
APIA

 الباعث :

 الجنسية : 

 تاريخ و مكان الوالدة :

 بطاقة  ت.و  أو جواز السفر :

 المهنة او النشاط األساسي : 

 العنوان :

ضو بن عمر الملوشي

تونسية

1957-05-12

  03413041

عمرة مدنين الجنوبية

استغالل فردي

 رقم المؤسسة :

 المعتمدية : 

 الوالية    : 

 طبيعة العملية اإلستثمارية : 

0353-2017-52

مدنين الجنوبية
مدنين

إحداث
AP-52-2018-0075-أ

أ

مدنين

 الصيغة القانونية :

المشروع :

 الصنف :

27-12-2016تونس

بــطاقــة مشــــــروع

اإلسم و اللقب :

 الوضعية الحالية للمستغلة :

10.0000     
6.0000      

 المساحة الجملية(هك)  :  

 المساحة السقوية(هك) : 
 المساحة المستغلة(هك): 

شهادة في بيانات تصرف من العمدة وجهة التصرف :

AP-52-2017-0353-1رقم التصريح:

الجمهورية التونسية

وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

APIA

 المساحة المغطاة(م²)   : 

هك     10.0000

 بـ

 الصادرة بـ 

 الشهادة :

الفالحي النشاط األساسي للمشروع : 

في

 رقم مقرر إسناد اإلمتيازات األصلي :

1  عامل مواطن الشغل : 

مكتب الدراسات   :

 موزعة كما يلي:1

61العمر:

الفالحي النشاط الثانوي :

 تقديم المشروع :
تتمثل عملية االستثمار في بناء زريبة تسمين الخرفان (400م2) و بناء مخزن لالعالف (50م2)

انتاج معد للسوق الداخلية نظام اإلستثمار : عمرة المكان    :

تمويل ذاتيمصادر التمويل :



APIA

  جدول االستثمار و التمويل 

التمويــــــــــل   (دينار)اإلستثمـــار     (دينار)

النسبةالقيمةالمصدرالنسبةالقيمةالمكونة

 الربح الخام (دينار) :
 صافي الربح (دينار): 
 العائد الداخلي الخام :

100%المجمـــــــــــوع المجمـــــــــــوع  %100

جدول اإلستثمار و التمويل (المقترح من طرف الوكالة)

التمويــــــــــل   (دينار)اإلستثمـــار     (دينار)
التحكم في منظومة اقتصاديةالقيمة المحتسبةالمكونة

التكنلوجيا

االستثمارات 

الالمادية

تحسين االنتاج قطاعات ذات 

أولوية
تنمية جهوية

21600 

0.00 

 0 

21600 

من القيمة الجملية لإلستثمار المقترح(د.ت)  أي ما يمثل : 21600مجموع المنح

من القيمة الجملية لإلستثمار المحتسب
%30  
%30  

منحة قطاعات ذات األولوية 
منحة المنظومات اإلقتصادية 
منحة التنمية الجهوية         

مجموع المنح         

:

:

:

:

:

:

موارد أخرى

72000المجموع      %100.00 

الكمية

0منحة التحكم في التكنلوجيا

0 منحة تحسين اإلنتاجية
0منحة االستثمارات الالمادية

%0.00   

7200072000000المجمــوع قبل بلوغ األسقف

 0% 0% 30%النسبــة

2160000

%0 %0 %0 

0

0

0

قروض متوسطة المدى  
قروض طويلة المدى   

قروض قصيرة  المدى  
%0.00   

%0.00   

%0.00   

مساهمة الصندوق

تمويل ذاتي

القيمةالنسبة (%)المصدر

20000

52000

20000

52000

0

0

0

0

0

0

مخزن

زريبة

0

0

0

0

6000

15600

50

400

72000 %100.00 

القيمــة

72000720002160000000البناءات

 0  0  21600 0  0  0 المجمــوع بعد بلوغ األسقف



APIA

عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها في إطار المشروع 

العدد اإلضافيالعدد الموجودالرتبة

1عامل قار - بدون اختصاص

العملة الفالحيون :اإلطار الفني و اإلداري :

موزعة كما يلي :1

1 الجملة:

الجملة:

اإلنتاج اآلخر المتوقع في سنة الذروة

القيمة(د)الكميةالوحدة المنتوج الثمن الفردي

اإلنتاج الحيواني المتوقع في سنة الذروة

القيمة (د)الثمن الفرديالكميةالوحدة المنتوج

اإلنتاج النباتي المتوقع في سنة الذروة

القيمة(د)الثمن الفرديالكميةالوحدةالمنتوج

 سنواتمدة انجاز المشروع : 

المجمــوعالسنةبيانــها نوع مكونة اإلستثمار



APIA

 تقديرات اإلمتيازات المالية المقترحة (دينار)
المنح

منحة القطاعات ذات األولوية

القيمة قبل بلوغ األسقف(د.ت)
21600

قائمة المعدات المزمع إقتناؤها

القيمة (د.ت.)الخاصيات التقنيةالكميةالتسمية التجارية الوحدة

المجموع

الموافقــة رأي لجنة إسناد اإلمتيازات :

الموافقةمالحظات اللجنة :

القيمة بعد بلوغ األسقف (د.ت)
21600 
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