىؾيٞت رَيٌ ٍِ اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ
اىف٦ؽٞخ "اىيغْخ اىَوميٝخ اىَنيفخ ثَزبثؼخ اىؾيٞت".
 هفظخ فٍَ ٜبهٍخ فلٍبد اىوُ اىغ٘ ٛثب١كٗٝخ ىييهاػبد ٗاىغواٍبد اىف٦ؽٞخ
رَيٌ ٍِ ك٘ٝاُ اىطٞواُ اىَلّ.ٜ
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ أٗ ثطبقخ ٍْٖٞخ ىَقبٗ٥د ؽفو اٟثبه اىَبئٞخ رَيٌ ٍِ ٗىاهح اىف٦ؽخ
ٗاىَ٘اهك اىَبئٞخ ٗاىظٞل اىجؾو.ٛ
 مواً شوٗؽ ٣ؽلاس ٍقبٗىخ ىؾفو اٟثبه.
 مواً اىشوٗؽ اىَزؼي ّق ثبىّْقو اىَجوّك ىيؾيٞت اىطّبىط (كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّ)ٜ
 - مواً اىشوٗؽ اىقبطخ ثزؼبؽّ ٜشبؽ ّقو اىيؾً٘ ٗا١ؽشبء ٗاىشوٗؽ اىظؾٞخ
اىقبطخ ثٔ.
كهاٍخ علٗ ٙرزؼ َِّ اىَؼطٞبد اى٘اهكح تانمائًح ػذد .16
ارفبقٞخ اّغبى اىلهاٍخ ٍَؼبح ٍِ قجو ٍنزت اىلهاٍبد ٗاىجبػش.
ٍشوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث  ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقرزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفربع ثَْؾرخ اىَوافقرخ
ٗاىزأؽٞو)
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 قبئَخ اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد اى٦ىٍخ اىزٍٞ ٜقغ اقزْبؤٕب ٍغ اىزْظٞض ػي ٚأٍؼبهٕب
ٗفبطٞبرٖب اىفْٞخ ٗقَٞخ ا١كاء ػي ٚاىقَٞخ اىَؼبفخ ٗئما اقزؼ ٚاٍ١و رقل ٌٝاىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ أشغبه اىزٖٞئخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍغ ثطبقخ ٗطفٞخ ىنو ػَيٞخ اٍزضَبه ٍ٥بكٛ
رؾز٘ ٛفبطخ ػي:ٚ
 رؼوٝه اىَنّ٘خ
 اىنيفخ اىزقلٝوٝخ ()Homme*Jour
ٗ طه اىَنّ٘خ ٍٗواؽو اّ٣غبى
 اىْزبئظ اىَْزظوح
 اىجوّبٍظ اىيٍْ ٜىّ٤غبى
 ثبىَْجخ ىيواغج ِٞف ٜاّ٥زفبع ثََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه ٍؾَيخ ػيٍ٘ ٚاهك اىظْلٗ اىزَّٜ٘
ىٍ٦زضَبه اٍ٥زظٖبه ثـ:
ٍ٘ افقخ شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه فٜ
هأً ٍبه رَْٞخ ػي ٚاىََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىجْنٞخ ىزَ٘ٝو اىَشوٗع ؽجقب ىٖٞنو اىزَ٘ٝو اىَظبك ػيٍِ ٔٞ
شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً ٍبه
رَْٞخ
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اإلجزاءاخ:
اٞطزاف انًرذخهح
يزاحم انخذيح
اىجبػش
اٝلاع اىَيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
رق ٌٞٞاىَشوٗع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ا٥ػلاك ٥عزَبع اىيغْخ ٗػوع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىَشوٗع ػي ٚأّظبهٕب
ا٣ػ ً٦ثقواه اىيغْخ ف ٜؽبىخ اىوفغ اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ٍغ اىزؼيٞو
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ْ٘ٝثٔ
اٍؼبء اىَقوه
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
اػ ً٦اىََزضَو مزبثٞب ثبىَقوه
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق ىزغَ ٌٞاىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اٍ٥زٞبىاد (انمائًح ػذد )11

اٜجال
أٍج٘ع
 11أّٝبً
 3أٝبً
ٍ٘ٝبُ
 0أّٝبً
ً٘ٝ
ٍغ اىَقوه

 - 3يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 اٍ٥زضَبهاد اىز ٜرف٘ قَٞزٖب  ً 11ك :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه.
 اٍ٥ررزضَبهاد اىزرر ٜرَرربٗ ٛأٗ رقررو ػررِ .ً 11ك  :اىَق ر ّو اىغٖرر٘ ٛى٘مبىررخ اىْٖرر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد
ظررررخ رواثٞررررب ٍررررغ ئٍنبّٞررررخ ئٝرررلاع اىَيرررره ثرررربىَق ّو اىَومرررري ٛى٘مبىررررخ اىْٖرررر٘ع
اىف٦ؽٞرررخ اىَقز ّ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىز ٜرَبٗ ٛأٗ رف٘ قَٞزٖب  ً 1ك.
يالحظتتح :ثبىَْررجخ ىٍ٦ررزضَبهاد اىزررٍ ٜررجق أُ اّزفؼ رذ ثبٍزٞرربىاد ٍررِ ٗمبىررخ اىْٖرر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد
اىف٦ؽٞرخٝ ،رزٌ اىْظرو فر ٜػَيٞرربد اىزٍ٘رؼخ ٗاىزغلٝرل ٗاىزؾٞر ِٞاىَورجطرخ ثٖررب ٍرِ قجرو ٗمبىرخ اىْٖرر٘ع
ثبٍ٥ررزضَبهاد اىف٦ؽٞررخ ٍَٖررب مبّررذ قَٞررخ اٍررزضَبهارٖب ٗمىررل رفبكٝررب ىزشررزذ اىجبػررش ٗاىَيفّرربد ثررِٞ
ٍظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗاىَْلٗثٞبد
 - 4أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 40ربهٝـ اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
 - 5يالحظح
 فر ٜطر٘هح هفرغ ئٍرْبك اٍ٥زٞربى َٝنرِ ىيََرزضَو ؽيرت ئػربكح اىْظرو فرٍ ٜيفرٔ فر ٜأعرو أقظربٓ
ص٦صرٍ٘ٝ ِٞرب ٍرِ رربهٝـ ا٥ػر ً٦ثربىوفغ ٗمىرل ثْربء ػيرٍ ٚطيرت مزربثٝ ٜر٘كع ثَنزرت اىؼرجؾ
اىَومي ٛىيٖٞئرخ اىزَّ٘رٞخ ىٍ٦رزضَبه أٗ اىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه ؽَرت اىؾرب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب
ثَإٝلاد علٝلح ىٌ َٝجق ػوػٖب ٍرِ قجروٗ .رزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػرً٦
طبؽجٔ ثقواهٕب ف ٜاٟعبه ٗفٕ ٜنٓ اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
ٝ زؼ ر ِّ ٞػيرر ٚاىجبػررش رقررل ٌٝرقوٝررو ٍررْ٘ ٛؽرر٘ه رقرر ّلً ئّغرربى اٍ٥ررزضَبهاد ئىرر ٚاىٖٞنررو اىَؼْررٜ
ثبٍ٥زضَبه ؽٞيخ فزوح اّ٣غبى (ٍْ٘ 2اد).
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ٝ زؼ ِٞاّغبى ثوّبٍظ اٍ٥زضَبه ف٦ه أهثغ ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قبثيخ ىيزَلٝل
ثظفخ اٍزضْبئٞخ ٗىَوح ٗاؽلح ىَلح أقظبٕب ٍْزبُ ثَقوّه ٍؼيو ٍِ اىٖٞئخ (اىفظو ػلك ٍِ 21
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 6انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 16
يضًٌٕ دراسح جذٖٔ انًشزٔع انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع خذياخ -انًؼطٛاخ
اىلهاٍخ

ٍيقضّ
ٗاىقبرَخ
ٍؼطٞبد ؽ٘ه اىجبػش

ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍٗ٘اهكٕب
اىََزغيّخ
ٍٗؾٞطٖب
ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
كهاٍخ اىَ٘
اىلهاٍخ اىفْٞخ
هٗىّبٍخ اّ٥غبى
اىزشغٞو
اىلهاٍخ اىَبىٞخ

اىزأصٞو اىجٞئ ٜىيَشوٗع
فوٝق اىؼَو اىن ٛر٘ىٚ
اىلهاٍخ
ئػلاك
ٗاىَظبهٝه
اى٘صبئق اىَيؾقخ ثبىلهاٍخ

انرفاطٛم
ػبٍخ ؽ٘ه اىجبػشٍْ ،طقخ اىَشوٗعّ٘ ،ػٞخ اٍ٥زضَبه (ئؽلاس أٗ رٍ٘ؼخ
ٍإشواد ّ
أٗ رغلٝل)ٍ ،يقض علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اّ٣زبطٗ ،اىَوكٗكٝخ ،اىزشغٞو...
 رؼوٝه اىجبػش ،اىشنو اىقبّّ٘ ،ٜهأً اىَبه ٗر٘ىٝؼٔ ث ِٞاىََبَٕ ،ِٞاىؼْ٘اُ،هقٌ اىٖبره ،هقٌ اىفبمٌ ،اىجوٝل ا٥ىنزوّٗ... ٜ
 اىَ٘قغ أٗ ٍغبه اىؼَو ،طٞغخ اٍ٥زغ٦ه ،اىجْٞخ اٍ١بٍٞخ ٗاىجْبءاد ٗاىزغٖٞيادٍٗ٘اؽِ اىشغو اىَ٘ع٘كح...
اىؼبٍخ ىيَشوٗع ثب٥ػزَبك ػي ٚاىَؼطٞبد اىَز٘فوح.
 ؽ٘طيخ ؽ٘ه اىز٘عٖبدّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ (اىزٖٞئخ ،اىجْبءاد ،اىزغٖٞياد ،اىَؼ ّلاد اىَزْقيخ)...
ٗاىٍ٦بكٝخ
ؽغٌ اىطيت اىَز٘قّغ ػي ٚفلٍبد اىَشوٗع ،اٍ٘١ا اىََزٖلفخ ،أٍؼبه ئٍلاء
اىقلٍبدٍٞ ،بٍبد اىزَ٘ٝق ٗرنبىٞفٖب...
رفبطٞو ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ٗاىَجوهاد اىفْٞخ ٥فزٞبهٕب،
علٗه اّ٣غبى اىيٍْ ٜىَنّ٘بد اٍ٥زضَبه
اؽزٞبعبد اىَشوٗع ٍِ ٍ٘اؽِ اىشغو اىقبهح ٗاىٍََ٘ٞخٗ ،اىز٘ىٝغ ؽَت
ا٥فزظبص ٗاىنفبءح،
علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،ا ىَظبهٝه ،قَٞخ اّ٣زبط ،هقٌ اىَؼبٍ٦د ،اىْبرظ اىقبً
ىٍ٦زغ٦ه ) ،(RBEاىْبرظ اىظبف ٜىٍ٦زغ٦ه ) ،(RNEاٍ٥زٖ٦مبد ،اىزلفق اىْقلٛ
رط٘ه اىقيْٝخ) ، (Trésorerieاىؼبئل
) ،(Cash-Flowاىزظوف ف ٜاىقوٗع،
ّ
اىلافي ٜاىقبً ) ،(TRIافزجبه ؽَبٍٞخ ٍوكٗكٝخ اىَشوٗع Test de
) ،)sensibilitéرؾيٞو اىْزبئظ اىَز٘قؼخ...
رق ٌٞٞاٟصبه اىجٞئٞخ ىيَشوٗع ٗا٥ؽزٞبؽبد اىَزقنح ىيزقيٞو ٍِ رأصوارٖب اىَيجٞخ
اىَفزوػخ ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزطيت مىل.
قبئَخ اىََبَٕ ِٞف ٜاػلاك اىلهاٍخ ؽَت افزظبطبرٌٖ ٍغ ػوٗهح ٍ٦ئَخ ٕنٓ
ا٥فزظبطبد ىْشبؽ اىَشوٗع ،ػلك أّٝبً اىؼَو اىَقظّ ظخ ٣ػلاك اىلهاٍخ ٍغ
اىَظبهٝه اىَزورّجخ ػِ مىل ٍغ اىَإّٝلاد اىؼوٗهٝخ
 موّ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ ؽَت اىْشبؽ، -علٗه رفظٞي ٜىنو ٍظبهٝه ئػلاك اىلهاٍخ.
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انمائًح ػذد 11
انٕثائك انًطهٕتح نرجسٛى اإليرٛاساخ
 يشزٔع خذياخ -ٍ طيت مزبث.ٜ
َّ قخ ٍِ اىَغو اىزغبه ٛىيشومبد اىَزؾظّيخ ػيٍ ٚقوهاد قجو اىزن٘.ِٝ
 شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
 ثطبقخ رؼوٝه عجبئٞخ (ثبرْٞلح).
َّ قخ ٍِ اىجطب قخ اىوٍبكٝخ ٍغ اٍ٥زظٖبه ثب١طو أٗ َّقخ ٍطبثقخ ى٢طو ٗمىل ثبىَْجخ
ىيَؼ ّلاد اىَزْقيخ.
 اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك ٗاىقبئَبد ف ٜئّغبى ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ
ٍظؾ٘ثخ ث بىزؾ٘٦ٝد اىجْنٞخ ٍٗب ٝفٞل اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح (َّقخ ٍِ اىزؾ٘ٝو
اىجْن ٜأٗ مشه ؽَبة ٝزؼَِ ػَيٞخ اىزؾ٘ٝو).
 قبئَبد ئّغبى أشغبه اىظْغ ٗاىزٖٞئخ ٗاىف٘ارٞو اىْٖبئٞخ ثبىَْجخ ىيزغٖٞياد ٗاىَؼ ّلاد
ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ.
 روافٞض اىجْبء.
 شٖبكح طي٘ؽٞخ ٍٗٞيخ ّقو ّبفنح اىَفؼ٘ه ٍَيَّخ ٍِ كائوح اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّٜ
يالحظاخ:
 ٥ رقجو اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك اىز ٥ ٜرَزغٞت ىيشوٗؽ اىقبّّ٘ٞخ(*) مَب ٝ ٥زٌ اػزَبك ػَيٞبد
اىق٦ص ّقلا اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبهٗ .رؾبه ػَيٞبد اىق٦ص ّقلا ىيف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك
اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبه ئى ٚاىَظبىؼ اىَقزظّخ ى٘ىاهح اىَبىٞخ.
ٝ )*( غت أُ رزؼ َِّ اىفبر٘هح:
 اىوقٌ اىزَيَيٜ
 أٍَبء ا١ؽواف ٗػْبٌْٖٗٝ
 اىلى ٞو اىغجبئ( ٜاىَؼ ّوف اىغجبئ)ٜ
 ربهٝـ رَي ٌٞاىجؼبػخ أٗ اىقٞبً ثبىقلٍخ
 اىن َّٞخ ٗاىزََٞخ اىلقٞقخ ٍٗؼو اى٘ؽلح ثلُٗ ئؽزَبة اٟكاء ػي ٚاىقَٞخ
اىَؼبفخ ٗمنىل َّت ٍٗجبىغ ٕنا اٟكاء ٗػْل ا٣قزؼبء اىزقفٞؼبد
اىََْ٘ؽخ.
 اىطّبثغ اىغجبئ.ٜ
ٝ ز ٌّ قج٘ه اىف٘ارٞو ا١طيٞخ أٗ ّظٞو أطيٍْٖ ٜب ( )Duplicataأٗ َّـ ٍطبثقخ ى٢طو.
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انخــذيــــح
يمزر إسُاد إيرٛاساخ يٍ طُف "ب"
"يشزٔع ذحٕٚم أٔن"ٙ
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
 اٝرلاع رظروٝؼ ثبٍ٥رزضَبه قجرو اىشروٗع فر ٜاّغربى ػَيٞرخ اٍ٥رزضَبه ٍٗيره ىّ٦زفربع ثبٍ٥زٞربىاد
اىَبىٞخ.
 ئّغربى ٕٞنررو رَ٘ٝررو اىَشرروٗع ٝزؼررَِ َّ رجخ كّٞررب ٍرِ رَ٘ٝررو ماررر ٥ ٜرق ر ّو ػررِ ٍ % 11ررِ ميفررخ
اٍ٥زضَبه ثبىَْجخ ىيظْه "أ" ٗ % 01ثبىَْجخ ىيظْه "ة".
-7










انٕثائك انًطهٕتح:
ٍطيت مزبث ٜىل ٙاى٘مبىخ ف ٜأعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىزظوٝؼ.
َّرقخ ٍررِ ثطبقرخ اىزؼوٝرره أٗ اىَرغ ّو اىزغرربه ٛأٗ ٍشروٗع قرربُّ٘ أٍبٍر ٜثبىَْررجخ ىيشرومبد فررٜ
ؽ٘ه اىزن٘.ِٝ
شٖبكح ف ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
ٍشوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقرزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفربع ثَْؾرخ اىَوافقرخ
ٗاىزأؽٞو)
موّاٍبد اىشوٗؽ أٗ اىزوافٞض أٗ ٍ٘افقبد ٍجلئٞخ ثبىَْجخ ىّ٢شطخ اىزبىٞخ:
ٍ٘ افقخ ٍجلئٞخ ػي ٚئقبٍخ ٍنثؼ أٗ ٍَيـ.
ٍ ظبكقخ ػي ٚاىظي٘ؽٞخ ثبىَْجخ ىيَناثؼ ٗاىََبىـ اىَ٘ع٘كح.
 مواً شوٗؽ ٍزؼيقخ ثَشبهٝغ اىف٦ؽخ اىج٘ٞى٘عٞخ (اّ٣زبط اىْجبر ٜأٗ اّ٣زبط اىؾ٘ٞاّٜ
أٗ رؾؼٞو اىَ٘اك اىَْزغخ ٗفق اىطوٝقخ اىج٘ٞى٘عٞخ) ٗػقل ٍجوً ٍغ أؽل ٍنبرت
اىَواقجخ ٗاىزظلٝق.
كهاٍخ علٗ ٙرزؼ َِّ اىَؼطٞبد اى٘اهكح ثبىقبئَخ ػلك .14
ارفبقٞخ اّغبى اىلهاٍخ ٍَؼبح ٍِ قجو ٍنزت اىلهاٍبد ٗاىجبػش.
ٍشوٗع ارفبقٞخ ٍوافقخ ٗرأؽٞو ث ِٞاىجبػرش ٗاىَوافرق اىَقرزض (ثبىَْرجخ اّ٥زفربع ثَْؾرخ اىَوافقرخ
ٗاىزأؽٞو)

 قبئَخ اىزغٖٞياد ٗاىَؼلاد اى٦ىٍخ اىزٍٞ ٜقغ اقزْبؤٕب ٍغ اىزْظٞض ػي ٚأٍؼبهٕب
ٗفبطٞبرٖب اىفْٞخ ٗقَٞخ ا١كاء ػي ٚاىقَٞخ اىَؼبفخ ٗئما اقزؼ ٚاٍ١و رقل ٌٝاىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ أشغبه اىزٖٞئخ.
 مشه اىَظبهٝه ثؼْ٘اُ اٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ ٍغ ثطبقخ ٗطفٞخ ىنو ػَيٞخ اٍزضَبه ٍ٥بكٛ
رؾز٘ ٛفبطخ ػي:ٚ
 رؼوٝه اىَنّ٘خ
 اىنيفخ اىزقلٝوٝخ ()Homme*Jour
ٗ طه اىَنّ٘خ ٍٗواؽو اّ٣غبى
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 اىْزبئظ اىَْزظوح
 اىجوّبٍظ اىيٍْ ٜىّ٤غبى
 ثبىَْجخ ىيواغج ِٞف ٜاّ٥زفبع ثََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه ٍؾَيخ ػيٍ٘ ٚاهك اىظْلٗ اىزَّٜ٘
ىٍ٦زضَبه اٍ٥زظٖبه ثـ:
ٍ٘ افقخ شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه فٜ
هأً ٍبه رَْٞخ ػي ٚاىََبَٕخ ف ٜهأً اىَبه
 اىَ٘افقبد اىَجلئٞخ اىجْنٞخ ىزَ٘ٝو اىَشوٗع ؽجقب ىٖٞنو اىزَ٘ٝو اىَظبك ػيٍِ ٔٞ
شومخ اٍزضَبه ماد هأً ٍبه رَْٞخ أٗ اىظْبكٝق اىَشزومخ ىيز٘ظٞه ف ٜهأً ٍبه
رَْٞخ

 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
اٝلاع اىَيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
رق ٌٞٞاىَشوٗع

اٞطزاف انًرذخهح

اٜجال

اىجبػش
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ

-

اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ا٥ػلاك ٥عزَبع اىيغْخ ٗػوع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىَشوٗع ػي ٚأّظبهٕب
ا٣ػ ً٦ثقواه اىيغْخ ف ٜؽبىخ اىوفغ اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ٍغ اىزؼيٞو
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ْ٘ٝثٔ
اٍؼبء اىَقوه
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
اػ ً٦اىََزضَو مزبثٞب ثبىَقوه
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبهٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ىزغَ ٌٞاٍ٥زٞبىاد (انمائًح ػذد )13
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ

أٍج٘ع
 11أّٝبً
 3أٝبً
ٍ٘ٝبُ
 0أٝبً
ٗ ً٘ٝاؽل
ٍغ اىَقوه

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
 اٍ٥زضَبهاد اىز ٜرف٘ قَٞزٖب  ً 11ك :اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه.
 اٍ٥ررزضَبهاد اىزرر ٜرَرربٗ ٛأٗ رقررو ػررِ .ً 11ك :اىَق ر ّو اىغٖرر٘ ٛى٘مبىررخ اىْٖرر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد
ظررررخ رواثٞررررب ٍررررغ ئٍنبّٞررررخ ئٝرررلاع اىَيرررره ثرررربىَق ّو اىَومرررري ٛى٘مبىررررخ اىْٖرررر٘ع
اىف٦ؽٞرررخ اىَقز ّ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثبىَْجخ ىٍ٦زضَبهاد اىز ٜرَبٗ ٛأٗ رف٘ قَٞزٖب  ً 1ك.
يالحظتتح :ثبىَْررجخ ىٍ٦ررزضَبهاد اىزررٍ ٜررجق أُ اّزفؼ رذ ثبٍزٞرربىاد ٍررِ ٗمبىررخ اىْٖرر٘ع ثبٍ٥ررزضَبهاد
اىف٦ؽٞرخٝ ،رزٌ اىْظرو فر ٜػَيٞرربد اىزٍ٘رؼخ ٗاىزغلٝرل ٗاىزؾٞر ِٞاىَورجطرخ ثٖررب ٍرِ قجرو ٗمبىرخ اىْٖرر٘ع
ثبٍ٥ررزضَبهاد اىف٦ؽٞررخ ٍَٖررب مبّررذ قَٞررخ اٍررزضَبهارٖب ٗمىررل رفبكٝررب ىزشررزذ اىجبػررش ٗاىَيفّرربد ثررِٞ
ٍظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ٗاىَْلٗثٞبد
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 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 01ربهٝـ اٝلاع اىَيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
يالحظاخ
 فر ٜطر٘هح هفرغ ئٍرْبك اٍ٥زٞربى َٝنرِ ىيََرزضَو ؽيرت ئػربكح اىْظرو فرٍ ٜيفرٔ فر ٜأعرو أقظربٓ
ص٦صرٍ٘ٝ ِٞرب ٍرِ رربهٝـ ا٥ػر ً٦ثربىوفغ ٗمىرل ثْربء ػيرٍ ٚطيرت مزربثٝ ٜر٘كع ثَنزرت اىؼرجؾ
اىَومي ٛىيٖٞئرخ اىزَّ٘رٞخ ىٍ٦رزضَبه أٗ اىٖٞنرو اىَؼْر ٜثبٍ٥رزضَبه ؽَرت اىؾرب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب
ثَإٝلاد علٝلح ىٌ َٝرجق ػوػرٖب ٍرِ قجرو ٗرزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػرً٦
طبؽجٔ ثقواهٕب ف ٜاٟعبه ٗفٕ ٜنٓ اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
ٝ زؼ ر ِّ ٞػيرر ٚاىجبػررش رقررل ٌٝرقوٝررو ٍررْ٘ ٛؽرر٘ه رقرر ّلً ئّغرربى اٍ٥ررزضَبهاد ئىرر ٚاىٖٞنررو اىَؼْررٜ
ثبٍ٥زضَبه ؽٞيخ فزوح اّ٣غبى (ٍْ٘ 2اد).
ٝ زؼ ِٞاّغبى ثوّبٍظ اٍ٥زضَبه ف٦ه أهثغ ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه قبثيخ ىيزَلٝل
ثظفخ اٍزضْبئٞخ ٗىَوح ٗاؽلح ىَلح أقظبٕب ٍْزبُ ثَقوّه ٍؼيو ٍِ اىٖٞئخ (اىفظو ػلك ٍِ 21
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه)
 - 6انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انمائًح ػذد 12
يضًٌٕ دراسح جذٖٔ انًشزٔع انًطهٕتح ف ٙيهفاخ انحظٕل ػهٗ االيرٛاساخ انًانٛح
 يشزٔع ذحٕٚم أ ّٔن- ٙانًؼطٛاخ
اىلهاٍخ

ٍيقضّ
ٗاىقبرَخ
ٍؼطٞبد ؽ٘ه اىجبػش

ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍٗ٘اهكٕب
اىََزغيّخ
ٍٗؾٞطٖب
ػبٍخ ؽ٘ه
ٍؼطٞبد
ّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه
كهاٍخ اىَ٘
اىلهاٍخ اىفْٞخ
هٗىّبٍخ اّ٥غبى
اىزشغٞو
اىلهاٍخ اىَبىٞخ

اىزأصٞو اىجٞئ ٜىيَشوٗع
فوٝق اىؼَو اىن ٛر٘ىٚ
اىلهاٍخ
ئػلاك
ٗاىَظبهٝه
اى٘صبئق اىَيؾقخ ثبىلهاٍخ

انرفاطٛم
ػبٍخ ؽ٘ه اىجبػشٍْ ،طقخ اىَشوٗعّ٘ ،ػٞخ اٍ٥زضَبه (ئؽلاس أٗ رٍ٘ؼخ
ٍإشواد ّ
أٗ رغلٝل)ٍ ،يقض علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اّ٣زب طٗ ،اىَوكٗكٝخ ،اىزشغٞو...
 رؼوٝه اىجبػش ،اىشنو اىقبّّ٘ ،ٜهأً اىَبه ٗر٘ىٝؼٔ ث ِٞاىََبَٕ ،ِٞاىؼْ٘اُ،هقٌ اىٖبره ،هقٌ اىفبمٌ ،اىجوٝل ا٥ىنزوّٗ... ٜ
 اىَ٘قغ أٗ ٍغبه اىؼَو ،طٞغخ اٍ٥زغ٦ه ،اىََبؽبد اىََزغيخ ،اىجْٞخ اٍ١بٍٞخٗاىجْبءاد ٗاىغواٍبد ٗاىزغٖٞياد ٍٗ٘اؽِ اىشغو اىَ٘ع٘كح...
اىؼبٍخ ىيَشوٗع ثب٥ػزَبك ػي ٚاىَؼطٞبد اىَز٘فوح.
 ؽ٘طيخ ؽ٘ه اىز٘عٖبدّ
ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ (اىزٖٞئخ ،اىجْبءاد ،اىزغٖٞياد ،اىَؼ ّلاد اىَزْقيخ)...
ٗاىٍ٦بكٝخ
ؽغٌ اىطيت اىَز٘قّغ ػيٍْ ٚزغبد اىَشوٗع ،اٍ٘١ا اىََزٖلفخ ،أٍؼبه اىجٞغ،
ٍٞبٍبد اىزَ٘ٝق ٗرنبىٞفٖب...
رط٘ه اىَوكٗك ٗمَٞبد
رفبطٞو ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه ٗاىَجوهاد اىفْٞخ ٥فزٞبهٕب،
ّ
اّ٣زبط.
علٗه اّ٣غبى اىيٍْ ٜىَنّ٘بد اٍ٥زضَبه
اؽزٞبعبد اىَشوٗع ٍِ ٍ٘اؽِ اىشغو اىقبهح ٗاىٍََ٘ٞخٗ ،اىز٘ىٝغ ؽَت
ا٥فزظبص ٗاىنفبءح،
علٗه اٍ٥زضَبه ٗاىزَ٘ٝو ،اىَظبهٝه ،قَٞخ اّ٣زبط ،هقٌ اىَؼبٍ٦د ،اىْبرظ اىقبً
ىٍ٦زغ٦ه ) ،(RBEاىْبرظ اىظبف ٜىٍ٦زغ٦ه ) ،(RNEاٍ٥زٖ٦مبد ،اىزلفق اىْقلٛ
رط٘ه اىقيْٝخ) ، (Trésorerieاىؼبئل
) ،(Cash-Flowاىزظوف ف ٜاىقوٗع،
ّ
اىلافي ٜاىقبً ) ،(TRIافزجبه ؽَبٍٞخ ٍوكٗكٝخ اىَشوٗع Test de
) ،)sensibilitéرؾيٞو اىْزبئظ اىَز٘قؼخ...
رق ٌٞٞاٟصبه اىجٞئٞخ ىيَشوٗع ٗا٥ؽزٞبؽبد اىَزقنح ىيزقيٞو ٍِ رأصوارٖب اىَيجٞخ
اىَفزوػخ ثبىَْجخ ىيَشبهٝغ اىز ٜرزطيت مىل.
قبئَخ اىََبَٕ ِٞف ٜاػلاك اىلهاٍخ ؽَت افزظبطبرٌٖ ٍغ ػوٗهح ٍ٦ئَخ ٕنٓ
ا٥فزظبطبد ىْشبؽ اىَشوٗع ،ػلك أّٝبً اىؼَو اىَقظّ ظخ ٣ػلاك اىلهاٍخ ٍغ
اىَظبهٝه اىَزورّجخ ػِ مىل ٍغ اىَإّٝلاد اىؼوٗهٝخ
 موّ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ ؽَت اىْشبؽ، -علٗه رفظٞي ٜىنو ٍظبهٝه ئػلاك اىلهاٍخ.
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انمائًح ػذد 13
انٕثائك انًطهٕتح نرجسٛى اإليرٛاساخ
 يشزٔع ذحٕٚم أ ّٔن- ٍٙ طيت مزبث.ٜ
َّ قخ ٍِ اىَغو اىزغبه ٛىيشومبد اىَزؾظّيخ ػيٍ ٚقوهاد قجو اىزن٘.ِٝ
 شٖبكح ق ٜاى٘ػؼٞخ اىغجبئٞخ ىيجبػش.
 شٖبكح رظلٝق ػيٍْ ٚز٘ط ث٘ٞى٘ع.ٜ
 ثطبقخ اىزؼوٝه اىغجبئٞخ (ثبرْٞلح)
 اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك ٗاىقبئَبد ف ٜئّغبى ٍنّ٘بد اٍ٥زضَبه اىَبكٝخ ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ
ٍظؾ٘ثخ ثبىزؾ٘٦ ٝد اىجْنٞخ ٍٗب ٝفٞل اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح (َّقخ ٍِ اىزؾ٘ٝو
اىجْن ٜأٗ مشه ؽَبة ٝزؼَِ ػَيٞخ اىزؾ٘ٝو).
 قبئَبد ئّغبى أشغبه اىجْبءاد ٗاىظْغ ٗاىزٖٞئخ ٗاىف٘ارٞو اىْٖبئٞخ ثبىَْجخ ىيزغٖٞياد ٗاىَؼ ّلاد
ٗاٍ٥زضَبهاد اىٍ٦بكٝخ.
َّ قخ ٍِ اىجطب قخ اىوٍبكٝخ ٍغ اٍ٥زظٖبه ثب١طو أٗ َّقخ ٍطبثقخ ى٢طو ٗمىل ثبىَْجخ
ىيَؼ ّلاد اىَزْقيخ.
 روافٞض اىجْبء.
يالحظاخ:
 ٥ رقجو اىف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك اىز ٥ ٜرَزغٞت ىيشوٗؽ اىقبّّ٘ٞخ(*) مَب ٝ ٥زٌ اػزَبك ػَيٞبد
اىق٦ص ّقلا اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبهٗ .رؾبه ػَيٞبد اىق٦ص ّقلا ىيف٘ارٞو ٗاىؼق٘ك
اىزٝ ٜزغبٗى ٍجيغٖب  1111كْٝبه ئى ٚاىَظبىؼ اىَقزظّخ ى٘ىاهح اىَبىٞخ.
ٝ )*( غت أُ رزؼ َِّ اىفبر٘هح:
 اىوقٌ اىزَيَيٜ
 أٍَبء ا١ؽواف ٗػْبٌْٖٗٝ
 اىلىٞو اىغجبئ( ٜاىَؼ ّوف اىغجبئ)ٜ
 ربهٝـ رَي ٌٞاىجؼبػخ أٗ اىقٞبً ثبىقلٍخ
 اىن َّٞخ ٗاىزََٞخ اىلقٞقخ ٍٗؼو اى٘ؽلح ثلُٗ ئؽزَبة اٟكاء ػي ٚاىقَٞخ
اىَؼبفخ ٗمنىل َّت ٍٗجبىغ ٕنا اٟكاء ٗػْل ا٣قزؼبء اىزقفٞؼبد
اىََْ٘ؽخ.
 اىطّبثغ اىغجبئ.ٜ
ٝ ز ٌّ قج٘ه اىف٘ارٞو ا١طيٞخ أٗ ّظٞو أطيٍْٖ ٜب ( )Duplicataأٗ َّـ ٍطبثقخ ى٢طو.
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انخــذيــــح
طزف انًُح يثاشزج نهًش ّٔد تانُسثح
نٝالخ انفالحٛح انر ٙنٓا تطالاخ ريادٚح
 - 0شزٔط اإلَرفاع:

 اىؾظ٘ه ػيٍ ٚقوه ئٍْبك اٍزٞبىاد ْٝض ػيٍْ ٚؾخ فبطخ ثب٥ٟد اىف٦ؽٞخ ٍ٘ػ٘ع
اىَْؾخ.
 اىشوٗع ف ٜئّغبى اىَشوٗع ٍ٘ػ٘ع اىَقوه ف ٜأعو ىٌ ٝزغبٗى ٍْخ ٗاؽلح ٍِ ربهٝـ
اىؾظ٘ه ػيٗ ٚطو ئٝلاع اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه.
 فزؼ اىجبػش ىؾَبة ثْن ٜىل ٙاىجْل اىَنيه ثظوف اىَْؼ.

 - 7انٕثائك انًطهٕتح:

 ف ٙيزحهح أٔنٗ
ٍ طيت مزبث ٍِ ٜاىجبػش اىواغت ف ٜاىزَزغ ثبىقلٍخ ْٝض ٗع٘ثب ػي ٚاٌٍ اىَيٗك ٗػْ٘أّ
ٗاىقَٞخ اىْٖبئٞخ ىيَؼلاد (ؽَت اىَطج٘ػخ اىََبصيخ) ٍغ رقوٝو ف ٜرقلً ئّغبى اىَشوٗع
 رقً٘ اىَظبىؼ اىغٖ٘ٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثبىزضجذ ف ٜئٍنبّٞخ طوف
اىَْؼ ؽَت رقلً َّجخ اّ٣غبى ثبػزجبه اىَؼلاد.
 ف ٙيزحهح ثاَٛح
 ف ٜط٘هح رأمل ػلً ٗع٘ك ٍبّغ ىظوف اىَْؼ ،رقً٘ اىَظبىؼ اىغٖ٘ٝخ ىي٘مبىخ ثز٘عٔٞ
ٍواٍيخ ئى ٚاىَيٗكٍ ،ظؾ٘ثخ ثَْقخ ٍِ ٍطيت اىجبػش ،رؼئَ فٖٞب ثأّٖب  ٥روٍ ٙبّؼب ٍِ
طو ف اىَْؾخ (ٍغ اىزْظٞض ػي ٚقَٞزٖب) ئى ٚؽَبة اىَيٗك ٍجبشوح شوٝطخ رَيٌٞ
اىَؼلاد ئى ٚاىجبػش ٗرقلٍ ٌٝيه طوف ئى ٚاى٘مبىخ ٝزنُ٘ ٍِ اى٘صبئق اىَنم٘هح فٜ
اىَوؽيخ اىضبىضخ.
 ف ٙيزحهح ثانثح :ذمذٚى يطهة طزف انًُحح يزفك تانٕثائك انرانٛح:
َّ قخ ٍِ اىفبر٘هح اىْٖبئٞخ ٍظؾ٘ثخ ثَب ٝضجذ اىق٦ص اىفؼي ٜىيَجبىغ اىَف٘روح
 ثطبقخ هٍبكٝخ رقض اٟىخ ٍ٘ػ٘ع اىقلٍخ ثبٌٍ اىجبػش
يالحظح  :ف ٜط٘هح رغبٗى قَٞخ اىَؼلاد اىقَٞخ اىَظبك ػيٖٞبٝ ،زؾَو اىجبػش اىفبه فٜ
اىقَٞخ.
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 - 3اإلجزاءاخ:

اىَوؽيخ
اٗ١ىٚ
اىَوؽيخ
اىضبّٞخ
اىَوؽيخ
اىضبىضخ

يزاحم انخذيح
ئٝلاع ٍطيت مزبثٍ ٜظؾ٘ة ثزقوٝو
ؽ٘ه رق ّلً ئّغبى اىَشوٗع اىَظبك
ػئٞ
اىزضجذ ف ٜئٍنبّٞخ طوف اىَْؼ (اىقٞبً
ثَؼبْٝخ ٍٞلاّٞخ ػْل ا٥قزؼبء ىيزضجذ
فَّ ٜجخ اّ٥غبى)
ٍواٍيخ اىَيٗك ٗئػ ٍٔ٦ثاٍنبّٞخ
اىظوف اىَجبشوح ىيَْؾخ ىؾَبثٔ
ئٝلاع اىَيه ٝزؼَِ اى٘صبئق اىَطي٘ثخ
ف ٜاىَوؽيخ اىضبىضخ
ئػلاك ئمُ اىظوف ٗر٘ع ٖٔٞىَظبىؼ
اىجْل
طوف اىَْؾخ ىفبئلح اىَيٗك

اٞطزاف انًرذخهح

اٜجال

اىجبػش
ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىغٖ٘ٝخ ماد اىْظو

شٖو ٗاؽل

ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىغٖ٘ٝخ ماد اىْظو

ٗ ً٘ٝاؽل

اىجبػش أٗ اىَيٗك
ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اىغٖ٘ٝخ ماد اىْظو.
ٍظبىؼ اىجْل اىَنيه ثزغَ ٌٞطوف
اىَْؼ

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
ٗ مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىغٖ٘ٝخ ماد اىْظو
 ثبىَْجخ ىيؾظ٘ه ػي ٚاىقلٍخٍ :ظبىؼ اىجْل اىَنيه ثزغَ ٌٞطوف اىَْؼ.

 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
ٕٚ 45 و يٍ ذارٚخ إٚذاع يهف يسرٕفٗ انشزٔط.

 - 6انًزاجغ انمإََٛح:

 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  045ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً 4113
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أٍج٘ع
أٍج٘ع

إنٗ
انسٛذ انًذٚز انجٕٓ٘ نٕكانح انُٕٓع تاالسرثًاراخ انفالحٛح
تـ ........................
انًٕضٕعٍ :طيت طوف ٍْؾخ ى٥٠د ف٦ؽٞخ ٍجبشوح ىيَيٗك.
 إَُ ٙانًًض ٙأسفم ْذا:
 طبؽت ة د ٗ ػلك:

ثزبهٝـ:

 أٗ اىَؼوف اىغجبئـ ٜػلك:
 انًرحظم ػهٗ:
 شٖبكح ئٝلاع اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه ػلك:

ثزبهٝـ

ٍٗ قوه اٍْبك اٍزٞبىاد ػلك:

ثزبهٝـ

 ثؼْ٘اُ ٍشوٗع ْٝضّ ػي- ٚ
اقزْبء اىَؼ ّلاد اىق٦ؽٞخ -
اىزبىٞخ:
ٔ حٛث لًد تالرُاء انًؼذاخ انًذكٕرج حسة ْٛكهح انرًٕٚم انٕاردج تانجذٔل انًٕان:ٙ
لًٛح انًؼذاخ (د) انرًٕٚالخ انذاذٛح (د)
انًكَٕح

انًُح (د)

انًجًٕع
 فإَُ ٙأطهة يٍ يظانح ٔكانح انُٕٓع ت االسرثًاراخ انفالحٛح تٕالٚح ................................. :ذُشٚم يثهغ
انًُح انًرؼهمح تانًؼذاخ انًذكٕرج نفائذج:
اىَيٗك

ّ

طبؽت اىَؼوف
اىغجبئ ٜػلك:

ٗ مىل ثبىؾَبة اىجْن ٜاىَفز٘ػ ىل:ٙ
 رؾذ ػلك (:)RIB
ٔ تذنك أطزي تأَُ ٙذًرؼد تظزف انًُح انًذكٕرج أػالِ
إيضاء انثاػث (يؼزف تّ)
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انخــذيــــح:
االَرفاع تًُحح ذطٕٚز انمذرج انرشغٛهٛح
-0


شزٔط االَرفاع تانخذيح:
اٝررلاع رظررروٝؼ ثبٍ٥رررزضَبه قجررو اىشررروٗع فررر ٜاّغرربى ػَيٞرررخ اٍ٥رررزضَبه اىَجبشررو ٍٗيررره ىّ٦زفررربع
ثبٍ٥زٞبى.
أُ رنُ٘ اىَإٍَخ ف ٜؽ٘ه اىْشبؽ.
أُ رقً٘ اىَإٍَخ اىَؼْٞخ ؽٞيخ ٍلح اّ٥زفبع ثبٍ٥زٞربى ثبىزظروٝؼ ثرأع٘ه ا١ػر٘اُ اىَؼْٞر ِٞثرب٣عواء
ػير ٚأٍربً ا١عر٘ه اىَلف٘ػرخ فر٦ه اىَرلح اىَؼْٞرخ ٗاقزطربع ٗفر٦ص قَرؾ اىََربَٕبد اىَؾَ٘ىرخ
ػي ٚا١ػ٘اُ.

-7


انٕثائك انًطهٕتح:
ٍطيرت مزربث ٜؽَرت اَّ١ر٘مط اىَْظر٘ص ػيٞرٔ ثربىَيؾق ػرلك ٍ 2رِ اٍ١رو اىؾنرٍ٘ ٜػرلك 389
ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
ثطبقخ اىزؼوٝه اىغجبئٞخ.
شٖبكح اّقواؽ ف ٜاىظْلٗ اى٘ؽْ ٜىيؼَبُ ا٥عزَبػ.ٜ
شٖبكح رضجذ ئٝلاع اىزظبهٝؼ اىغجبئٞخ اىز ٜؽو أعيٖب ف ٜربهٝـ ئٝلاع اىَطيت.
ٗصٞقخ رضجذ رَ٘ٝخ ٗػؼٞخ اىَإٍَخ رغربٓ اىظرْلٗ اىر٘ؽْ ٜىيؼرَبُ ا٥عزَربػ ٜفر ٜرربهٝـ ئٝرلاع
اىَطيت.
ػق٘ك اّ٥زلاة ى٢ػ٘اُ اىَؼْ ِٞٞثبٍ٥زٞبىاد.
اإلجزاءاخ:
اٞجال
اٞطزاف انًرذخهح
يزاحم انخذيح
اىطبىت
ئٝلاع اىَيه









-3

ّ
اىَيه ئىٚ
اىزضجذ ف ٜاىَيه ٗئؽبىزٔ
اىٖٞنو اىَؼْ ٜثبٍ٥زضَبه
اىزضجذ ف ٜكف٘ه اىَشوٗع ؽ٘ه اىْشبؽ
اىفؼيٗ ٜػوع اىَيه ػي ٚىغْخ اٍْبك
اٍ٥زٞبىاد
ئػلاك ٍشوٗع ٍقوّه ئٍْبك اٍ٥زٞبىاد
ٗر٘ع ٖٔٞئى ٚاى٘ىٝو اىَنيه ثبىشإُٗ
ا٥عزَبػٞخ ثبىَْجخ ٍ٥زٞبى رنفّو اىلٗىخ
ثََبَٕخ ا١ػواف ٗاى٘ىٝو اىَنيه
ثبىزشغٞو ثبىَْجخ ٍ٥زٞبى رنفو اىلٗىخ ثَْجخ
ٍِ ا١ع٘ه اىَلف٘ػخ

 اىَنزت اىَؾي ٜأٗ اىغٖ٘ ٛىيؼَبُ ا٥عزَبػٜ(رنفو اىلٗىخ ثََبَٕخ ا٥ػواف ف ٜاىْظبً اىقبّّٜ٘
ىيؼَبُ ا٥عزَبػ)ٜ
 ٍنزت اىزشغٞو ٗاىؼَو اىََزقو (رنفو اىلٗىخ ثَْجخٍِ ا٥ع٘ه اىَلف٘ػخ ىؾبٍي ٜشٖبكاد ػيٞب)
اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ
اىف٦ؽٞخ

 0أشٖو

شٖو ٗاؽل

اىٖٞئخ اىزَّ٘ٞخ ىٍ٦زضَبه ٗ /مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ  /اىَْلٗثٞخ اىغٖ٘ٝخ ىيزَْٞخ
اىف٦ؽٞخ

ٍ٘ٝبُ

ئٍؼبء اىَقوّه

اى٘ىٝو اىَنيه ثبىشإُٗ ا٥عزَبػٞخ/اى٘ىٝو اىَنيه
ثبىزشغٞو

 11أٝبً

كػ٘ح اىجبػش ىزَيٌ اىَقوه

اى٘ىاهح اىَنيفخ ثبىشإُٗ ا٥عزَبػٞخ/اى٘ىاهح اىَنيفخ
ثبىزشغٞو

-
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 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف:
 اىَنزت اىَؾي ٜأٗ اىغٖ٘ ٛىيؼَبُ ا٥عزَبػٍ / ٜنزت اىزشغٞو ٗاىؼَو اىََزقو.
 - 5يكاٌ انحظٕل ػهٗ انخذيح:
 اى٘ىاهح اىَنيفخ ثبىشإُٗ ا٥عزَبػٞخ/اى٘ىاهح اىَنيفخ ثبىزشغٞو
 - 6أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح:
 ً٘ٝ 104ثلاٝخ ٍِ ربهٝـ ئٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
 - 7انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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انخــذيــــح:
انحظٕل ػهٗ يمزر إسُاد لزع ػمار٘
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح:
ْٝزفغ ثبىقوع اىؼقبه:ٛ
 اىشجبُ اىنٝ ٥ ِٝزغبٗى ػَوٌٕ ا١هثؼٍْ ِٞخ ٗاىؾبٍيُ٘ ىشٖبكح ئصجبد اىنفبءح اىَْٖٞخ أٗ شٖبكح
ئقواه ثَنزَجبد اىقجوح اىَْٖٞخ ٍِ ٍإٍَخ رن٘ ٍْٜٖ ِٝف٦ؽ ٜأٗ طٞل ثؾو ٛأٗ اىؾبٍيُ٘
ىشٖبكح اىنفبءح اىَْٖٞخ أٗ شٖبكح ٍٖبهح ٍِ ٍإٍَخ رن٘ ٍْٜٖ ِٝف٦ؽ ٜأٗ طٞل ثؾو ،ٛأٗ أٛ
شٖبكح أفوٍ ٙؼبكىخ.
 اىفْ ُ٘ٞاىؾبٍيُ٘ ىشٖبكاد ٍِ ٍؼبٕل اىزؼي ٌٞاىؼبى ٜاىف٦ؽ ٜأٗ اىزن٘ ِٝف ٜاىف٦ؽخ أٗ ف ٜاىظٞل
اىجؾو.ٛ
 اىواغجُ٘ ف ٜاقزْبء ٍْبثبد شومبئٌٖ ف ٜاىَيل ػي ٚاىشٞبع ٍغ ػوٗهح ئصجبد اىقجوح أٗ ٍزبثؼخ
رن٘.ِٝ
 - 7انٕثائك انًطهٕتح:
ٍ طيت مزبث.ٜ
َّ قخ ٍِ ثطبقخ اىزؼوثه اى٘ؽْٞخ ىظبؽت اىؼقربه ٗىطبىرت اّ٥زفربع ثربىقوع اىؼقربهٍ ٛرغ ٍؼرَُ٘
ٗ٥كح.
ٗ صٞقخ هٍَٞخ رضجذ أُ اىطبىت َٝزغٞت ىيشوٗؽ اىَنم٘هح أػ.ٓ٦
ٍ قطؾ أػَبه ىيَشوٗع اىَجوٍظ،
 شرٖبكح فرٍ ٜينٞررخ ا١هع ٍ٘ػر٘ع اىشرواء ؽلٝضررخ ا٣طرلاه (ىررٌ َٝرغ ػير ٚررربهٝـ ئطرلاهٕب أمضررو
ٍرِ  0أشرٖو) ٍوفقررخ ثوٍرٌ ػقربهٍ ٛؾرر .ِٞأٗ شرٖبكح فرر ٜئٍرْبك أهع اشرزوامٞخ ػيررٗ ٚعرٔ اىَينٞررخ
اىقبطخ أٗ شٖبكح ؽ٘ى ٍشرف٘ػخ ثَ٘افقرخ ٍجلئٞرخ ٍرِ ؽروف ٗاىر ٚاىغٖرخ ػير ٚرغٞٞرو ؽ٘ىٝرخ اىؼقربه
ثبٌٍ اىَْزفغ.
 فت ٙحانتح انًهتتك ػهتٗ انشتٛاع :رشررفغ شرٖبكح اىَينٞرخ ثَقبٍررَخ قؼربئٞخ ّبفرنح اىَفؼرر٘ه ثر ِٞعَٞررغ
اىَرربىن ِٞػيرر ٚاىشررٞبع ٍررغ رؾلٝررل ٍَرربؽخ ٍٗ٘قررغ ا١هع أٗ هػرربئٞخ ٍإشررو ػيٖٞررب ٍررِ عَٞررغ
اىََررزؾق ِٞرررْض ػيررٍْ ٚرربة ؽبىررت اّ٥زفرربع ثرربىقوع اىؼقرربهٍ ٛررِ ؽٞررش اىََرربؽخ ٗاىؾررلٗك
ٗرنُ٘ ٍشف٘ػخ ثوٌٍ ثٞبٍّ ٜؼل ىيغوع ٍِ ؽروف ٍْٖرلً ٍؼَربه ٛأٗ فجٞرو ػرلى ٜفر ٜقرٌٞ
ا١هاػ ٜأٗ ٍِ ؽوف ٍظبىؼ ك٘ٝاُ ق ٌٞا١هاػٗ ٜهٌٍ اىقوائؾ
 ف ٙطٕرج شزاء جشء يٍ ػمار يٕضتٕع شتٓادج يهكٛتح فزدٚتحٝ :زؼر ِّ ٞرؾلٝرل اىََربؽخ ٗاىؾرلٗك
ٗرقل ٌٝهٌٍ ثٞبٍّ ٜؼل ىيغوع ٍِ ؽروف ٍْٖرلً ٍؼَربه ٛأٗ فجٞرو ػرلى ٜفر ٜقر ٌٞا١هاػرٜ
أٗ ٍِ ؽوف ٍظبىؼ ك٘ٝاُ ق ٌٞا١هاػٗ ٜهٌٍ اىقوائؾ
 فتت ٙطتتٕرج ٔجتتٕد اٞرع يٕضتتٕع انمتتزع انؼمتتار٘ ضتتًٍ ذتتذخم انٕكانتتح انؼمارٚتتحٝ :زؼررِٞ
ا٥ك٥ء ث زوفٞض ٗاى ٜاىغٖخ ف ٜئؽبىخ ػقبه مبئِ ثلٗائو رلفو اى٘مبىخ اىؼقبهٝخ اىف٦ؽٞخ.
 فتت ٙطتتٕرج ٔلتتٕع االلرُتتاء فتت ٙأرع اشتترزاكٛح أٔ يٕضتتٕع شتتٓادج حتتٕسٝ :زؼ ر ِّ ٞرقررلٗ ٌٝصٞقررخ
رضجذ شَ٘ه اىََؼ اىؼقبه ٛى٢هع ٍ٘ػ٘ع اىشواء ٍِ ػلٍٔ.
 ف ٙطتٕرج ٔجتٕد دٚتٍ يرخهتذ تذيتح يانتك اٞرع يٕضتٕع انمتزع :رقرل ٌٝشرٖبكح فر ٜهفرغ اىٞرل
ثقظ٘ص ف٦ص اىل .ِٝف٦فب ىرنىل ،اىزْظرٞض فر ٜػقرل اىجٞرغ ػير ٚا٣مُ ىيجْرل ثقظرٌ قَٞرخ
اىررلٍ ِٝررِ اىقرروع اىؼقرربه ٛأٗ ثزؾ٘ٝررو قَٞزررٔ ئىرر ٚاىجْررل اىَؼْرر ٜثبٍررزق٦ص اىرروِٕ ػيرر ٚأُ
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رغطرر ٜقَٞررخ اىقرروع اىؼقرربه ٛقَٞررخ اىررل ِٝاىَزقيررلح ثنٍررخ اىجرربئغ (ٝزؼرر ِٞرقررل ٌٝثطبقررخ ٍقرربؽو
ٍَيَخ ٍِ اىجْل اىَؼْ ٜثبىل.)ِٝ
ٗ ػل ثبىجٞغ ٝزؼيق ثب١هع ٍ٘ػر٘ع ٍطيرت اىقروع ٍربه ٛاىَفؼر٘ه ٍٗؾروه ٍرِ قجرو ٍؾربٍ ٜغٞرو
ٍزوثض أ ٗ ػلى ٜئشٖبك أٗ ٍؾوه اىؼق٘ك ثاكاهح اىَينٞخ اىؼقبهٝخ.
 اىزرياً ثزَرلٝل َّرجخ رَربٗ ٛػير ٚا١قرو ٍ %5رِ صَرِ شرواء ا١هع ٍرِ أٍ٘اىرٔ اىقبطرخ َٗٝنرِ
رؼَ ْٔٞث٘ػل اىجٞغ.
 ئىزررياً اىَْزفررغ ثرربؽزواً مررو ا٣عررواءاد ٗاىزوارٞررت اىَْظر٘ص ػيٖٞررب ػررَِ قرربُّ٘ اٍ٥ررزضَبه ٗاىْظرر٘ص
اىؾنٍ٘ٞخ ٗثبىقظ٘ص ا٥ىزياٍبد اىَْظ٘ص ػيٖٞب ػَِ اىفظو  ٍِ 21اٍ١و ػلك  389ىَْخ ٍ 2012إهؿ
فٍ 09 ٜبهً ( 2012اى٘صٞقخ اىَظبؽجخ)







ٕٞنرو رَ٘ٝرو ٝزؼرَِ َّرجخ كّٞرب ٍرِ اىزَر٘٦ٝد اىنارٞرخ  ٥رقرو ػرِ ٍ %1رِ قَٞرخ شرواء ا١هع
ٗ ٍِ %11قَٞرخ أشرغبه اىزٖٞئرخ اىزرٝ ٜقر٘ه ىٖرب اّ٥زفربع ثربىَْؼ اىَْظر٘ص ػيٖٞرب ثبىفظرو ٍ 0رِ
اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
اى٘صبئق ٗاىَإٝلاد اى٦ىٍخ ٗفبطخ اىف٘ارٞو اىزقلٝوٝخ اىَزؼيقخ ثأشغبه اىزٖٞئخ.
طرخ ٍررغ
شرٖبكح فر ٜافزجرربه اىزوثرخ ٍَريَخ ٍررِ قجرو اىَْلٗثٞرخ اىغٖ٘ٝررخ ىيزَْٞرخ اىف٦ؽٞرخ أٗ ٍقرربثو فب ّ
ػوٗهح اىزْظٞض ػي ٚاىؼقبه ٍ٘ػ٘ع ا٥فزجبه.
شرٖبكح فرر ٜاىَرر٘اهك اىَبئٞررخ أٗ شررٖبكح فرر ٜاٍررزغ٦ه اىَْربؽق اىَررق٘ٝخٗ .فرر ٜؽبىررخ ؽفررو ثئررو ػَٞقررخ،
رقل ٌٝهفظخ ف ٜاىغوع ثبٌٍ ؽبىت اّ٥زفبع ثبىقوع ٍَريَخ ٍرِ قجرو ٍظربىؼ اىَْلٗثٞرخ اىَقزظرخ
رواثٞب.

يالحظحٝ :غت اىزْظٞض ػَِ ػقل اىجٞغ ػي ٚروٍ ٌٞشوؽ فَق ٜىفبئلح اىلٗىخ ف ٜاىوٌٍ
اىؼقبه ٛىيؼقبه ٍ٘ػ٘ع اىشواء.
 - 3اإلجزاءاخ:
اٜجال
اٞطزاف انًرذخهح
يزاحم انخذيح
اىجبػش
اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
 ا٣كاهح اىغٖ٘ٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
أٍج٘ػبُ
كهاٍخ اىَيه
 اىجْل اىَؼْ ٜثبىزظوف فٜ
اػزَبكاد اىقوع اىؼقبهٛ
ٍؼبْٝخ اىؼقبه ٍ٘ػ٘ع اىشواء
اىْٖ٘ع
٘مبىخ
ى
اىغٖ٘ٝخ
ا٣كاهح
ّ
 0أٝبً
ٗئػلاك رقوٝو ٗئؽبىخ اىَيه ئىٚ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ا٣كاهح اىَوميٝخ ىي٘مبىخ
ّ
اىَيه ٗئػلاك ثطبقخ
اىزضجّذ فٜ
اىْٖ٘ع
٘مبىخ
ى
اىَوميٝخ
ا٣كاهح
أٍج٘ع
اىقوع اىؼقبهٗ ٛػوػٔ ػي ٚىغْخ
ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
اٍْبك اٍ٥زٞبىاد
ٍ٘ٝبُ
ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ
ئػلاك ٍقوه ئٍْبك قوع ػقبهٛ
ئٍؼبء اىَقوه

اى٘ىٝو اىَنيه ثبىف٦ؽخ أٗ ٍِ ٝف٘ػٔ

 0أٝبً

كػ٘ح اىجبػش مزبثٞب ىزَيٌ اىَقوه
رَي ٌٞاىجبػش قبئَخ ف ٜاى٘صبئق
٣ػلاك ٍيه اٍزضَبه

ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ

ٗ ً٘ٝاؽل

ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ

ٍغ اىَقوه
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 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف ٔانحظٕل ػهٗ انخذيح:
ا٣كاهح اىغٖ٘ٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽجخ اىَقزظخ رواثٞب
اىجْل اىَؼْ ٜثبىزظوف ف ٜاػزَبكاد اىقوع اىؼقبهٛ
 - 5أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح
 ٍِ ً٘ٝ 01ربهٝـ اٝلاع ٍيه ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ.
 - 6يالحظح
ف ٜط٘هح هفغ ئٍْبك اٍ٥زٞبى َٝنِ ىيََزضَو ؽيت ئػبكح اىْظو فٍ ٜيفٔ فر ٜأعرو أقظربٓ ص٦صرٍ٘ٝ ِٞرب
ٍِ ربهٝـ ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ٗمىل ثْبء ػيٍ ٚطيت مزبث٘ٝ ٜكع ثَنزرت اىؼرجؾ اىَومري ٛىيٖٞئرخ اىزَّ٘رٞخ
ىٍ٦زضَبه أٗ اىٖٞنو اىَؼْ ٜثبٍ٥زضَبه ؽَت اىؾب٥دٝ ،نرُ٘ ٍوفقرب ثَإٝرلاد علٝرلح ىرٌ َٝرجق ػوػرٖب
ٍرِ قجرو ٗرزر٘ى ٚاىيغربُ اىَؾلصرخ ئػربكح كهاٍرخ اىَيره ٗاػر ً٦طربؽجٔ ثقواهٕرب فر ٜاٟعربه ٗفرٕ ٜرنٓ
اىؾبىخٝ ،ؼل ا٥ػ ً٦ثبىوفغ ّٖبئٞب.
 - 7إنرشاياخ انًُرفغ تمزع ػمار٘:
ػي ٚاىَْزفؼ ِٞثبىقوٗع اىؼقبهٝخ اىف٦ؽٞخ أُ ٝزؾظي٘ا ػيٍ ٚقوّه ئٍْبك اىؾ٘افي ٗأُ ٝيزيٍ٘ا ثــ:
 اىشوٗع ف ٜئّغبى اىَشوٗع اىف٦ؽ ٜاىَزؼيق ثبٍ٥زضَبه ٍ٘ػ٘ع اىزيأٍ ٗمىل ف ٜأعو ٝ ٥زغبٗىاىَْخ اى٘اؽلح ثلاٝخ ٍِ ربهٝـ شواء ا١هع،
 اٍ٥زغ٦ه اىَجبشو ى٢هع اىف٦ؽٞخ ٍ٘ػ٘ع اىشواء ف٦ه مبٍو ٍلح رَلٝل اىقوع اىَْظ٘صػيٖٞب ٍغ اىزؾَو شقظٞب ٍَإٗىٞخ اٍزغ٦ه ٕنٓ ا١هع اىف٦ؽٞخ،
 ػلً ٍجبشوح اىَْزفغ ثبىقوع اىؼقبهّ ٛشبؽب ثظفخ أعٞو ف ٜاىقطبػ ِٞاىؼبً أٗ اىقبص ف٦ه مبٍواىَلح اىَْظ٘ص ػيٖٞب ىزَلٝل اىقوع،
 اىزؼبقل ٍغ ٍوافق ٍقزض ف ٜثؼش اىَشبهٝغ ٗاىزظوف ف ٜاىََزغ٦د اىف٦ؽٞخ ىَلح فََخ ٍْ٘ادثلاٝخ ٍِ ربهٝـ شواء ا١هع،
 ػلً اىزف٘ٝذ ف ٜا١هع ٍ٘ػ٘ع اىشواء أٗ فَـ ػقل اىشواء مبٍو اىَلح اىَْظ٘ص ػيٖٞب ىزَلٝلاىقوعٝٗ ،زٌ ىٖنا اىغوع روٍ ٌٞشوؽ فَق ٜىفبئلح اىلٗىخ ف ٜاىوٌٍ اىؼقبه ٛىيؼقبه ٍ٘ػ٘ع
اىشواء،
 ر٘ظٞه هِٕ ػقبه ٛػي ٚا١هع ٍ٘ػ٘ع اىشواء ىفبئلح اىَإٍَخ اىَقوػخ ثبىَْجخ ىَجيغ اىقوع.ٗف ٜط٘هح ٗفبح اىَشزو ٛف٦ه ٍلح رَلٝل اىقوع فاُ شوؽ اٍ٥زغ٦ه اىَجبشو َٝنِ اىقٞبً ثٔ ٍِ
ؽوف مبٍو اى٘هصخ أٗ ٍِ أؽلٌٕ فقؾ.
ف ٜط٘هح ػلً رطجٞق ئؽل ٙا٥ىزياٍبد اىَْظ٘ص ػيٖٞب أٗ ػلً رقل ٌٝػقل شواء ٍلهعب ثبىوٌٍ
اىؼقبه ٛػْل ا٥قزؼبءٝ ،ييً اىَْزفغ ؽب ٥ثاهعبع اىغيء اىن ٛىٌ َٝلك ٍِ اىقوع ٍغ رطجٞق َّجخ
ف٘ائغ اىقوٗع اىجْنٞخ اىط٘ٝيخ اٍ١ل اىغبه ٛثٖب اىؼَو ف ٜمىل اىزبهٝـ ٗمىل ثبىَْجخ ىيَلح اىَْقؼٞخ
ٗمنىل اىشأُ ف ٜط٘هح ٍب ئما فقلد ا١هع اىَقزْبح طجغزٖب اىف٦ؽٞخ ٗأطجؾذ َٝ ٥نِ اٍزؼَبىٖب
ىغبٝبد ف٦ؽٞخ ف٦ه ٍلح رَلٝل اىقوع.
 - 8ذجسٛى انمزع انؼمار٘
 ثؼل اىؾظ٘ه ػيٍ ٚقوّه ئٍرْبك اىقروع اىؼقربهٝ ،ٛزر٘ى ٚاىجبػرش اىزظروٝؼ ثبٍ٥رزضَبه ىرلٍ ٙظربىؼ
اى٘مبىرررخ ثقظررر٘ص مبٍرررو اىَشررروٗع اىَيٍرررغ ئّغررربىٓٝ ٥ٗ .رررزٌ رَررري َٔٞشرررٖبكح اىزظررروٝؼ ئ ّ ٥ثؼرررل
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اٍ٥رزظٖبه ثَرب ٝفٞرل اىزؼبقرل ٍرغ ٍوافرق ٍقرزض فر ٜثؼرش اىَشربهٝغ ٗاىزظروف فر ٜاىََرزغ٦د
اىف٦ؽٞخ ىَلح ٍْ٘ 5اد ثلاٝرخ ٍرِ رربهٝـ شرواء ا١هع (اىفظرو ػرلك ٍ 41رِ اٍ١رو اىؾنرٍ٘ ٜػرلك
 045اىَإهؿ فٍ 5 ٜبهً ،)4113
ٝ ز٘ى ٚاىجْرل اىَنيره ثبىزظروف فر ٜاىقروع اىؼقربه ٛفرٍ ٜوؽيرخ أٗىر ،ٚطروف اىقروع اىَظربك
ػيٞرٔ ثَقروه اٍرْبك اىقروع اىؼقربهٗ ٛاىَزؼيرق ثبقزْربء ا١هع ٗمىرل ثؼرل اىزضجرذ ٍرِ روٍر ٌٞشروؽ
فَرق ٜىفبئرلح اىلٗىرخ ٗر٘ظٞره هٕرِ ػقربه ٛػير ٚا١هع ٍ٘ػر٘ع اىشرواء ىفبئرلح اىَإٍَرخ
اىَقوػرخ ثبىَْرجخ ىَجيرغ اىقروع فر ٜاىوٍرٌ اىَزؼيّرق ثبىؼقربه ٍ٘ػر٘ع اىشرواء ٗاٍرزظٖبه اىجبػرش
ثشٖبكح رظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه ف ٜاىَشوٗع اىَيٍغ ئّغبىٓ ٍَيَخ ٍِ قجو اى٘مبىخ.
ٝ ز ٌّ ثؼل مىل ئطلاه ٍقوّه ئٍْبك اٍزٞبىاد ىَنّ٘ربد اىَشروٗع اىَجروٍظ ثَرب فر ٜمىرل ٍنّ٘ربد اىزٖٞئرخ
ٗٝزر٘ىّ ٚاى جْررل اىَنيره ثبىزظرروف فرر ٜاػزَربكاد اىقرروع اىؼقربه ٛفررٍ ٜوؽيررخ صبّٞرخ ،طرروف قَررؾ
اىقروع اىَظربك ػيٞرٔ ثَقروه اٍرْبك اىقروع اىؼقربهٗ ٛاىَزؼيرق ثؼَيٞربد اىزٖٞئرخ ؽجقرب ى٤عرواءاد
اىَؼَ٘ه ثٖب،
 - 9انًزاجغ انمإََٛح:
 اىقبُّ٘ ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
 اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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إنرشاياخ انًُرفغ تانمزع انؼمار٘ انفالحٙ
ئّّ ٜاىََؼ(ٜح) أٍفئ ،اىَٞل(ح) .....................................................................................................
طبؽجـ(ح) ثطبقخ رؼوٝه ٗؽْٞخ ػلك  ...........................اىظبكهح ثـ  .......................ثزبهٝـ .....................
أطوػ ػي ٚاىشوف أُ ػْ٘اُ ٍقبؽجز ٜاىوٍَ.......................................................................... :ٕ٘ ٜ
........................... ...................................................... ............................................................
....
هقٌ اىٖبره اىغ٘اه .................................. :اىجوٝل ا٣ىنزوّٗ......................................................... :ٜ
ٗف ٜط٘هح اّ٥زفبع ثقوع ػقبه ٛف٦ؽ ٜأىز يً ثَقزؼٕ ٚنٓ اى٘صٞقخ ثنو ا٣عواءاد ٗاىزوارٞت اىَْظ٘ص ػيٖٞب
ػَِ قبُّ٘ اٍ٥زضَبه ٗاىْظ٘ص اىؾنٍ٘ٞخ ٗثبىقظ٘ص ا٥ىزياٍبد اىَْظ٘ص ػيٖٞب ػَِ اىفظو ٍِ 21
اٍ١و ػلك  389ىَْخ ٍ 2012إهؿ فٍ 09 ٜبهً ٗ 2012اىَزَضيخ ف:ٜ
 اىشوٗع ف ٜئّغبى اىَشوٗع اىف٦ؽ ٜاىَزؼيق ثبٍ٥زضَبه ٍ٘ػ٘ع اىزياٍٗ ٜاىن ٛرٌ ػي ٚأٍبٍٔ
اىؾظ٘ه ػي ٚاىقوع اىؼقبه ٛاىف٦ؽٗ ٜمىل ف ٜأعو ٝ ٥زغبٗى اىَْخ اى٘اؽلح ثلاٝخ ٍِ ربهٝـ شواء
ا١هع،
 اٍ٥زغ٦ه اىَجبشو ى٢هع اىف٦ؽٞخ ٍ٘ػ٘ع اىشواء ف٦ه مبٍو ٍلح رَلٝل اىقوع اىَْظ٘ص
ػيٖٞب ٍغ اىزؾَو شقظٞب ٍَإٗىٞخ اٍزغ٦ه ٕنٓ ا١هع اىف٦ؽٞخ،
 ػلً ٍجبشوح ّشبؽب ثظفخ أعٞو ف ٜاىقطبػ ِٞاىؼبً أٗ اىقبص ف٦ه مبٍو اىَلح اىَْظ٘ص ػيٖٞب
ىزَلٝل اىقوع،
 اىزؼبقل ٍغ ٍوافق ٍقزض ف ٜثؼش اىَشبهٝغ ٗاىزظوف ف ٜاىََزغ٦د اىف٦ؽٞخ ىَلح ٍْ٘ 1اد ثلاٝخ
ٍِ ربهٝـ شواء ا١هع،
 ػلً اىزف٘ٝذ ف ٜا١هع ٍ٘ػ٘ع اىشواء أٗ ف َـ ػقل اىشواء مبٍو اىَلح اىَْظ٘ص ػيٖٞب ىزَلٝل
اىقوع ٗروٍ ٌٞشوؽ فَق ٜىفبئلح اىلٗىخ ف ٜاىوٌٍ اىؼقبه ٛىيؼقبه ٍ٘ػ٘ع اىشواء،
 ر٘ظٞه هِٕ ػقبه ٛػي ٚا١هع ٍ٘ػ٘ع اىشواء ىفبئلح اىَإٍَخ اىَقوػخ ثبىَْجخ ىَجيغ اىقوع،
ف ٜط٘هح ػلً رطجٞق ئؽل ٙا٥ىزياٍبد اىَْظ٘ص ػيٖٞب ثبىفظو  ٍِ 21اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜاىَشبه ئى ٔٞأػ ٓ٦أٗ ػلً
رقل ٌٝػقل شواء ٍلهعب ثبىوٌٍ اىؼقبه ٛػْل ا٥قزؼبء ،أىزيً ؽب ٥ثاهعبع اىغيء اىن ٛىٌ َٝلك ٍِ اىقوع ٍغ
رطجٞق َّجخ ف٘ائغ اىقوٗع اىجْنٞخ اىط٘ٝيخ اٍ١ل اىغبه ٛثٖب اىؼَو ف ٜمىل اىزبهٝـ ٗمىل ثبىَْجخ ىيَلح اىَْقؼٞخ
ٗمنى ل اىشأُ ف ٜط٘هح ٍب ئما فقلد ا١هع اىَقزْبح طجغزٖب اىف٦ؽٞخ ٗأطجؾذ َٝ ٥نِ اٍزؼَبىٖب ىغبٝبد ف٦ؽٞخ
ف٦ه ٍلح رَلٝل اىقوع.
ٍِ ّبؽٞخ أفو ،ٙأىزيً ثاػٍ ً٦ظبىؼ ٗمبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ ثنو رغٞٞو ٝطوأ ػي ٚػْ٘اُ ٍقبثورٜ
ف ٜا٣ثبُٗ ،ف ٜط٘هح ئف٦ى ٜثٖنا اى ٘اعت فاُ آفو ػْ٘اُ رٌ اىزظوٝؼ ثٔ ىلٍ ٙظبىؼ اى٘مبىخ ٝؼل ػْ٘اُ
ٍقبثور ٜاىوٍَ ٜاىنٝ ٛفزوع أّْ ٜأرَيٌ ثٔ مو اىَواٍ٦د اىَزؼيقخ ثَزبثؼخ ٍشوٗػٍ ،ٜغ ا٣قواه ثزؾَو مو
ا٣عواءاد اىَزقنح ف ٜشأّٗ ٜاى٘اقغ ئػ ٍٜ٦ثٖب ثَقزؼٕ ٚنٓ اىَواٍ٦د.
اٍ٣ؼبء ٍؼوف ثٔ

* اىفظي ٍِ 20ٗ 21 ِٞاٍ١و ػلك  389ىَْخ 2012
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انخــذيــــح:
شٓادج ف ٙتذاٚح إَجاس يشزٔع
 - 0شزٔط االَرفاع تانخذيح
اىشوٗع ف ٜئّغبى اىَشوٗع

 - 7انٕثائك انًطهٕتح
 شٖبكح اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه
 رقرلٍ ٌٝطيرت ثبٍرٌ اىَرلٝو اىغٖر٘ ٛى٘مبىرخ اىْٖر٘ع ثبٍ٥رزضَبهاد اىف٦ؽٞرخ ٍرِ ؽروف اىشربه ٛفررٜ
آعو أقظبٓ ٍْخ ٍِ ربهٝـ اىزظوٝؼ ثبٍ٥زضَبه ٗص٦س ٍْ٘اد ٍِ ربهٝـ ػقل اىشواء.
 - 3اإلجزاءاخ:
يزاحم انخذيح
ئٝلاع اىَطيت
كهاٍخ اىَطيت ٗاىقٞبً ثَؼبْٝخ
ئػلاك اىشٖبكح
كػ٘ح اىجبػش ىزَيٌ اىشٖبكح

اٞطزاف انًرذخهح
اىََزضَو
ا٣كاهح اىغٖ٘ٝرررخ ى٘مبىرررخ اىْٖررر٘ع ثبٍ٥رررزضَبهاد
اىف٦ؽٞخ اىَقزظخ رواثٞب
ا٣كاهح اىغٖ٘ٝرررخ ى٘مبىرررخ اىْٖررر٘ع ثبٍ٥رررزضَبهاد
اىف٦ؽٞخ اىَقزظخ رواثٞب
ا٣كاهح اىغٖ٘ٝرررخ ى٘مبىرررخ اىْٖررر٘ع ثبٍ٥رررزضَبهاد
اىف٦ؽٞخ اىَقزظخ رواثٞب

 - 4يكاٌ إٚذاع انًهف:
ٍقو ا٣كاهح اىغٖ٘ٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب
 - 5يكاٌ انحظٕل ػهٗ انخذيح:
ٍقو ا٣كاهح اىغٖ٘ٝخ ى٘مبىخ اىْٖ٘ع ثبٍ٥زضَبهاد اىف٦ؽٞخ اىَقزظّخ رواثٞب
-6
-7



أجم انحظٕل ػهٗ انخذيح:
 5أٝبً ٍِ ربهٝـ ئٝلاع اىَطيت ٍَز٘ف ٚاىشوٗؽ
انًزاجغ انمإََٛح
قبُّ٘ اٍ٥زضَبه ػلك  31ىَْخ  4112اىَإهؿ فٍ 01 ٜجزَجو .4112
اٍ١و اىؾنٍ٘ ٜػلك  389ىَْخ  4113اىَإهؿ فٍ 15 ٜبهً .4113
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اٜجال
 3أٝبً
ٗ ً٘ٝاؽل
ٗ ً٘ٝاؽل
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