الجمهورية التونسية

االضبارة املوحدة
إيداع تصريح باإلستثمار
قانون اإلستثمار عدد  ٧١لسنة  ٢٠١٦املؤرخ يف  ٣٠سبتمبر ٢٠١٦

إلتزامات الباعث
 اإلعالم عن أية تغييرات بخصوص البيانات واملعطيات املضمنة بشهادة إيداع التصريح باإلستثمار، الشــروع يف إنجــاز اإلســتثمار خــال ســنة مــن تاريــخ الحصــول ىلع شــهادة إيــداع التصريــح باإلســتثمار التــيتعتبــر الغيــة يف صــورة تجــاوز هــذا األجــل،
 إنجــاز برنامــج اإلســتثمار خــال أربعــة ســنوات مــن تاريــخ التصريــح باإلســتثمار قابلــة للتمديــد بصفــة إســتثنائيةوملــرة واحــدة ملــدة أقصاهــا ســنتان بمقــرر معلــل مــن الهيئــة،
 إحتــرام أحــكام هــذا القانــون و نصوصــه التطبيقيــة وعــدم تحويــل الوجهــة األصليــة لإلســتثمار بصفــة غيــرقانونيــة وبخــاف ذلــك تســحب اإلمتيــازات.

بيانات القائم بالتصريح (الباعث)
االسم واللقب
الجنسية

مقيم

غير مقيم

تونسي مقيم بالخارج

نعم

ال

بلد اإلقامة
تاريخ ومكان الوالدة
املستوى التعليمي
الشهادة العلمية
الصفة (وكيل /الباعث)
اإلسم االجتماعية
بطاقة هوية
تاريخ ومكان اإلصدار
العنوان
املدينة
الترقيم البريدي
الهاتف  /الجوال
الفاكس
العنوان االلكتروني

بطاقة تعريف وطنية عدد

 /جواز سفر عدد

بيانات حول املؤسسة
االسم ( االسم االجتماعي/االسم التجاري)
الوكيل/املمثل القانوني
املقر االجتماعي
رقم السجل التجاري
املعرف الجبائي والديواني
رأس املال
النظام القانوني
املساهمة األجنبية
توزيع املساهمة األجنبية
رقم اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
الهاتف
الفاكس
العنوان اإللكتروني
توزيع املساهمات املحلية

بيانات عامة حول املشروع
نظام االستثمار

مصدر كليا

طبيعة املشروع

إحداث

أو....
تجديد

توسعة

القطاع
النشاط
األنشطة الثانوية
نعم

إندراج املشروع ضمن منظومة
إقتصادية

إسم املنظومة .............................................................. :

ال

معطيات مفصلة حول املشروع

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

مكان انتصاب املشروع
الوالية
املعتمدية
العمادة
املكان  /العنوان
ميناء اإلرتفاق
املساحة الجملية
مساحة األراضي املستغلة
املساحة املغطاة
صيغة اإلستغالل

توكيل

كراء أرض خاصة

ملك

استغالل ملك بحري عمومي

مجمع تنمية

شركة إحياء وتنمية فالحية

شركة تعاونية

كراء أرض دولية
استغالل فردي

.................................................................................................................................................................

مواطن الشغل
عدد مواطن الشغل املبرمجة
عدد مواطن الشغل املوجودة

عملة
عملة

إطارات
إطارات

إداري

فني

مواطن الشغل الخاصة باإلطارات
الشهادة املتحصل عليها

مواطن الشغل املوسمية
عددها
تصنيفها
الشهائد

خصائص املشروع وهيكلة التمويل
املبلغ (دت)

االستثمار

التمويل

األراضي

رأس املال االجتماعي

البناءات

الترفيع يف رأس املال

التهيئة

األموال الذاتية

مصاريف التأسيس

الحساب الجاري للمساهمين

التجهيزات املوردة

قرض طويل املدى

التجهيزات املحلية

قرض متوسط املدى

وسائل النقل

قرض قصير املدى

املواشي

قرض إيجار

الغراسات

قرض مزود

املال املتداول

قرض عقاري

مصاريف الدراسة

قرض أجنبي

مصاريف أخرى

موارد أخرى

املجموع

املجموع

املبلغ (دت)

اإلنتاج املتوقع
املنتوج /الخدمة

الكمية (الوحدة)

املساحة

القيمة

إنتاج السنة السابقة
املنتوج  /الخدمة

الكمية (الوحدة)

املساحة

القيمة

املواد األولية والنصف مصنعة
املنشأ

الكمية

الرمز

الوحدة

القيمة

الرزنامة التقديرية إلنجاز املشروع
الشهر
إحداث املؤسسة أو الترفيع يف رأس املال
طلب التجهيزات
الدخول طور اإلنتاج
معلومات أخرى حول املؤسسات املنتصبة
مرجع املشروع األصلي
الرمز الديواني
رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم التسجيل بالدفتر التجاري

طريقة تسليم شهادة التصريح باالستثمار
طريقة ومكان التسليم

الحوافز املطلوبة
منحة القطاعات ذات األولوية
منحة املنظومات االقتصادية
منحة االستثمارات املادية للتحكم يف التكنولوجيات الحديثة وتحسين اإلنتاجية
منحة االستثمارات الالمادية
منحة البحث والتطوير
تكوين األعوان الذي يؤدي إلى املصادقة ىلع الكفاءات
منحة التنمية الجهوية
مساهمة األعراف يف النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور املدفوعة لألعوان التونسيين
تكفل الدولة بنسبة من األجور املدفوعة لألعوان التونسيين حسب مستوى التأطير
منحة التنمية املستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة
مساهمة يف رأس املال
قرض عقاري فالحي
املشاريع ذات األهمية الوطنية

 ......................................يف ............................................
اإلسم واللقب ................................................................ :

اإلمضاء

السنة

بيان التجهيزات
 رقم المؤسسة : رقم التصريح : إسم الباعث ......................................................................................................................... : -اإلسم اإلجتماعي ................................................................................................................. :

 قائمة التجهيزات املزمع إقتناؤها :الكمية

التجهيزات

القيمة الجملية للتجهيزات (دت)
 ......................................يف ............................................
اإلسم واللقب ................................................................ :

اإلمضاء

القيمة (دت)

