
 

1 
 

 منوذج طلب )استخراج الرخصة الذهبية(
 2017لسنة  72من قانون االستثمار رقم  20وفقا لنص املادة 

 ________________________ 

 ___/ ____/ _________التاريخ: 

 الفنية لوحدة الرخصة الذهبية  األمانةالسادة / 
 باهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة                    

 حتية طيبة وبعد،
( منه بشأن 20وما نصت عليه المادة ) 2017لسنة  72صدور القانون رقم  إلىباإلشارة  

منح الشرراتاا ال ت سس ررا إلقامة مشرراوعاا ا رر ااسيقيةي  و قومية سسررقم لت سيق،  ال نميةي  و 
مشررررررراوعاا المشرررررررارتة م  القناط اللار لت  نشرررررررنة الماال  ال امة والقنية ال ي يةي  و الناقة 

موالقة واحدة على إقامة المشرراوط وسشرر ،له  الموانئيلناق والمواصرر ا  و القديدة والم قددةي  و ا
وإدارسه بما لت ذلك سااخيص القناءي وسلصررررررررريص ال قاراا ال تمة لهي وسلون فقة الموالقة نالقة 

 .بقاسقا دون حاجة إلى اسلاذ  ي إجااء آخا
 بصرري تار الاخصررة القفقية ولت فقا الشررأن  سقدل لسرريادسلم بنلقت فقا ذسلاذ ال تل نيو ا رر صررد

-------------------/  ( لشرراتةالمسررافم،ن  و الشرراتاء)الممثل القانونت / وت،  عن 
  ال الية:ول  القياناا  --------------------------------------

 الشركةأوال : بيانات 

 ....................................................................... ا م الشاتة 
 1981لسنة  159قانون      2017لسنة  72قانون   القانون المنظم 
 ذات مسئولية محدودة مساهمة                       الشكل القانونت 
 ....................................................................... ساريخ ال أ يا

 نشاط الشاتة الائيست 

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

....................................................................... 
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 ....................................................................... ر  مال الشاتة المصدر 
 ....................................................................... ر  مال الشاتة المدلوط 

           بالسقل ال قاري رقم الق،د 
     -     -     رقم ال سق،ل الضايقت

 عنوان الماتز الائيست
  .: .................................لمدينة: ...................................... االميالظة

 ....................................................................................: ال نوان

             الشاتة سلييون 

 ....................................................................... للشاتة القايد اذلل اونت

 ....................................................................... الموق  اذلل اونت

 هيكل املساهمني / الشركاء ثانيًا :
 / اليصص عدد األ قم القنسية ا م المسافم / الشايك ل
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 مدير الشركة( من واقع السجل التجاري –)رئيس جملس اإلدارة بيانات املمثل القانوني للشركة ثالثًا : 

   الممثل القانونت للشاتةا م 

  الممثل القانونت للشاتة صية

             الممثل القانونت للشاتة سلييون 

  للممثل القانونت  القايد اذلل اونت

 أو الشركاءبيانات وكيل املساهمني :  رابعاً 

   اذ م 

   صيةال

              لييون ال
   القايد اذلل اونت

 بيانات املشروع املطلوب منحه الرخصة الذهبية :خامسًا: 

 نشاط  المشاوط

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

 موق  ممار ة نشاط المشاوط
 الموق  المق اح  /

  .: .................................لمدينة: ...................................... االميالظة
 : ....................................................................................ال نوان

 ال لاليف اذ  ثمارية 

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

 مصادر ال مويل

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

 عدد ال مالة الم وق ة
.................. .....................................................

....................................................................... 
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      مدي مساهمة املشروع يف حتقيق خطة التنمية االقتصادية :  سادساً 

 مدي مساهمة املشروع يف حتقيق هذا املعيار املعيار
تيادة الصادراا من  ن يسقم لت 

خ ل سصديا جزء ذ يقل عن 
( من من قاسه  نويا وذلك 50%)

خ ل مدة  قصافا ث ث  نواا من 
 ساريخ بدء مزاولة النشاط

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

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

 ن ي  مد لت سمويله على النقد 
األجنقت الميول من اللارج عن 

 طاي   حد القنوك المصاية 

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

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

 ن يس قدف سقل،ل الوارداا وسوط،ن 
الصناعة وس م،  المكون الميلت 
لت من قاسه بي،ث ذ سقل نسبة 
المكون الميلت من اللاماا 
ومس لزماا اإلن اج لت من قاسه عن 

50% 

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

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

 ن يقال لت  حد المناط  األكثا 
اح ياجا لل نمية الميددة بقاار 

 2020لسنة  7مقلا الوتراء رقم 

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

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

 ن يسقم لت نقل وسوط،ن 
ال لنولوجيا وال قنياا اليديثة 
والم نورة الت مصا ودعم اذب لار 

 وال نويا والبيث ال لمت 

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

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

 ن يكون من المشاوعاا ال ت 
سقدف إلت سأم،ن  ل  ا  ااسيقية 

 للق د واليد من ا  ،اادفا 

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

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

 ن يكون من المشاوعاا تثيية 
 ا  لدال ال مالة الوطنية 

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

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

......................................................................................... 
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 ن يسقم لت اليد من ال أث،ا الق،ئت 
وخيض اذنب اثاا الياارية وال اتية 

 وسيس،ن المناخ.

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

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

 : مرفقات الطلب  سابعاً 

 (.صورة عقد سأ يا الشاتة ونظامافا األ ا ت وشقادة سأ ،قا )لت حالة اذن قاء من إجااءاا ال أ يا .1
 .(مس لاج حديث من السقل ال قاري )لت حالة اذن قاء من إجااءاا ال أ يا .2
 .(ال أ يا)لت حالة اذن قاء من إجااءاا صورة البناقة الضايقية للشاتة  .3
 حد ب،وا اللقاة الوطنية  و ال المية ذاا السم ة الن،بة الماخص  اُس دفسقديم درا ة جدوى مقدئية للمشاوط  .4

 .لقا
 القانامج الزمنت ل ني،ق المشاوط.سقديم  .5
 .سقديم ما يي،د الم ءة المالية ل ني،ق المشاوط .6
باذل زال مديا الشاتة(  و وت،ل المسافم،ن/الشاتاء  –)رئيا مقلا اإلدارة إقااراً من الممثل القانونت للشاتة  .7

اسصاذا  –تقاباء  – صيتصاف  –مياة  – للمشاوط )طاق تالة الماال  اللاصة بالقنية ال ي ية  ب ول،ا
 (.م القة المللياا –

باذل زال المسافم،ن/الشاتاء  مديا الشاتة(  و وت،ل –)رئيا مقلا اإلدارة من الممثل القانونت للشاتة إقاارا  .8
 بكالة اذش ااطاا والضوابط الم  لقة بنشاط الشاتة ولقا للقوان،ن واللوائح المنظمة له.

 

       مقدم الطلب                               
  املساهمني أو الشركاءاملمثل القانوني للشركة / وكيل     

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

 

 

 ختم 

 الشركة




