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 - Iالتَعريف بتشجيعات التنمية الجهوّية
نصت مجلّة تشجيع اإلستثمارات في عنوانها الرابع على مجموعة من اإلجراءات تتعلق
َ
بالتشجيع على اإلستثمارات في مناطق التنمية الجهوّية .هاته التشجيعات ذات الطابع
مكرر من هاته المجلّة كما
الجبائي و المالي منصوص عليها بالفصول  23و  24و  25و َ 25
المؤرخ في  27ديسمبر
تم تنقيحها بالفصول عدد  44و  45من القانون عدد  69لسنة 2007
َ
اإلقتصادية.
 2007و المتعَلق بقانون حفز المبادرة
َ
يخول لالستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة و الصناعات التقليدّية و بعض أنشطة
و ّ
الخدمات اإلنتفاع باإلمتيازات بعنوان تشجيع التنمية الجهوّية.
و تشتمل قائمة مناطق تشجيع التنمية الجهوّية على  3أصناف من المناطق وقع ظبطها
المنقح
بالملحق عدد 1جديد من األمر عدد  387لسنة َ 2008
المؤ َرخ في  11فيفري  2008و َ
المؤرخ في  1مارس .1999
لألمر عدد  483لسنة 1999
َ

المجموعة األولى من مناطق تشجيع التَنمية الجهوَية 10 :معتمدَيات

و تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في هاته المناطق بمنحة نسبتها  8%من كلفة اإلستثمار
باعتبار األموال المتداولة على أن ال يتجاوز مبلغ هاته المنحة  500ألف دينار.

المجموعة الَثانية من مناطق تشجيع التَنمية الجهوَية 40 :معتمدَية

و تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في هاته المناطق بمنحة نسبتها  15%من كلفة اإلستثمار
باعتبار األموال المتداولة على أن ال يتجاوز مبلغ هاته المنحة مليون دينار.

المجموعة الَثالثة من مناطق تشجيع التَنمية الجهوَية ذات األولوَية 88 :معتمدَية

و تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في هاته المناطق بمنحة نسبتها  25%من كلفة اإلستثمار
باعتبار األموال المتداولة على أن ال يتجاوز مبلغ هاته المنحة  1.500.000دينار.
تنتفع مشاريع الباعثين الجدد المنتصبة في مناطق تشجيع التنمية الجهوّية ذات األولّية بمنحة
نسبتها  30%من كلفة االستثمار باعتبار األموال المتداولة على أن اليتجاوز مبلغ هاته المنحة
مليوني دينار.

إضافة إلى هاته المنح ،يمكن للمشاريع المخولة لإلنتفاع بامتيازات التنمية الجهوّية،
اإلنتفاع بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف البنية األساسية الضرورّية إلنجاز
تحدد كاآلتي:
المشروع َ

2

الجهوية % 25 :من مصاريف أشغال
• المجموعة األولى من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
األساسية
البنية
َ
الجهوية % 75 :من مصاريف أشغال
• المجموعة الَثانية من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
األساسية
البنية
َ
األولوية % 85 :من
الجهوية ذات
• المجموعة الَثالثة من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
َ
األساسية
مصاريف أشغال البنية
َ
كما تنتفع المشاريع المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوّية بتكفل الدولة بمساهمة
األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي لمّدة خمس أو عشر سنوات ابتداءا من
تاريخ دخول المشروع طور اإلنتاج و ذلك حسب مكان انتصاب المشروع.
و أخيرا ،تنتفع المشاريع المخولة لإلنتفاع باإلمتيازات المسندة في إطار تشجيع
خاصة.
التنمية الجهوّية بامتيازات جبائّية ّ
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 – IIالتخـويـــــــل
 – 1األنشطة
يخول االنتفاع باإلمتيازات المسندة بعنوان تشجيع التنمية الجهوّية ،للمشاريع
ّ
المنجزة في أنشطة :
• الصناعات المعملّية المنصوص عليها باألمر عدد 492لسنة  1994المؤرخ في 28
تم تنقيحه بالنصوص الالحقة و خاصة األمر عدد 1363لسنة
فيفري  1994كما ّ
 2002المؤرخ في  11جوان .2002
• الخدمات المنصوص عليها باألمر عدد 1363لسنة  2002المؤرخ في  11جوان
تم تنقيحه باألمر عدد 486لسنة
 2002المنقح لألمرعدد  539لسنة  1994كما ّ
 1999المؤرخ في  01مارس  1999و باالمر عدد  389لسنة  2008المؤرخ في 11
فيفري  2008و باالمر عدد 1501لسنة  2009المؤرخ في  18ماي  2009و باالمر
عدد  2752لسنة  2009المؤرخ في  28سبتمبر 2009
• الصناعات التقليدّية (التي تشغل  10أشخاص فأكثر) التي أرفقت قائمتها باألمر
تم تنقيحه بالنصوص
عدد 492لسنة  1994المؤرخ في  28فيفري  1994كما ّ
الالحقة.

 - 2المنــــــــاطق
المؤرخ في
تم تحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوّية باألمر عدد  387لسنة 2008
ّ
َ
المنقح لألمر عدد 483لسنة  1999المؤرخ في  01مارس
 11فيفري  2008و
َ
1999
يضبط الملحق عدد 1جديد لهذا األمر مناطق تشجيع التنمية الجهوّية.
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 - IIIاإلمتيـــازات
 -1اإلمتيـــازات الجبائّية
 - 1طرح كَلي للمداخيل و األرباح المعاد استثمارها عن طريق االكتتاب في رأس المال
األصلي أو الَترفيع فيه بما في ذلك المرابيح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة.
 - 2اإلعفاء من المعاليم الديوانّية و األداءات ذات األثر المماثل و توقيف العمل على
معلوم اإلستهالك وتخفيض نسبة األداء على القيمة المضافة إلى حدود  %12بعنوان
التجهيزات المستوردة و التي ليس لها مثيل مصنوع محلّيا.
 - 3طرح كلّي للمداخيل أو األرباح من أساس الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين
و الضريبة على الشركات كاآلتي:
الدخول الفعلي في طور الَنشاط بالَنسبة للمجموعة األولى
خالل  5سنوات بداية من َ
الجهوية
من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
الدخول الفعلي في طور الَنشاط بالَنسبة للمجموعة الَثانية
خالل  10سنوات بداية من َ
الجهوية
من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
الدخول الفعلي في طور الَنشاط بالَنسبة للمجموعة الَثالثة
خالل  10سنوات بداية من َ
لمدة  10سنوات
الجهوية (ذات
التنمية
من مناطق تشجيع َ
األولوية) قابلة للَتجديد َ
َ
َ
إضافية و ذلك في حدود  % 50من المداخيل أو األرباح
َ
 - 4اإلعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة األجراء و من األداء
على الَتكوين المهني

 -2االمتيازات المالّية

 - 1منحة االستثمار
التنمية
تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في المجموعة األولى من مناطق تشجيع َ
الجهوية بمنحة نسبتها  8%من كلفة اإلستثمار باعتبار األموال المتداولة على أن ال
َ
يتجاوز مبلغ هاته المنحة  500ألف دينار.
التنمية
تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في المجموعة الَثانية من مناطق تشجيع َ
الجهوية بمنحة نسبتها  15%من كلفة اإلستثمار باعتبار األموال المتداولة على أن ال
َ
يتجاوز مبلغ هاته المنحة مليون دينار.
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التنمية
تنتفع مشاريع اإلستثمار المنجزة في المجموعة الَثالثة من مناطق تشجيع َ
األولوية) بمنحة نسبتها  25%من كلفة اإلستثمار باعتبار األموال
الجهوية (ذات
َ
َ
المتداولة على أن ال يتجاوز مبلغ هاته المنحة  1.500.000دينار و ترفع هاتة
الَنسبة إلى  30%من كلفة االستثمار باعتبار األموال المتداولة على أن اليتجاوز مبلغ
هاته المنحة مليوني دينار و ذلك بالَنسبة لمشاريع الباعثين الجدد
 - 2منحة بعنوان مساهمة الدولة في تح ّمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية األساسية
الالّزمة إلنجاز المشاريع الصناعّية المنتصبة في المناطق الصناعّية المر ّخص فيها أو المهيأة
حسب أمثلة مصادق عليها و ذلك كاآلتي:
األساسية بالَنسبة للمجموعة األولى من مناطق
 % 25من مصاريف أشغال البنية
َ
الجهوية
تشجيع الَتنمية
َ
األساسية بالَنسبة للمجموعة الَثانية من مناطق
 % 75من مصاريف أشغال البنية
َ
الجهوية
تشجيع الَتنمية
َ
األساسية بالَنسبة للمجموعة الَثالثة من مناطق
 % 85من مصاريف أشغال البنية
َ
األولوية)
الجهوية (ذات
التنمية
تشجيع َ
َ
َ
في صورة إنتصاب المشروع خارج هذه المناطق تبقى إمكانّية إسناد هاته المنحة
تم
خاضعة لموافقة الوكالة العقارّية الصناعّية على أشغال البنية األساسّية التي ّ
إنجازها.
 - 3تكفل الدولة بمساهمات األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي:
المصرح بها قبل  01جانفي : 2011
بالَنسبة للمشاريع
َ
تنازلية (،100%
لمدة  5سنوات بداية من الدخول الفعلي في طور اإلنتاج و بصفة
َ
َ
التنمية
تشجيع
مناطق
من
األولى
للمجموعة
سبة
ن
بال
)20%
،40%
،60%
،80%
َ
َ
الجهوية
َ
لمدة  5سنوات (كَلَيا) بداية من الدخول الفعلي في طور اإلنتاج بالَنسبة للمجموعة
َ
الجهوية
نمية
ت
ال
تشجيع
مناطق
من
انية
الَث
َ
َ
لمدة
لمدة  5سنوات (كَلَيا) بداية من الدخول الفعلي في طور اإلنتاج قابلة للَتجديد َ
َ
تنازلية ( )% 20،35% ،50% ،65% ،80%و ذلك
بصفة
ة
إضافي
سنوات
5
َ
َ
الجهوية.
بالَنسبة للمجموعة الَثالثة من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
اإلضافية قبل
مدة الخمس سنوات
تطبق أحكام هذه الفقرة على المشاريع اَلتي تبدأ َ
َ
َ
 31ديسمبر .2011
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المصرح بها بداية من  01جانفي :2011
بالَنسبة للمشاريع
َ
لمدة  5سنوات بداية من الدخول الفعلي في طور اإلنتاج بالَنسبة للمجموعة األولى من
َ
الجهوية
نمية
ت
ال
تشجيع
مناطق
َ
َ
لمدة
جديد
ت
لل
قابلة
اإلنتاج
طور
في
الفعلي
الدخول
من
بداية
ا)
ي
ل
(ك
َ
َ
َ
لمدة  5سنوات َ َ
تنازلية ( )% 20،35% ،50% ،65% ،80%و ذلك
بصفة
ة
إضافي
سنوات
5
َ
َ
الجهوية
بالَنسبة للمجموعة الَثانية من مناطق تشجيع الَتنمية
َ
لمدة  10سنوات (كَلَيا) بداية من الدخول الفعلي في طور اإلنتاج و ذلك بالَنسبة
َ
األولوية)
(ذات
ة
الجهوي
نمية
الت
تشجيع
مناطق
من
الثة
ث
ال
للمجموعة
َ
َ
َ
َ
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 - IVكيفّية الحصول على اإلمتيازات
 – 1المنح
 1المصادقة على المنحيتم إسناد منحة االستثمار و المنحة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف البنية
ّ
إما
األساسية على أساس مطلب يقع إيداعه بوكالة النهوض بالصناعة و التجديد َ
الجهوية.
بمقرها اإلجتماعي أو بإداراتها
َ
َ
خاصة على المعطيات التالية  :النشاط الرئيسي ،نظام
المطلب
هذا
يحتوي
أن
يجب
و
َ
اإلستثمار ،مكان إنتصاب المشروع ،بيانات حول السوق ،كلفة و نمط االستثمار،
المساهمات األجنبية ،البرمجة الزمنّية إلنجاز المشروع ،مواطن الشغل المزمع إحداثها،
التجهيزات التي سيقع اقتناؤها ،كشف لمصاريف البنية األساسّية و المصاريف بعنوان
الدراسات .هذا و تتوفّر لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو على موقعها
اإللكتروني قائمة في الوثائق المطلوبة و المدعمة لمطلب اإلنتفاع.
يتم إسناد هاته المنح من طرف وزير الصناعة و التجارة بعد أخذ رأي لجنة إسناد
و ّ
اإلمتيازات التي تنعقد بوكالة النهوض بالصناعة و التجديد.
 2-1صرف المنح
• صرف منحة اإلستثمار
تصرف منحة اإلستثمار كاآلتي:
 في صورة عدم إدراج منحة االستثمار ضمن هيكل الَتمويل: 30%عند تقدم اإلنجاز بنسبة  30%من كلفة اإلستثمار
 30%عند تقدم اإلنجاز بنسبة  60%من كلفة اإلستثمار
		
 40%عند دخول المشروع طور اإلنتاج الفعلي و الحصول على
الجهوية للوكالة
شهادة في الغرض من قبل المصالح
َ
 في صورة إدراج منحة االستثمار ضمن هيكل الَتمويل:تقدم اإلنجاز بنسبة  50%من كلفة اإلستثمار
 50%عند َ
 40%عند تقدم اإلنجاز بنسبة  75%من كلفة اإلستثمار
		
 10%عند دخول المشروع طور اإلنتاج الفعلي و الحصول على
الجهوية للوكالة
شهادة في الغرض من قبل المصالح
َ
الزمة إلنجاز المشروع و المعاينة من
يتم صرف أقساط المنح بعد تقديم
المؤيدات ال َ
ّ
َ
الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد
طرف المصالح
َ

8

تتوفّر لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة و التجديد و على موقعها اإللكتروني
قائمة الوثائق المطلوبة لصرف المنحة.
• صرف المنحة بعنوان مصاريف البنية األساسّية
يتم صرف المنحة المسندة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف البنية األساسّية
ّ
الضرورّية إلنجاز المشروع حسب الطرق التّالية:
المؤسسة
 في صورة اقتناء األرض لدى الوكالة العقارّية الصناعّية  :ال تلتزمّ
حصتها إلقتناء األرض على أساس المساحة
المنتفعة بقرار إسناد اإلمتيازات إ ّال بدفع ّ
المنصوص عليها بالقرار.
يتم إنجاز أشغال
 في صورة عدم إقتناء األرض لدى الوكالة العقارّية الصناعّية َ :ثم الموافقة عليها من طرف الوكالة
البنية األساسّية الضرورّية من طرف
المؤسسة ّ
ّ
العقارّية الصناعّية.
و تسلّم إثر ذلك مصالح وكالة النهوض بالصناعة و التجديد شهادة في صرف
المنحة.

 - 2تكفل الدولة بمساهمة األعراف في
النَظام القانوني َ
للضمان اإلجتماعي
يتم إسناد اإلمتياز المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان
ّ
اإلجتماعي بقرار من وزير الشؤون اإلجتماعّية بعد أخذ رأي لجنة إسناد اإلمتيازات
التي تنعقد بوكالة النهوض بالصناعة و التجديد.
يقع إيداع ملف طلب اإلنتفاع بهذا اإلمتياز ،لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو
لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي مرفقا بالوثائق التالية :
• شهادة إيداع التصريح باالستثمار
• شهادة في دخول المشروع طور اإلنتاج
الشغل مرجع الَنظر ترابّيا (حسب النموذج
• الملحق عدد 3مؤشر عليه من قبل تفقدّية َ
المرفق باألمر عدد 494لسنة  1994المؤرخ في  28فيفري )1994
• رقم انخراط المؤجر.
بالنسبة لطلب التجديد:
يرفق المطلب بنسخة من قرار إسناد اإلمتيازات
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 - Vالـمـالحـق
ملحق عدد 1جديد:
قائمة مناطق تشجيع التنمية الجهوَية
تظبط قائمة مناطق تشجيع التنمية الجهوّية بالنسبة ألنشطة الصناعات المعملّية و
الصناعات التقليدّية و بعض أنشطة الخدمات طبقا للفصل  44للقانون عدد  69لسنة
األول
 2007و األمر عدد  387لسنة 2008
المؤرخ في  11فيفري ( 2008الفصل َ
َ
جديد) كاآلتي:
المجموعة األولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاعات الصناعة و الصناعات
التقليدية و بعض أنشطة الخدمات
• معتمديتي زغوان و بئر مشارقة من والية زغوان
• معتمدية مجاز الباب من والية باجة
• معتمدية سيدي الهاني من والية سوسة
• معتمديات عقارب و جبنيانة و العامرة و الحنشة و الغريبة و الصخيرة من والية
صفاقس
المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاعات الصناعة و الصناعات
التقليدية و بعض أنشطة الخدمات
• معتمديات الزريبة و الفحص و صواف من والية زغوان
• معتمديتي جومين و غزالة من والية بنزرت
• معتمديات باجة الشمالية و باجة الجنوبية و تبرسق و تيبار و تستور و قبالط من
والية باجة.
• معتمديات بوعرادة و قعفور و الكريب و العروسة من والية سليانة
• معتمديات شربان و السواسي و هبيرة و أوالد الشامخ من والية المهدية
• معتمديتي بئر علي بن خليفة و منزل شاكر من والية صفاقس
• معتمديات القيروان الشمالية و القيروان الجنوبية و الشبيكة و السبيخة و حفوز و
حاجب العيون و نصر اهلل و الشراردة و بوحجلة من والية القيروان.
• معتمديات سيدي بوزيد الغربية و سيدي بوزيد الشرقية و المزونة و الرقاب و أوالد
حفوز من والية سيدي بوزيد
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• معتمدية مارث من والية قابس
• معتمديات مدنين الشمالية و مدنين الجنوبية و بن قردان و سيدي مخلوف من والية
مدنين.
مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات األولوية في قطاعات الصناعة و الصناعات التقليدية و
بعض أنشطة الخدمات :
• معتمدية الناظور من والية زغوان
• معتمدية سجنان من والية بنزرت
• معتمديتي نفزة و عمدون من والية باجة
الروحية
• معتمديات سليانة الشمالية و سليانة الجنوبية و بورويس و برقو و مكثر و ّ
و كسرى من والية سليانة
• معتمديات جندوبة و جندوبة الشمالية و بوسالم و طبرقة و عين دراهم و فرنانة و
غار الدماء و وادي مليز و بلطة بوعوان من والية جندوبة
• معتمديات الكاف الغربية و الكاف الشرقية و نبر و ساقية سيدي يوسف و تاجروين
و قلعة السنان و القلعة الخصباء و الجريصة و القصور و الدهماني و السرس من
والية الكاف
• معتمدية قرقنة من والية صفاقس
• معتمديتي الوسالتية و العالء من والية القيروان
• معتمديات القصرين الشمالية و القصرين الجنوبية والزهور و حاسي الفريد و
سبيطلة و سبيبة و جدليان و العيون و تالة و حيدرة و فوسانة و فريانة و ماجل
بالعباس من والية القصرين.
• معتمديات بئر الحفي و سيدي علي بن عون و منزل بوزيان و جلمة و سبالة أوالد
عسكر و المكناسي و سوق الجديد من والية سيدي بوزيد،
• معتمديات الحامة و منزل الحبيب و مطماطة الجديدة و مطماطة من والية قابس،
• معتمدية بني خداش من والية مدنين،
• معتمديات تطاوين الشمالية و تطاوين الجنوبية و بئر األحمر و الصمار و غمراسن
و الذهيبة و رمادة من والية تطاوين،
• معتمديات قفصة الشمالية و قفصة الجنوبية و سيدي عيش و القصر و أم العرائس و
الرديف و المتلوي و المظيلة و القطار و بلخير و السند من والية قفصة،
• معتمديات توزر و دقاش و تمغزة و نفطة و حزوة من والية توزر،
• معتمديات قبلي الجنوبية و قبلي الشمالية و سوق األحد و دوز الشمالية و دوز
الجنوبية و فوار من والية قبلي.
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ملحق عدد : 2
قائمة األنشطة الصناعّية غير المخولة لإلنتفاع باإلمتيازات
بعنوان تشجيع التنمية الجهوّية
قطاع الصناعات الفالحّية و الغذائّية

• المخابز
• الحلوّيات الصناعّية
• صنع التوابل المختلفة
• تحضير الشيكوريا و تحضير و تحميص القهوة

قطاع صناعات مواد البناء و الخزف و البلور
• إستغالل المقاطع (مقاطع الحجارة)

قطاع الصناعات المختلفة
• تحميض و إنتاج األفالم

ملحق عدد : 3
قائمة أنشطة الخدمات المخولة لإلنتفاع باإلمتيازات بعنوان
تشجيع التنمية الجهوّية

الخدمات المّتصلة بالصناعة

• تركيب المصانع
• تجربة و تحليل المنتوجات الصناعّية
• تجديد وإعادة تهيئة القطع و التجهيزات الصناعّية
• الهندسة الصناعّية و الدراسات الفنّية
• الدراسات و الخبرات
• الجـودة
• تنظيم الندوات و المؤتمرات و المعارض
• خدمات معلوماتّية
• مخابر تحاليل التربة و المياه

الخدمات المّتصلة بالتجهيز

• مكاتب المهندسين المعماريين
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• مكاتب المهندسين المستشارين و مكاتب الدراسات
• مكاتب المراقبة الفنّية

الخدمات المّتصلة بالفالحة

• مكاتب المستشارين الفالحّيين

الخدمات المّتصلة باإلتصاالت

• تركيز التجهيزات اإللكترونّية و تجهيزات اإلتصاالت
• الخدمات المتعلّقة بالرسائل
• خدمات البريد اإللكتروني
• خدمات اإلتّصال المصور
• توزيع الخدمات السمعّية و البصرّية
• المراكز العمومّية لألنترنات
• مراكز النـــداء
• قاعدة تقَنية لمراكز الَنداء

الخدمات المّتصلة بالتصدير

• مكاتب مستشاري التصدير

مراكزالتَكوين المهني
خدمات في اإلنتاج و الصناعات الثقافية

• االنتاج السينمائي
• بعث متاحف
• المراكز الثقافية
• إنتاج حوامل متعددة الوسائط ذات مضامين ثقافية
• رقمنة و توثيق التراث الثقافي المادي
• رقمنة و توثيق المخزون السمعي البصري

الخدمات البيئية :

• معالجة المياه
• التطهير وتنقية المياه إلعادة استعمالها،

التنشيط َ
الشبابي و التَرفيه و العناية َ
بالطفولة و رعاية المسنَين
رياضية
• مراكزتربصات
َ
الرياضي
• مراكز الطب َ
• مراكز رعاية المسَنين

خدمات أخرى

• قاعدة مناولة
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• سحب األمثلة الهندسية والتبوغرافية
• تحلية المياه
كما تنتفع األنشطة الَتالية:

الخدمات المتَصلة بالَثقافة

مسرحية
مؤسسات
َ
• بعث َ

الخدمات المتَصلة بالتَرفيه

• المنتزهات
• مراكز الترفيه للطفل و العائلة
خيم و اإلقامة
• مراكز الَت َ

اإلطـــــــار القـــانونـي

• قانون عدد 120لسنة  1993المؤرخ في  27ديسمبر 1993المتعلّق بإصدار مجلّة
تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 4لسنة  1999المؤرخ في
تشجيع اإلستثمارات كما ّ
المؤرخ في  27ديسمبر 2007
 11جانفي  1999و بالقانون عدد  69لسنة 2007
َ
اإلقتصادية.
(الفصلين  44و  )45المتعَلق بحفز المبادرة
َ
الخاصة بدفع
المالية
الجبائية و
• المرسوم عدد  28لسنة  2011المتعَلق باإلجراءات
َ
َ
َ
اإلقتصاد الوطني
• أمر عدد 483لسنة  1999المؤرخ في  01مارس  1999المتعلّق بتحديد مناطق
تم تنقيحه بالفصل  44من القانون  69لسنة 2007
تشجيع التنمية الجهوّية كما َ
اإلقتصادية و األمر عدد 387
المؤرخ في  27ديسمبر  2007المتعَلق بحفز المبادرة
َ
َ
المؤرخ في  11فيفري 2008
2008
لسنة
َ
• أمر عدد 492لسنة  1994المؤرخ في  28فيفري  1994المتعلّق بضبط قائمات
األنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول  1و  2و  3و  27من مجلّة
تم تنقيحه بالنصوص الالحقة.
تشجيع اإلستثمارات كما ّ
• أمر عدد 539لسنة  1994المؤرخ في  10مارس  1994المتعلّق بضبط المنح و
المخولة لإلنتفاع
قائمات األنشطة و مشاريع البنية األساسّية و التجهيزات الجماعّية
ّ
تم تنقيحه بالنصوص الالحقة و خاصة األمر
بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوّية كما ّ
عدد 486لسنة  1999المؤرخ في  01مارس  1999و األمر عدد 1363لسنة 2002
المؤرخ في  11جوان  2002و األمر عدد 1677لسنة  2003المؤرخ في  11اوت
 2003و األمر عدد 973لسنة  2004المؤرخ في  19أفريل  2004و األمر عدد 389
المؤرخ
المؤرخ في  11فيفري  2008و األمر عدد  1501لسنة 2009
لسنة 2008
َ
َ
المؤرخ في  28سبتمبر
في  18ماي  2009و األمر عدد  2752لسنة 2009
َ
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المؤرخ في  09ماي  2011و األمر عدد
 2009و األمر عدد  528لسنة 2011
َ
المؤرخ في  18أكتوبر 2011
 3197لسنة 2011
َ
المؤرخ في  28فيفري  1994المتعَلق بضبط طرق
• األمر عدد  494لسنة 1994
َ
تم
تطبيق َ
الدولة بمساهمة األعراف في الَنظام القانوني َ
تكفل َ
للضمان اإلجتماعي كما َ
المؤرخ في  25سبتمبر  1995و
خاصة باألمر عدد  1729لسنة 1995
تنقيحه
َ
َ
المؤرخ في  27ديسمبر .2007
الفصل  44من القانون عدد  69لسنة 2007
َ

اإلدارات الجهوَية لوكالة النهـوض بالصناعة و التَجديد

أريــانة

قـابـس

 11نهج بلحسين جراد أريـانة 2080 -

 18نهج المعرفة  - 6001 -قابس

الهاتف  71.716.064 :الفاكس 71.709.437 :

الهاتف75.278.555 75.272.855 :

البريد اإللكترونيdr.ariana@api.com.tn :

الفاكس75 278 555 :

تـونس

البريد اإللكتروني :dr.gabes@api.com.tn

عمارة عدد - 3باردو سنتر  -الطابق الثالث

قـفـصـة

شقّة عدد  12بـــــاردو 2000 -

 6نهج بغداد  -ص.ب عدد  - 2100 - 214قفصــــة

الهاتف 71.519.852 :الفاكس71.519.964 :

الهاتف  76 228 818:الفاكس 76 221 535 :

البريد اإللكترونيdr.tunis@api.com.tn :

البريد اإللكتروني:dr.gafsa@api.com.tn

بن عروس

جـنـدوبـة

 59شارع فرنســـــــا  - 2013 -بن عروس

نهج خميس الحجري  -ص  .ب عدد 195

الهاتف  71.388.755 :الفاكس 71 389 091 :

 - 8100جندوبــــة

البريد اإللكتروني:dr.benarous@api.com.tn

الهاتف 78 601 577 :الفاكس78 201 276 :

بـاجة
شـارع الحبيب بورقيبة

البريد اإللكتروني:dr.jendouba@api.com.tn

الكـاف

عمارة  - CTAMAص.ب عددِ348

شارع المنجي سليم عمارة بنك اإلسكان

الهاتف  78.457.205 :الفاكس 78.456.522 :

ص.ب  - 7100 - 210الكـاف

البريد اإللكتروني:dr.beja@api.com.tn

الهاتف 78 226 942 :الفاكس78 227 419 :

بـنـزرت
الشمال  - 7000 -بنزرت
 16نهج َ

البريد اإللكتروني :dr.lekef@api.com.tn

القـيـروان

الهاتف  72.433.556 :الفاكس 72.433.667 :

شارع البيئة عدد  45حي المنار - 3100 -القيروان

البريد اإللكتروني:dr.bizerte@api.com.tn

الهاتف  77 271 692:الفاكس 77 271 355 :
البريد اإللكتروني:dr.kairouan@api.com.tn
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القـصـريـن
نهج الجبـاري عدد - 2عمارة القاسمي
ص.ب عدد  - 1200 - 164القصرين
الهاتف 77 271 692 :الفاكس77 474 772 :
البريد اإللكتروني:dr.kasserine@api.com.tn

قـبـلّــي
طريق قــــابس  -ص  .ب عدد  - 4200 - 34قبلّـي
الهاتف 75 490 234 :الفاكس75 490 234:
البريد اإللكتروني:dr.kebili@api.com.tn

الـمهـدّيــة

شــــارع  2مـارس  -عمارة أ  -الطابق الّثالث عدد 1

 - 5100المهدّيــــــــة

الهاتف  73 680 527 :الفاكس 73 695 006 :

البريد اإللكتروني :dr.mahdia@api.com.tn

مـنّـوبـة
 48شـــارع الحبيب بورقيبة  - 2010 -منّــــوبة

صـفــاقـس
نهج بجـاية عدد - 3100 - 1صفــــاقس
الهاتف  74 224 370 :الفاكس 74 210 704 :
البريد اإللكتروني :dr.sfax@api.com.tn

ســـوسـة
ص ـ ب عدد  24سوسة الكرنيش  4059 -سوسة
الهاتف  73 222 404 :الفاكس 73 227 809 :
البريد اإللكترونيdr.sousse@api.com.tn:

سـيـدي بـوزيـد
شارع الحبيب بورقيبة  -ص  .ب 95
 - 9100سيدي بـوزيد
الهاتف  76 633 890 :الفاكس 76 634 802 :
البريد اإللكترونيdr.sidibouzid@api.com.tn

ســلـيـانـة
الطَيب المهيري – عمارة شركة المعارض
شـــارع َ
بسليانة  -ص  .ب  - 6100 - 34ســــليــانة

الهاتف  78 871 463 :الفاكس 78 871 463 :

الهاتف  70 615 878 :الفاكس 70 615 884 :

البريد اإللكترونيdr.siliana@api.com.tn:

البريد اإللكترونيdr.manouba@api.com.tn:

تـطــاويـن

مـدنـيــن
شــــارع الحبيب بورقيبة  -عمارة حمرون
 - 4100مدنيــــن
الهاتف  75 640 102 :الفاكس 75 640 838 :
البريد اإللكتروني:dr.medenine@api.com.tn

المـنـسـتـيــر
الطابق
خفشة  -عمارة
البلدية َ
السعادة  -برج َ
َ
حي َ
َ

األول  - 5060المنستيــــــــــــر
َ
الهاتف  73 907 855 :الفاكس 73 907 694 :
البريد اإللكترونيdr.monastir@api.com.tn:

نـابــل
 80شارع علي البلهوان  - 8000 -نــــــــــــابل

شــــارع الهادي شـاكرعدد - 1عمارة الدوكالي
الطابق الّثاني  - 4130تطـــــاوين
الهاتف  75 860 647 :الفاكس 75 860 647 :
البريد اإللكترونيdr.tataouine@api.com.tn:

تــــوزر

شـــارع أبو القاسم ّ
الشــابي  -ص  .ب 202
 - 2150تـــــوزر
الهاتف  76 470 919 :الفاكس 76 470 919 :
البريد اإللكترونيdr.tozeur@api.com.tn

زغـــوان

شارع اإلستقالل  -ص  .ب  - 1100 36زغــــــوان
الهاتف  72 675 855 :الفاكس 72 676 263 :
البريد اإللكترونيdr.zaghouan@api.com.tn:

الهاتف  72 286 973 :الفاكس 72 286 963 :
البريد اإللكتروني:dr.nabeul@api.com.tn
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