
  األنشطة المعنية
تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية اإلستثمارات المنجزة في األنشطة اإلقتصادية المنصوص 

عليها بقانون اإلستثمار باستثناء األنشطة التالية :
إستخراج المواد اإلنشائية وترويجها على حالتها، الخدمات المالية والتأمين ، مشغلي شبكات االتصال ومزودي خدمات 
األنترنات، تجارة التفصيل والجملة ، خدمات المطاعم و المقاهي و خدمات اإلستهالك على عين المكان باستثناء 
المطاعم السياحية المصنفة، إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة، البعث 
العقاري واألشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما، الخدمات العقارية وخدمات اإليجار ، خدمات المهن الصغرى ، 
خدمات الحالقة والتجميل، النقل ، وكاالت األسفار السياحية، الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء المائية ، المهن 
الحرة، الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية، قاعات األفراح، صناعة الخبز والمرطبات والحلويات، 

صناعة التوابل المختلفة ورحي القهوة، الصناعات التقليدية غير المهيكلة )دون خمسة عمال(.

المالية الحوافز 
1. منحة التنمية الجهوية:

المجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية: 
- 15% من كلفة االستثمار المصادق عليها مع سقف بـ 1.5 مليون دينار.

- 65% من مصاريف أشغال البنية األساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود 10 % من 
كلفة المشروع مع سقف بـ  )1( مليون دينار.
المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية:

- 30% من كلفة االستثمار المصادق عليها مع سقف بـ 3 مليون دينار.
- 85% من مصاريف أشغال البنية األساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود %10من 

كلفة المشروع مع سقف بـ 1 مليون دينار.
2. منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان:

تكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور 
المدفوعة لألعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين ألول مرة وبصفة قارة كاآلتي:

المجموعة األولى من مناطق التنمية الجهوية: لمدة الخمس سنوات األولى ابتداء من تاريخ   
الدخول في طور النشاط الفعلي،

المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: لمدة العشر سنوات األولى ابتداء من تاريخ   
الدخول طور النشاط الفعلي.

3. مساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة واستثمارات التوسعة التي التتجاوز 
حجم استثماراتها خمس عشر )15( مليون دينار وذلك كما يلي:

بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أوتقل    60 % من رأس المال :  نسبة 
عن اثنين )2( مليون دينار

نسبة 30 % من رأس المال : بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان )2(   
مليون دينار.

الجبائية االمتيازات 
- بعنوان إعادة االستثمار خارج المؤسسة:

طرح 100% من المداخيل أو األرباح المعاد استثمارها في االكتتاب في رأس مالها دون   
ضريبة دنيا

توقيف العمل باالداء على القيمة المضافة على التجهيزات المصنوعة محليا  
التخفيض في نسبة االداء على القيمة المضافة  إلى 6 % على التجهيزات الموردة والتي   

ليس لها مصنوع محليا
- بعنوان اإلستغالل:
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مناطق المجموعة األولى:
0 % لمدة 5 سنوات  
بعد 5 سنوات إعتماد نسبة 10 % بالنسبة   

الشركات وطرح ثلثي  للضريبة على 
المداخيل من   قاعدة الضريبة على الدخل 

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين 

مناطق المجموعة الثانية:
0 % لمدة 10 سنوات  
   %  10 إعتماد نسبة  10 سنوات  بعد 

بالنسبة للضريبة على الشركات وطرح 
ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على 

الدخل بالنسبة لألشخاص الطبيعيين



مناطق التنمية الجهوية
  باجة :

باجة الشمالية، باجة الجنوبية، تبرسق، 
تيبار، تستور، قبالط، نفزة، عمدون

  باجة  : مجاز الباب

  جندوبة:
جندوبة، جندوبة الشمالية، بوسالم، 

طبرقة، عين دراهم، فرنانة، غار الدماء، 
وادي مليز، بلطة، بوعوان

  الكاف:
الكاف الغربية، الكاف الشرقية، نبر، 

ساقية سيدي يوسف، تاجروين، قلعة 
سنان، قلعة الخصباء، الجريصة، 

القصور، الدهماني، السرس، الطويرف

  سليانة:
بوعرادة، قعفور، الكريب، العروسة، 
سليانة الشمالية، سليانة الجنوبية، 

بورويس، معتمديو برقو، مكثر، 
الروحية، كسرى

  القصرين:
القصرين الشمالية، القصرين 

الجنوبية،  الزهور،  حاسي الفريد،  
سبيطلة،  سبيبة،  جدليان،  العيون،  

تالة،  حيدرة،  فوسانة،  فريانة،  ماجل 
بالعباس

  قفصة :
قفصة الشمالية، قفصة الجنوبية، 
سيدي عيش، القصر، أم العرايس، 
الرديف، المتلوي، المظيلة، القطار، 
بلخير، السند، سيدي بوبكر، زانوش

  توزر :
توزر، دقاش،تمغزة، نفطة، حزوة، 

حامة الجريد

  قبلي :
قبلي الجنوبية، قبلي الشمالية، سوق 

األحد، دوز الشمالية، دوز الجنوبية، 
فوار، رجيم معتوق

  قابس :
مارث، الحامة، منزل الحبيب، مطماطة 

الجديدة، مطماطة، دخيلة توجان

  مدنين :
 مدنين الجنوبية، مدنين الشمالية،

بن قردان، سيدي مخلوف، بني خداش

  تطاوين :
تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية، 

بئر األحمر، الصمار، غمراسن، 
الذهيبة، رمادة

  صفاقس :
قرقنة

  صفاقس :
عقارب، جبنيانة، العامرة، 

الحنشة، الغريبة، الصخيرة، بئر 
علي بن خليفة، منزل شاكر

  سيدي بوزيد:
سيدي بوزيد الغربية، سيدي 

بوزيد الشرقية، المزونة، الرقاب، 
أوالد حفوز، بئر الحفي، سيدي 
علي بن عون، منزل بوزيان، 

جلمة، سبالة أوالد عسكر، 
المكناسي، سوق الجديد، 

السعيدة

  المهدية :
شربان، السواسي، هبيرة، 

أوالد الشامخ

  زغوان :
زغوان، بئر مشارقة، الزريبة

  سوسة :
سيدي الهاني

  بنزرت :
جومين، غزالة، سجنان

  القيروان:
القيروان الشمالية، القيروان 

الجنوبية، الشبيكة، السبيخة، 
حفوز، حاجب العيون، نصر اهلل، 

الشراردة، بوحجلة،الوسالتية، 
العال، عين جلولة، منزل المهيري

  زغوان :
الفحص، صواف، الناظور

مناطق المجموعة األولى
مناطق المجموعة الثانية


