
 بوالية صفاقس (PMEs/TPEs) إعــــالن للمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر

رة من جائحة كورونا،  ي إطار معاضدة جهود الدولة التونسية لدعم المؤسسات االقتصادية المت�ن
�ن

م المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالتنسيق مع السيد وا�ي صفاقس إسناد القسط المخصص من  ن تع��
ي إطار برنامج "المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية 

ي �ن المنحة المقدمة من طرف االتحاد األوروي�
  ألف دينار لدعم المؤسسات االقتصادية الصغرى والمتوسطة650المستدامة -إرادة-» وقدرها 

(PMEs/TPEs) وط التالية ي تتوفر فيها المقاييس وتستجيب لل��  : الي�

ي  •
المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر الناشطة بصفة قانونية والخاضعة للنظام الحقي��

كات  يبة ع� ال�� ن أو ال�ن يبة ع� دخل األشخاص الطبيعيني لل�ن

ن  •  موطن شغل (بدون اعتبار المشغل 9 و1المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر المشغلة مابني
 )المالك او

ن تراجع رقم معامالتها بصفة ال تقل عن  • ي تبني % 50المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر الي�
ة من السنة الماضية 2020خالل السدا�ي األول من سنة   مقارنة بنفس الف��

ي المجاالت التالية االنتفاع بهذه المنحة
 : يمكن للمؤسسات الناشطة �ن

الصناعات المعملية والخدمات المتصلة بالصناعة  •

األنشطة السياحية  •

الصناعات التقليدية  •

الفالحة  •

 : تستثىن المؤسسات التالية من االنتفاع بالمنحة

ة الحجر الص�ي بالجهة  • ي لم يتوقف نشاطها خالل ف�� ي المجاالت الي�
المؤسسات الناشطة �ن

 .والمضبوطة من طرف اإلدارة الجهوية للتجارة

ي إطار مجابهة جائحة كورونا من خالل برامج وآليات أخرى •
ي انتفعت بدعم �ن   .المؤسسات الي�

يل  ن ي الغرض وت�ن
ي االنتفاع بهذا الدعم الما�ي التقدم بمطلب �ن

ن ع� المؤسسات الراغبة �ن يتعني
ن   "tpe.irada.com.tn"الوثائق المطلوبة ع�� البوابة الرقمية   سبتم�� 14بداية من يوم االثنني

 . ع� الساعة منتصف الليل2020 سبتم�� 23 إ� غاية يوم األربعاء 2020

 : يتكون الملف من الوثائق التالية

ي  .1
 : الملف القانوين

بطاقة التعريف الجبائية (باتيندة) مستخرجة منذ أك��    •

http://tpe.irada.com.tn/


ي الوضعية الجبائية للمؤسسة  •
شهادة جديدة �ن

ي للضمان االجتما�ي   • ي الصندوق الوطين
شهادة انخراط �ن

ن تراجع رقم المعامالت بصفة ال تقل عن  .2 ي تبني % خالل 50التصاريح الشهرية باألداء الي�
ة من السنة الماضية  2020السدا�ي األول من سنة   مقارنة بنفس الف��

م فيه المؤسسة المنتفعة بمواصلة نشاطها والمحافظة ع� أق� ما  .3 ن ف تل�� ت�يح ع� ال��
يمكن من مواطن الشغل الم�ح بها 

ين رقما   .4 يدية المتكون من ع�� معرف الهوية البنكية أو ال��

 طريقة إسناد المنحة 

يدي للمؤسسة المصادق عليها   .1   ي منحة مالية يقع تحويلها بالحساب البن�ي أو ال��
يتمثل الدعم �ن

 : تضبط قيمتها كما ي�ي 

ي تشغل من  1600*   أشخاص 5 إ� 1دينارا للمؤسسة الي�

ي تشغل من  3200*   أشخاص 9 إ� 6دينارا للمؤسسة الي�

ي الغرض من طرف السيد وا�ي صفاقس بالتثبت وفرز ملفات   .2
تقوم اللجنة الجهوية المحدثة �ن

وط حسب تاريخ تقديم الملفات  ي تتوفر فيها ال�� ي المطالب الي�
شحة وإعداد قائمة �ن المؤسسات الم��

ي حدود االعتمادات المرصودة 
و�ن

وط المذكورة أو  .3   ي ال تتضمن كل الوثائق المطلوبة أو ال تستجيب لل�� ترفض أليا الملفات الي�
 .تتضمن معلومات مغلوطة أو وثائق غ�ي قانونية

  : لمزيد من المعلومات ، ير�� االتصال بنا ع�

 : 905 402 74 الهاتف

ي 
وين يد االلك��  ddrsfax@gmail.com  : ال��

 

mailto:ddrsfax@gmail.com

