وزارة السّياحة
الديوان الوطني التونسي للسياحة
اإلدارة المركزية لإلستثمار والمنتوج
إدارة اإلستثمارات واإلحاطة بالباعثين
دائرة التمويالت وإعانة الدولة

الوثائق والشروط الالّزمة للحصول على الموافقة النهائية
أو شهادة إيداع تصريح بإستثمار

إستمارة موافقـة نهائية
وشهادة إيداع تصريح بإستثمار

• مطلب بإسم السيد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.
• إستمارة قصد التعمير.
• تقرير المهندس المعماري (المشروع النهائي).
• دراسة مردودية المشروع.
• القانون األساسي للشركة مسجل وقائمة المساهمين.
• بيان هيكلة تمويل المشروع (إحترام نسبة دنيا التقل عن  %30من كلفة اإلستثمار المباشر).
• موافقة البنوك لمنح القروض الضرورية.

* القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر  2016المتعلق بقانون اإلستثمار
* قانون عدد  8لسنة  2017مؤرخ في  14فيفري  2017يتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية
* أمر حكومي عدد  389لسنة  2017مؤرخ في  9مارس  2017يتعلق بـالحوافز المالية
لفائدة االستثمارات المنجزة في إطار قانون االستثمار
* أمر حكومي عدد  417لسنة  2018مؤرخ في  11ماي  2018يتعلق بإصدار القائمة الحصرية
لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
* قانون عدد  21لسنة  1990المؤرخ في  19مارس 1990

البـــــاعث

حرّر بـ .............. :في .................. :

 )2المشــروع:
النشـــــــــــــــــــــــــــاط :

اإليواء

التنشيط

نوعية عملية اإلستثمار:

إحداث

توسعة

مكان إنتصاب المشروع  ................................. :مساحة األرض ........................... :
تجديد

المعتمدية  ........................................... :الوالية ................................................ :

 )1البــــــــــــاعث:

برنامج المشروع ............................................................................................. :

اإلسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي .................................................................. :

الموافقة المسبقة عدد  ........................................ :بتاريخ ..................................... :

النظام القانوني ....................................................................................... :

موافقة اللجنة الفنية على الملف الفني النهائي بتاريخ .................................................... :

الممثل القانوني  ............................................ :صفته ................................ :

 )3تكلفة وهيكلة تمويل المشروع:

الجنسية  .................... :رقم ب.ت.و أو جواز السفر ......................................... :
المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات ....................................................... :

اإلستثمــــار

المبلغ (د.ت)

المبلغ (د.ت)

التمويـــــل
األموال الذاتية

األرض أو البناءات

رأس المال  ................................. :رأس المال المحرر................................... :

مصاريف التأسيس
والدراسات
أشغال هندسة مدنية وتهيئة
خارجية
تجهيزات كبرى

تمويل ذاتي

المقر اإلجتماعي أو العنوان ......................................................................... :

تأثيث وتزويق

مجموع األموال الذاتية

الهاتف  ................ :الفاكس  ................ :البريد اإللكتروني ............................. :

معدات صغيرة لإلستغالل

المساهمات في رأس المال :

معدات للنقل

قـروض طويلة المدى

مصاريف غير متوقعة

قروض قصيرة المدى

تاريخ الوالدة أو تاريخ التأسيس ................................................................... :

المساهمة األجنبية  :المبلغ  ....................................النسبة .............................. :

المساهم

القيمة بالدينار

المساهمة األجنبية

المصدر

رأس المال اإلجتماعي
الترفيع في رأس المال

القــــروض

قروض مزود
قروض إيجار مالي
قروض خارجية
قروض رقاعية
حساب جاري للمساهمين
مجموع القـــروض
المجمـــــوع العـــام

 )4مواطن الشغل:

المجمـــــوع العـــام
قارة ........... :

وقتية ........... :

