المواد األولجة والنزف مزنعة
الكمجة
الرمز

المنرأ

الجمهورية التونسية
القجمة (د.ت)

الوحدة

إضبارة وحيدة
إيداع ثصريح باالستثمار
قانون الاستثمار عدد  17لسنة  6172املؤرخ في  01سبتمبر 6172
قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية عدد  8لسنة  6171املؤرخ في  71فيفري 6171
ألامر الحكومي عدد  083لسنة  6171املؤرخ في  3مارس 6171

الروزنامة التقديرية إلنجاز المرروع
الذنة

الرور

إحداث المؤذذة أو الترفجع فجرأس المال
طلب التجوجزات
الدخول طور اإلنتاج

التزامات الباعث:

معلومات أخرى حول المؤذذات المنتزبة
مرجع المرروع األزلي
الرمز الديواني
رقم االنخراط بالزندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم التذججل بالدفتر التجاري

طريقة التذلجم

-

طريقة تذلجم روادة التزريح باالذتثمار
مكان التذلجم

الحوافز المطلوبة
مذاهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
منحة القطاعات ذات األولوية
بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونذججن
تكفل الدولة بنذبة من األجور المدفوعة لألعوان
منحة المنظومات االقتزادية
التونذججن حذب مذتوى التأطجر
منحة التنمجة المذتدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية
منحة االذتثمارات المادية للتحكم في التكنولوججات
البجئة
الحديثة وتحذجن اإلنتاججة
مذاهمة في رأس المال
منحة االذتثمارات الالمادية
قرض عقاري فالحي
منحة البحث والتطوير
المراريع ذات األهمجة الوطنجة
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى المزادقة على الكفاءات
منحة التنمجة الجووية

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

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.

بجانات القائم بالتزريح (الباعث)
االذم واللقب
الجنذجة
تونذي مقجم بالخارج
بلد اإلقامة
تاريد ومكان الوالدة
المذتوى التعلجمي
الروادة العلمجة
الزفة (وكجل /الباعث)
الغاية االجتماعجة
بطاقة هوية
تاريد ومكان اإلزدار
العنوان
المدينة
الترقجم البريدي
الواتف  /الجوال
الفاكس
العنوان االلكتروني

نعم

☐

بطاقة تعريف وطنجة:

القار:

ال

جواز ذفر:

الجوّال:

☐

مواطن الرغل

بجانات حول المؤذذة
مواطن الرغل المبرمجة
الروادة
التزنجف ()1

االذم (االذم االجتماعي/االذم التجاري)
الوكجل/الممثل القانوني
المقر االجتماعي
رقم الذجل التجاري
المعرف الجبائي والديواني
رأس المال
الطبجعة القانونجة
المذاهمة األجنبجة

☐

نعم
أنظر الوثجقة المزاحبة

توزيع المذاهمة األجنبجة/المذاهمة المحلجة
رقم االنخراط بالزندوق الوطني للضمان االجتماعي
الواتف
الفاكس
العنوان اإللكتروني

ال

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

االذتثمار

بجانات عامة حول المرروع
نظام االذتثمار

مزدّر كلي ☐
ذوق داخلجة ☐
تجديد ☐
توذعة ☐
إحداث ☐

طبجعة المرروع
القطاع
النراط
األنرطة الثانوية
إندراج المرروع ضمن منظومة إقتزادية

ال ☐

نعم ☐

مواطن الرغل الموجودة
الروادة
التزنجف ()1

اذم المنظومة

معطجات مفزلة حول المرروع

األراضي
البناءات
التوجئة
مزاريف التأذجس
التجوجزات الموردة
التجوجزات المحلجة
وذائل النقل
المواري
الغراذات
المال المتداول
المزاريف الالمادية بما في
ذلك مزاريف الدراذة
مزاريف أخرى
المجموع

خزائص المرروع و هجكلة التمويل
التمويل
المبلغ (د.ت)
رأس المال االجتماعي
الترفجع في رأس المال
األموال الذاتجة
الحذاب الجاري للمذاهمجن
قروض طويلة المدى
قروض متوذطة المدى
قروض قزجرة المدى
قرض إيجار مالي
قروض المزودين
قرض عقاري

المبلغ (د.ت)

قروض خارججة
موارد أخرى
المجموع
بجان التجوجزات (أنظر الوثجقة المزاحبة)

التراخجص  /كراذات الرروط الضرورية للمرروع
ترخجص/كراس عدد 1
ترخجص/كراس عدد 2
ترخجص/كراس عدد 3

المنتوج /الخدمة

اإلنتاج المتوقع
الكمجة (الوحدة)

المذاحة

القجمة (د.ت)

مكان انتزاب المرروع
الوالية
المعتمدية
العمادة
المكان  /العنوان
مجناء اإلرتفاق
المذاحة (هك)
زجغة اإلذتغالل

المنتوج  /الخدمة
الجملجة

ملك ☐
كراء أرض دولجة☐

المذتغلّة

توكجل ☐
اذتغالل ملك بحري عمومي ☐

المغطّاة

كراء أرض خازة ☐
زجغ أخرى ☐

إنتاج الذنة الذابقة
المذاحة
الكمجة (الوحدة)

القجمة (د.ت)

