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دور الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

تهدف الشـبكة الوطنية لمحاضن المؤسسـات الفالحية لمسـاندة المسـتثمرين من أصحاب الشـهادات 
العليـا في إحداث مشـاريعهم في أحسـن الظروف واآلجـال وذلك عبر مرافقتهم من فكرة المشـروع 

إلـى اإلنجـاز مرورا بلك المراحل اكلدراسـة والبحث علـى التمويل. حيث تقوم الشـبكة بـ :

• تشخيص أفاكر المشاريع وبلورتها 
• المرافقة واإلحاطة المشخصة طيلة مراحل إحداث المشروع
• تنظيم دورات تكوينية وحصص تأطير أفقي وحلقات عمل
• توفير التأطير الفني والعلمي للك باعث منخرط بالمحضنة

• تثمين نتائج البحث العلمي وبعث محطات تجارب نموذجية لألفاكر المجددة.

حصص تأطير أفقيدورات تكوينية

معارض وصالوناتحصص تأطير أفقي

موائد مستديرةمحطات تجارب نموذجية

الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

اإلطـار العـام

فــي نطــاق سياســة الدولــة الراميــة إلــى مزيــد دفــع اإلســتثمار والحــث علــى بعــث مشــاريع ذات 
ــوض  ــة النه ــت واكل ــر، أحدث ــل الح ــة العم ــة لتنمي ــادرة الخاص ــجيع المب ــة وتش ــة عالي ــة مضاف قيم
ــن  ــي، 7 محاض ــي الفالح ــم العال ــث والتعلي ــة البح ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــتثمارات الفالحي باإلس
ــد البحــري  ــى غــرار مجــاالت الفالحــة والصي ــر مــن 17 إختصاصــا عل ــة تغطــي أكث مؤسســات فالحي

ــا.  ــة والبيوتكنولوجي ــات الغذائي والصناع

إختصاصات متنوعة
محضنة المعهد الوطني

للعلوم الفالحية بتونس

إختصاصات متنوعة
محضنة المدرسة العليا
للفالحة بالاكف

التحويل األولي والصناعات الغذائية 
فودتاك بالمدرسة العليا

للصناعات الغذائية بتونس

إختصاصات متنوعة
محضنة معهد
األراضي القاحلة بمدنين

إختصاصات متنوعة
محضنة المدرسة العليا
للفالحة بمقرن

الصيد البحري وتربية األحياء المائية 
أكواتاك بالمعهد الوطني لعلوم 

وتكنولوجيا البحار بالمنستير 

األشجار المثمرة والزياتين
اإلمتياز الفالحي

بمعهد الزيتونة بصفاقس
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لجنة التسيير :

يتمثل دور لجنة تسيير المحضنة في :

-  ضبط برنامج نشاط المحضنة ومتابعة وتقييم نتائجها،
-  إنتقاء المشاريع المترشحة للمحضنة،

-  ضبط برنامج التكوين األفقي المتعلق بتحسين مهارات التصرف لدى الباعثين،
-  ضبط حاجيات لك باعث من التأطير الفردي، 

-  تنظيم تظاهرات لتنمية روح المبادرة لدى طلبة المعهد من خالل اإلعالم والتحسيس حول المجاالت 
الواعدة والتشجيعات واآلليات التي توفرها الدولة للتشجيع على بعث المشاريع، 

-  وضع السبل الكفيلة بتطوير آداء المحضنة وتعزيز إنجازاتها بالتنسيق مع اإلدارة الفرعية للمحاضن 
بالواكلة،

-  رفع تقرير سداسي )6 أشهر( حول أنشطة المحضنة وإنجازاتها للجنة اإلشراف. 

األعضاء :

تتركب هذه اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

-  مدير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي الذي تنتصب به المحضنة )المعهد أو المدرسة( : رئيس،
-  مدير المحضنة : مقرر،

-  ممثل عن السيد الوالي : عضو،
-  ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بوالية المعنية : عضو،

-  ممثل عن اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري بوالية المعنية : عضو،
-  ممثل عن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،

-  ممثل عن البنك التونسي للتضامن بالوالية المعنية : عضو،
-  ممثل عن مركز األعمال بالوالية المعنية : عضو،

-  ممثل عن الواكلة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالوالية المعنية : عضو،
-  ممثل عن جمعية قدماء المؤسسة : عضو.

لجنة اإلختيار :

أهمية  المحضنة حسب  برنامج  والمشاركة في  لإلنضمام  المترشحة  المشاريع  إنتقاء  دورها في  يتمثل 
ونضج فكرة المشروع وتتكون غالبا من أعضاء لجنة التسيير. 

إدارة المحضنة  )مؤسسات البحث والتعليم العالي الفالحي( :

• ماكن اإلنتصاب : المؤسسات التعليم العالي الفالحي، 
حاسوب،  مجهزة(  ماكتب  من  الفالحية  المؤسسات  محاضن  فضاء  يتكون   : المحضنة  فضاء  •  مكونات 

خدمات األنترنات، هاتف )إليواء الباعثين الشبان ومن فضاء للخدمات المشتركة )فاكس، طباعة(...

يسهر على تسيير المحضنة هيلك إداري تحت إشراف واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية ويتولى إنجاز 
المهام التالية :

-   تنفيذ ومتابعة قرارات لجنة التسيير،
-   إستقطاب المترشحين للمحضنة خاصة من خريجي التعليم العالي،

-  مساعدة الباعثين على متابعة تربصات ميدانية لإلطالع على التجارب المماثلة في المجاالت المتعلقة 
بمشاريعهم،

-  مساندة الباعثين خالل مرحلة إعداد مخططات األعمال الخاصة بمشاريعهم،
-  تنمية وربط العالقات مع المؤّسسات المعنية لضمان إتمام مخططات األعمال في أحسن الظروف 

وتوفير حظوظ تمويلها،
-  تنظيم ورشات تكوين تكميلي تمكن الباعثين من إكتساب مهارات التصرف في المؤسسات،

-  إبرام إتفاقية تأطير الباعثين بعد أخذ رأي لجنة التسيير،
-  متابعة ومساندة المشاريع المنتمية للمحضنة خالل اإلنجاز والدخول في طور اإلنتاج.

يتركب اإلطار اإلداري للك محضنة من :

مدير المحضنة : ممثل عن واكلة النهوض باإلستثمارات الفالحية.

منسق المحضنة : مهندس أول بواكلة النهوض باإلستثمارات الفالحية.

لجنة اإلشراف

تتركب لجنة اإلشراف من : 
-  ممثل عن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

-  ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي،
-  ممثل عن واكلة النهوض باإلستثمارات الفالحية.

وتتولى هذه اللجنة اإلشراف على المحاضن ومتابعة أنشطتها وتتلقى تقريرا لك ستة أشهر حول تطور 
أنشطة المحاضن. وتجتمع لجنة اإلشراف مرة في السنة على األقل وتقترح التدابير الكفيلة بتطوير هذا 

البرنامج.
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شروط وطريقة الترشح

يمكن أن يترشح لمحاضن المؤسسات الفالحية طلبة السنوات النهائية وخريجي معاهد ومدارس التعليم 
العالي الفالحي أو االختصاصات المماثلة والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

•  أن يكون المترشح صاحب فكرة مشروع مبدع أو ذات قيمة مضافة عالية في الفالحة والصيد البحري 
والخدمات المرتبطة بها وكذلك في أنشطة التحويل األولي لمنتوجات الفالحة والصيد البحري،

•  تقديم ملخص لفكرة ومكونات المشروع،
•  التفرغ التام إلنجاز المشروع واإلستعداد لمتابعة حلقات التأطير والمساندة،

•  موافقة لجنة تسيير المحضنة.

ولالنخراط في برنامج محاضن المؤسسات الفالحية
يرجى من المترشح تقديم مطلب إلى اإلدارة المركزية :

العنوان : 62، شارع آالن سافاري 1003 تونس
 الهاتف : 300 771 71 - الفاكس : 453 808 71

أو إحدى اإلدارات الجهوية لواكلة النهوض باالستثمارات الفالحية
أو إحدى المحاضن مصحوب ببطاقة معطيات

)تسحب من مصالح الواكلة أو من موقع الواب(
تحمل البيانات المطلوبة وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

وشهادة في المستوى التعليمي.

كما يمكن الترشح مباشرة عبر الخدمات عن بعد التي يوفرها هذا الموقع :

www.apia.com.tn

خدمات الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

تعمل محاضن المؤسسات الفالحية على مساندة الباعثين ليتمكنوا من إحداث مشاريعهم في أحسن 
الظروف واآلجال وذلك عبر مرافقتهم من فكرة المشروع إلى اإلنجاز مرورا بلك المراحل اكلدراسة والبحث 
ثم  اإلنتاج  طور  في  والدخول  المشروع  تركيز  خالل  المرافقة  إلى  المحاضن  دور  ويمتد  التمويل.  على 

التطوير.

• المرحلة األولى : 

-  إستقطاب الباعث ومساعدته على بلورة فكرة مشروعه،
-  تنظيم أيام وورشات إعالمية لفائدة الطلبة وحاملي الشهادات العليا بلك محضنة،
-  التعريف بالمحاضن خالل التظاهرات الجهوية والوطنية على غرار ندوات اإلستثمار،

-  تنظيم حلقات عمل وموائد مستديرة للمساعدة على بلورة أفاكر المشاريع مع اإلستعانة بالكفاءات 
العلمية والخبرات المهنية.

• المرحلة الثانية : مرافقة الباعث خالل دراسة المشروع

-  توفير خبراء ومؤطرين طوال مدة التأطير التي تصل إلى 24 شهرا نظرا لخصوصيات القطاع، )200 
مؤطر علمي،100 خبير و49 مرافق مختص(،

-  المرافقة خالل إعداد مخطط األعمال،
-  تنمية وتطوير مهارات التصرف عبر تكوين إضافي وتربصات،

-  توفير فضاء مجهز للك صاحب مشروع يمثل مقر وقتي للمؤسسة.

• المرحلة الثالثة : مرافقة الباعث خالل تمويل المشروع

-  المساندة خالل البحث على مصادر التمويل ،
-  المساندة خالل الحصول على إمتيازات مجلة تشجيع اإلستثمارات.

• المرحلة الرابعة : مساندة الباعث خالل إنجاز المشروع

في  المشروع  إنجاز  من  الباعث  لتمكين  الصعوبات  تذليل  خالل  من  المشروع  تركيز  خالل  -  المرافقة 
أحسن اآلجال،

طور  في  الدخول  وخالل  واإلمتيازات  القروض  بصرف  المتعلقة  اإلجراءات  خالل  للمساندة  -  التدخل 
النشاط ثم التطوير.
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :
 •  طبيعة النشاط : تجفيف وتعليب الغالل

)التمر والتين(

• ماكن انتصاب الشروع : بن عروس - تونس
• القيمة الجملية لالستثمار : 60 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 5 مواطن شغل قارة
•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي وصندوق استثمار 

»ingegnuim«
• المنتوجات : تين مجفف وتمر معلب
• رقم المعامالت : 51 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة
• المشاركة في معارض وصالونات محلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : علي كركور
• العنوان : 94، نهج محمد محمودي - المروج2 - تونس 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : أستاذية في التصرف
• الهاتف : 339 968 27

contact@tazart.tn : البريد االكتروني •

2

نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

 •  طبيعة النشاط : مشروع فالحي مندمج
 )تربية األبقار الحلوب وزراعة األعالف

وغراسة القنارية(
• ماكن انتصاب الشروع : شرفش ـ سيدي ثابت ـ أريانة

• القيمة الجملية لالستثمار : 80 ألف دينار
• عدد مواطن الشغل المحدثة : 3 مواطن شغل

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي
• المنتوجات : اللحم والحليب

• رقم المعامالت : 100 ألف دينار / سنة
• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال تنمية روح المبادرة
• المتابعة الميدانية للمشروع

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : أحمد بلحاج ساسي
• العنوان : 16، نهج المنصف باي ـ قلعة األندلس ـ أريانة 
• المستوى التعليمي واإلختصاص : اإلجازة التطبيقية في 

العلوم االقتصادية والتصرف
• الهاتف : 979 160 21
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :
•  طبيعة النشاط : إستخراج زيت نواة الهندي البيولوجي 

ومشتقاته  وإنتاج النباتات الطبية

• ماكن انتصاب الشروع : جمال - المنستير
• القيمة الجملية لالستثمار : 170 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

 •  المنتوجات : زيت الهندي - خل الهندي - معجون الهندي
 - مواد تجميل طبيعية مستخرجة من الهندي - شاي المورينقا

- مسحوق المورنقا
• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

•  تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة، احداث موقع واب، التسويق االلكتروني
• المشاركة في معارض وصالونات محلية ودولية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : لبنى الدمس
• العنوان : زرمدين - المنستير 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : ماجستير في الكيمياء
• الهاتف : 025 081 54

ml.lobna @hotmail.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

 •  طبيعة النشاط : غراسة األشجار المثمرة
وزراعة الخضروات

• ماكن انتصاب الشروع : الصخيرة - صفاقس

• القيمة الجملية لالستثمار : 210 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي

• المنتوجات : خوخ، لوز، تين...

• رقم المعامالت : 100 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• توجيه ومتابعة ميدانية / مرافقة و تأطير مشخص
• تكوين تكميلي / المشاركة في المعارض والصالونات المحلية واأليام اإلعالمية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : أنيس عمارة
• العنوان : طريق السلطنية - صفاقس 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي إختصاص بستنة
• الهاتف : 456 600 21

anisamara84@live.fr : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

• اسم المشروع : شركة الشمال للدراسات واالستشارات

•  طبيعة النشاط : الدراسات

• ماكن انتصاب الشروع : الاكف

• القيمة الجملية لالستثمار : 5 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 موطن شغل قار

•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي

•  المنتوجات : الدراسات الفالحية والصناعية

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :
• تكوين تكميلي في مجال الدراسات الفالحية بالمركز الوطني للدراسات الفالحية

• تمكينها من مكتب بالمحضنة كمقر وقتي لمشروعها
• مساعدتها على تنويع نشاطها لضمان ديمومته

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : آسيا سويهي
• العنوان : الاكف 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : ماجستير فالحة مندمجة
• الهاتف : 487 931 54

essiasouihi@hotmail.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : خدمات حفر اآلبار والتنقيب المائي

• ماكن انتصاب الشروع : الاكف

• القيمة الجملية لالستثمار : 100 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

• مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن

• المنتوجات : حفر اآلبار والتنقيب المائي

• رقم المعامالت : 30 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• إعداد الملف للتمويل 
• تمكينه من مكتب بالمحضنة كمقر وقتي لمشروعه • المرافقة خالل السنوات األولى

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : أحمد بن مسعود
• العنوان : الاكف 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : إجازة تطبيقية تنقيب
• الهاتف : 581 664 54

medd010 @yahoo.fr : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : مخبر صحة حيوانية

• ماكن انتصاب الشروع : اوتيك

• القيمة الجملية لالستثمار : 130 ألف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
و30موطن شغل بصفة موسمية

•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

•  المنتوجات : تشخيص الحمل المبكر لدى األبقار

• رقم المعامالت : 100ألف دينار/سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة

• المشاركة في معارض وصالونات محلية ودولية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : منال بالريانة
• العنوان : باردو - منوبة 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : االستاذية في البيولوجيا
• الهاتف : 270 430 97

laboveterinaire@gmail.com : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : خدمات الميكنة الفالحية

• ماكن انتصاب الشروع : الاكف

• القيمة الجملية لالستثمار : 82.3 ألف دينار

• عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

• مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن

 •  المنتوجات : خدمات تحضير األرض والجني والحصاد
وحماية النباتات

• رقم المعامالت : 20 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال الميكنة الفالحية 
• إعداد الملف للتمويل • تمكينه من مكتب بالمحضنة كمقر وقتي لمشروعه

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : إيهاب النموشي
• العنوان : الاكف 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : إجازة تطبيقية إعالمية
• الهاتف : 745 490 26 - 056 490 97

namouchiservice@gmail.com : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إنتاج مشاتل الخضروات

• ماكن انتصاب الشروع : الزوارين الدهماني - الاكف

• القيمة الجملية لالستثمار : 159 ألف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
•  مصدر التمويل : البنك الوطني الفالحي

•  المنتوجات : مشاتل الخضروات

• رقم المعامالت : 40 أ.د / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• المرافقة في إعداد الملف

• توفير التأطير والمرافقة الفنية في مرحلة الشروع في اإلنتاج

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : نبيل خياري
• العنوان : الدهماني - الاكف 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : تقني سامي هندسة كهربائية
• الهاتف : 407 858 97 - 376 964 21

khiairiman@gmail.com : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : مشروع مندمج : غراسة االشجار المثمرة

• ماكن انتصاب الشروع : الغريفات - الفحص - زغوان

• القيمة الجملية لالستثمار : 225 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 مواطن شغل قارة
و5 موطن شغل بصفة موسمية

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي

•  المنتوجات : انتاج الزيتون و الغالل )الخوخ و الرمان(

• رقم المعامالت : 80 ألف دينار/ سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال الجباية و الضمان اإلجتماعي 
• المشاركة في المسابقات الوطنية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : محمد مازن البحيري
• العنوان : 4، نهج شارل ديقول - باب بحر - تونس 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس أول اختصاص بستنة
• الهاتف : 913 640 22 - 425 445 27

• البريد االكتروني : 
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إستخراج الزيوت النباتية/مواد تجميل

• ماكن انتصاب الشروع : الهيشرية - سيدي بوزيد

• القيمة الجملية لالستثمار : 30 ألف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيوت نباتية تجميلية

• رقم المعامالت : 20 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية  والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة والتسويق

• المشاركة في معارض وصالونات محلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : امتنان حمداني
• العنوان : إقامة الشروق C9 - واد اليل - منوبة2021 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي/ انتاج نباتي
• الهاتف : 270 461 58

hamdeni-imtinene@hotmail.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إستخراج زيت الهندي

• ماكن انتصاب الشروع : تاجروين - الاكف

• القيمة الجملية لالستثمار : 64 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
• مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن

•  المنتوجات : زيت الهندي

• رقم المعامالت : 1 ألف دينار/ سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• مرافقة مشخصة وتوجيه وحصص تأطير أفقي 
• المشاركة في معارض وصالونات محلية • إحداث موقع واب خاص بمشروعها

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : صليحة عمري
• العنوان : تاجروين - الاكف 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : إجازة تطبيقية إنتاج فالحي
• الهاتف : 607 329 99 - 413 899 23

salihaomri@hotmail.fr / info@huilesaliha.com : البريد االكتروني •
www.huilesaliha.com : موقع الواب •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إستخراج الزيوت النباتية / مواد تجميل

• ماكن انتصاب الشروع : بني حسان - المنستير

• القيمة الجملية لالستثمار : 60.5 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
و6 موطن شغل بصفة موسمية

•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيوت نباتية تجميلية

• رقم المعامالت : 50 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة، احداث موقع واب، التسويق االلكتروني

• المشاركة في معارض وصالونات محلية ودولية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : فاطمة المحجوب
• العنوان : بني حسان - المنستير 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي
• الهاتف : 611 905 96

bionopal.tunisia@gmail.com : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إستخراج الزيوت النباتية / مواد تجميل

• ماكن انتصاب الشروع : قرمبالية - نابل

• القيمة الجملية لالستثمار : 110 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
 و8 مواطن شغل بصفة موسمية

• مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيوت نباتية طبية و زيوت تجميلية

• رقم المعامالت : 100 الف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية  والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة 
• المشاركة في معارض وصالونات محلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : فطيمة السوير
• العنوان : قرمبالية 

 •  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس في الصناعات
و األساليب الغذائية

• الهاتف : 105 080 27
fleurxir@gmail.com : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :
 •  طبيعة النشاط : وحدت تقطير زيوت نباتية طبيعية

وصنع مكمالت غذائية
• ماكن انتصاب الشروع : أريانة

• القيمة الجملية لالستثمار : 40 ألف دينار
 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 11 مواطن شغل

و6 موطن شغل بصفة موسمية
•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيت بذور التين الشوكي، زيت بذور الرمان
• رقم المعامالت : 100ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

ISO 9001 ،تكوين تكميلي في مجال تنمية روح المبادرة •

• صنع مواد تجميل طبيعية • المشاركة في المعارض المحلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : حنان عياشي
• العنوان : نهج بيروت - أريانة 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : هندسة كيمياء تحليلية  وأدواتية
• الهاتف : 229 582 93 / 557 941 23

organica.tunisie@gmail.com : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : معصرة زيت زيتون بيولوجي

• ماكن انتصاب الشروع : السبيخة - القيروان

• القيمة الجملية لالستثمار : 893  الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 8 مواطن شغل
• مصدر التمويل : البنك التونسي الفالحي

•  المنتوجات : زيت زيتون بيولوجي

• رقم المعامالت : 2 مليون دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية  والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :
• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة 

 •  تأطير علمي وفني في  اعداد مخطط األعمال • المشاركة في معارض
وصالونات محلية ودولية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : فيصل بوقرة

• العنوان : السبيخة - القيروان 3110 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس في الصناعات الغذائية

• الهاتف : 364 365 77

contact@sabraoliveoil.com : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

 •  طبيعة النشاط : تربية الطحالب المجهرية
• ماكن انتصاب الشروع : مارث - قابس

• القيمة الجملية لالستثمار : 700 ألف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 8 مواطن شغل
 •  مصدر التمويل : بنك تمويل المؤسسات الصغرى

والمتوسطة

•  المنتوجات : السبيرولينا

• رقم المعامالت : *

• األسواق المستهدفة : التونسية الفرنسية واأللمانية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• المساندة إلعداد مخطط األعمال 

• المشاركة في المعارض المحلية والخارجية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : ماهر القزبار
 • العنوان :  شارع خالد ابن الولید - إقامة دیار سكرة 443

العوینة 2045 تونس 
• المستوى التعليمي واإلختصاص : مھندس وطني صناعات غذائیة

• الهاتف : 129 680 22
maher.gazbart@edenlife.tnl : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : تحويل منتجات فالحية بيولوجية

• ماكن انتصاب الشروع : جمال - المنستير

• القيمة الجملية لالستثمار : 10 االف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 5 مواطن شغل
• مصدر التمويل : تمويل ذاتي

•  المنتوجات : رب التمر- رب الخروب - رب الرمان

• رقم المعامالت : 15 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : السوق المحلية  والخارجية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال جودة الصناعات الغذائية البيولوجية 

• المشاركة في المعارض

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : مهدي بوبكر

• العنوان : نهج ساقية سيدي يوسف - جمال - المنستير 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : اإلجازة التطبيقية في المحاسبة

• الهاتف : 110 235 22

naturexploit@hotmail.fr : البريد االكتروني •

17
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : غراسة الزياتين المروية

• ماكن انتصاب الشروع : عقارب - صفاقس

• القيمة الجملية لالستثمار : 70 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

•  مصدر التمويل : البنك الوطني الفالحي و تمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيتون زيت

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• توجيه و متابعة  • مرافقة و تأطير مشخص • تكوين تكميلي

• المشاركة في المعارض والصالونات و األيام اإلعالمية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : عمر المزغني

• العنوان : طريق سكرة - صفاقس 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : تقني سامي في الهندسة الصناعية

• الهاتف : 978 219 52

mezghaniomar@yahoo.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

 •  طبيعة النشاط : الصيد الساحلي عن طريق وسيلة صيد
تقليدية تسّمى بالشرفية

• ماكن انتصاب الشروع : ساقية الدائر - صفاقس

• القيمة الجملية لالستثمار : 99 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 3 مواطن شغل قارة
• مصدر التمويل : تمويل ذاتي  

•  المنتوجات : أسماك شرافي ذات جودة عالية

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• توجيه و متابعة • مرافقة و تأطير مشخص • تكوين تكميلي

• المشاركة في المعارض والصالونات واأليام اإلعالمية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : محمد محمود المجدوب

• العنوان : ساقية الدائر - صفاقس 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس إختصاص الصيد البحري والبيئة

• الهاتف : 135 205 94

mejdoub.mahmoud@gmail.com : البريد االكتروني •

19
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : إستخراج الزيوت النباتية/مواد تجميل

• ماكن انتصاب الشروع : الهيشرية - بسيدي بوزيد

• القيمة الجملية لالستثمار : 200 الف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة
و30موطن شغل بصفة موسمية

•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

•  المنتوجات : زيوت نباتية تجميلية

• رقم المعامالت :  100ألف دينار/سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية  والعالمية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة

• المشاركة في معارض وصالونات محلية ودولية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : رمزي الجاللي

• العنوان : سيدي بوزيد 

• المستوى التعليمي واإلختصاص : دكتوراه في البيولوجيا

• الهاتف : 042 763 95

omegatunisie @yahoo.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : غراسة الزياتين المروية

• ماكن انتصاب الشروع : الصخيرة - صفاقس

• القيمة الجملية لالستثمار : 170 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 موطن شغل قار

• مصدر التمويل : الشركة التونسية للبنك وتمويل ذاتي  

•  المنتوجات : زيتون زيت 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• توجيه و متابعة

• مرافقة و تأطير مشخص • تكوين تكميلي

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : نسرين كّمون

• العنوان : صفاقس 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : ممهندس فالحي

• الهاتف : 676 994 96

moutiaamadiouni@gmail.com : البريد االكتروني •

21
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : انتاج الزهور ونباتات الزينة

• ماكن انتصاب الشروع : المنستير

• القيمة الجملية لالستثمار : 93 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي - البنك التونسي للتضامن

•  المنتوجات : زهور ونباتات الزينة

• رقم المعامالت : 50 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• الخدمات المسداة من طرف • المحضنة تكوين تكميلي

• المشاركة في معارض وصالونات محلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : أيمن  سليمان

• العنوان : المنستير 

 •  المستوى التعليمي واإلختصاص : اإلجازة  التطبيقية

في الهندسة المياكنيكية

aymenslimen77@yahoo.fr : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : وحدة عصائر غالل طبيعية

• ماكن انتصاب الشروع : مرناق - بن عروس

• القيمة الجملية لالستثمار : 28 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

• مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن واعتماد انطالق  

•  المنتوجات : عصائر طبيعية

• رقم المعامالت : 25 ألف دينار/سنة 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال نظم ومواصفات الجودة

• المشاركة في معارض وصالونات محلية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : زينب النهدي

• العنوان : مقسم عدد 07 - حي الداكري - مرناق - بن عروس 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : تقني سامس في الصناعات الغذائية

• الهاتف : 577 322 24

entrepreneur.agroalimentaire@gmail.com : البريد االكتروني •
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

»Gazon en plaque« طبيعة النشاط : إنتاج عشب المالعب  •

• ماكن انتصاب الشروع : جبل الوسط - بئر مشارقة - زغوان

• القيمة الجملية لالستثمار : 60 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 موطن شغل قار

•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

»Gazon« المنتوجات : بيع العشب  •

• رقم المعامالت : 45 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• إعداد مخطط األعمال وتمويل المشروع

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : عبد المنعم الشويرف

• العنوان : جبل الوسط - بئر مشارقة - زغوان 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : األستاذية في العلوم االقتصادية
• الهاتف : 170 328 20

cabdelmonem@gmail.com : البريد االكتروني •
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نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : تربية الماعز و انتاج االجبان

• ماكن انتصاب الشروع : البسطاجية - الفحص - زغوان

• القيمة الجملية لالستثمار : 83 ألف دينار

 •  عدد مواطن الشغل المحدثة : 02  مواطن شغل قارة
و03 موطن شغل غير قار

 •  مصدر التمويل : مسابقة سوق التنمية لسنة 2015
وتمويل ذاتي  

•  المنتوجات : حليب ماعز و أجبان

• رقم المعامالت : 43 ألف دينار / سنة 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• إعداد مخطط األعمال

• تكوين تكميلي في مجال الجباية و الضمان اإلجتماعي

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : عادل النهدي

• العنوان : البسطاجية - الفحص - زغوان 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : تقني في التقنيات الغذائية

• الهاتف : 245 515 95

petitadel@gmail.com : البريد االكتروني •

25
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معطيات حول المشاريع والخدمات المسداة من المحضنة وبيانات حول صاحب المشروع

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : تربية  دواجن اللحم

• ماكن انتصاب الشروع : وادي القصب -  صواف - زغوان

• القيمة الجملية لالستثمار : 62 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

•  مصدر التمويل : البنك التونسي للتضامن وتمويل ذاتي

•  المنتوجات : دجاج لحم

• رقم المعامالت : 25 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• اعداد مخطط األعمال و توفير التمويل

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : ماجدة غالبة

 • العنوان :  179، نهج االزدهار - حي فطومة بورقيبة
المحمدية - بن عروس 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : شهادة اإلجازة في البيولوجيا

• الهاتف : 262 486 52

28

نماذج لمشاريع منتمية للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : تربية النحل

• ماكن انتصاب الشروع : بئر حليمة - زغوان

• القيمة الجملية لالستثمار : 18 ألف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 مواطن شغل غير

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي  

•  المنتوجات : خاليا نحل، عسل،  حبوب لقاح

• رقم المعامالت : 25 ألف دينار/سنة 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :

• تكوين تكميلي في مجال تربية ملاكت النحل

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : عالء الدين بن سعيد

• العنوان : بئر حليمة - 1100 زغوان 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس وطني في اإلنتاج الحيواني

• الهاتف : 068 958 29

b.said_ala@yahoo.fr : البريد االكتروني •

27
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لإلنخراط في منظومة المرافقة والتأطير، يشترط في لك مترشح أن :

ü   تكون لديه فكرة مشروع فالحي،

ü   أن تتوفر لديه المقومات األساسية لبعث مشروع فالحي )أرض فالحية وتمويالت ذاتية(،

ü   يرغب في مزاولة تكوين في إحدى اإلختصاصات الفالحية.

النجاح يمر عبر اإلستشارة الجيدة في الوقت المناسب
la réussite passe par le bon conseil au bon moment

منظومة مرافقة وتأطير باعثي المشاريع الفالحية
تساندكم إلنجاح مشاريعكم

1-  اإلطار العام 

تعتبر المرافقة آلية ضرورية لمساعدة المستثمرين وخاصة الباعثين الشبان والجدد على تخطي العراقيل 
التي تواجههم خالل مختلف مراحل تجسيم مشاريعهم )من الفكرة إلى اإلنجاز مرورا بمخططات األعمال 

والتمويالت ...(

كما تمكن المرافقة من تنمية مهارات الباعثين وتطوير المستغالت الفالحية وضمان ديمومتها.

تضع الواكلة على ذمتكم أكثر من 40 مرافق مختص في بعث المشاريع الفالحية لتأطيركم ومرافقتكم 
خالل مختلف مراحل إنجاز مشاريعكم.

2-  تعريف المرافق المختص :

ü   متحصل على شهادة مهندس فالحي،

ü   مستشار فالحي أو يستجيب لشروط المستشار الفالحي،

ü   متحصل على شهادة تكوين مختص في مجاالت تقنيات التواصل وأساليب المرافقة المشخصة 
باإلستثمارات  النهوض  واكلة  طرف  من  الفالحية  المستغالت  في  والتصرف  مخططات  وإعداد 

الفالحية.

3-  مهام المرافق :

ü   تشخيص حاجياتهم من التكوين التكميلي وقدرتهم على إنجاز المشاريع الفالحية،

ü   مزيد بلورة أفاكر مشاريعهم وإعداد مخططات أعمال،

ü   الحصول على الموافقات المبدئية لتمويل المشاريع واإلمتيازات والحوافز الممنوحة في القطاع 
الفالحي،

ü   تجسيم اإلستثمارات والمتابعة الفنية واإلقتصادية والتصرف في المستغالت الفالحية،

4-  شروط الترشح :
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تساندكم إلنجاح مشاريعكم

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : خدمات فالحية

• ماكن انتصاب الشروع : باجة

• القيمة الجملية لالستثمار : 62 الف دينار

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

•  مصدر التمويل : تمويل ذاتي

 •  الخدمات : مرافقة وتأطير الباعثين في إنجاز المشاريع
 والتصرف في المستغالت الفالحية والقيام بدراسات

وإستشارات فالحية

• رقم المعامالت : 21 ألف دينار / سنة

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :
• تكوين في مجال تقنيات التواصل وأساليب المرافقة المشخصة

• تكوين في كيفية إعداد مخططات األعمال
• تكوين في مجال التصرف في المستغالت وتمويل المشاريع الفالحية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : أسمى خلفة

• العنوان : 16، نهج حنون 9000 - باجة 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي – إختصاص إنتاج حيواني

• الهاتف : 040 190 52

khelfaasma@yahoo.fr : البريد االكتروني •

02

نماذج لبطاقات مرافقين مختصين

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : خدمات فالحية

• ماكن انتصاب الشروع : سبيطلة – القصرين

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 2 مواطن شغل قارة

• القيمة الجملية لالستثمار :

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي  

 •  الخدمات : مرافقة وتأطير الباعثين في إنجاز المشاريع
 والتصرف في المستغالت الفالحية والقيام بدراسات

واستشارات فالحية

• رقم المعامالت : 15 ألف دينار / سنة 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :
• تكوين في مجال تقنيات التواصل وأساليب المرافقة المشخصة

• تكوين في كيفية إعداد مخططات األعمال
• تكوين في مجال التصرف في المستغالت وتمويل المشاريع الفالحية

صاحب المشروع :
• اإلسم واللقب : عادل الموالهي

 •  العنوان : مكتب كتاقري، عمارة عبد الله العوني – شارع الجمهورية
سبيطلة 1250 -القصرين 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي – إختصاص إنتاج نباتي
• الهاتف : 122 968 97

moulahy2007@hotmail : البريد االكتروني •

01
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برنــامج إحداث محطــات التجــارب النمــوذجية

في إطار حرص الشبكة الوطنية للمحاضن على اإلستجابة لمتطلبات الساحة االقتصادية الداخلية والخارجية 
من خالل بعث مشاريع مجددة أو ذات قيمة مضافة عالية ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، تم 
إنطالق العمل وفقا لبرنامج »إحداث محطات التجارب النموذجية« سنة 2014 من خالل تركيز 5 محطات 

تجارب و1 مسرع أعمال :

األهداف :

•  بعث مشاريع مجددة أو ذات قيمة مضافة عالية

•  مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية

•  التطوير التكنولوجي والتطويع اإلقتصادي لنتائج البحث القابلة للتثمين ضمن مؤسسات إقتصادية ذات 
قيمة مضافة عالية

اآلليــات :

ü   إنشاء تجارب نموذجية ألفاكر المشاريع المجددة ولتثمين نتائج البحث العلمي 

ü   توفير المعدات الاّلزمة للتجارب النموذجية

ü   توفير المساندة الفردية والمرافقة العلمية والفنية خالل إنجاز التجارب الاّلزمة،

ü   إستغالل المخابر المتواجدة في مؤسسات العليم العالي الفالحي.

نماذج لمحطات التجارب النموذجية التابعة للشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية :

1.   تثمين بقايا القهوة إلنتاج مستسمد

2.   الزراعة العمودية للخضروات

 »Garra Rufa« 3.   تربية أسماك

»Asticots »4.   تربية

نماذج لبطاقات مرافقين مختصين

معطيات حول المشروع :

•  طبيعة النشاط : خدمات فالحية

• ماكن انتصاب الشروع : بنزرت

•  عدد مواطن الشغل المحدثة : 1 موطن شغل قار

• القيمة الجملية لالستثمار :

• مصدر التمويل : تمويل ذاتي  

 •  الخدمات : مرافقة وتأطير الباعثين في إنجاز المشاريع
 والتصرف في المستغالت الفالحية والقيام بدراسات

وإستشارات فالحية

• رقم المعامالت : 25 ألف دينار / سنة 

• األسواق المستهدفة : األسواق المحلية

الخدمات المسدات من طرف المحضنة :
• تكوين في مجال تقنيات التواصل وأساليب المرافقة المشخصة

• تكوين في كيفية إعداد مخططات األعمال
• تكوين في مجال التصرف في المستغالت وتمويل المشاريع الفالحية

صاحب المشروع :

• اإلسم واللقب : هالة الطرودي

•  العنوان : 17، نهج حسين بوزيان - 7050 منزل بورقيبة - بنزرت 

•  المستوى التعليمي واإلختصاص : مهندس فالحي

• الهاتف : 640 713 98

helaesam@yahoo.fr : البريد االكتروني •
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 نماذج لمشاريع مجددة
في الفالحة والتحويل األولي للمنتجات الفالحية

محطة التجارب النموذجية عدد 1
تثمين بقايا القهوة إلنتاج مستسمد

األهداف
اإلنتاجية  وتحسين  األرض  خصوبة  تحسين  في  يساهم  مستسمد  إلنتاج  القهوة  بقايا  -   إستغالل 

والجودة
 C/N : 24/1إضافة مادة الفوسفاط والكربون   -

-   توفير الطاقة الالزمة لتنشيط الاكئنات المجهرية للحصول على مواد عضوية ثابتة غنية بالدبال

النتائج
مكنت هذه التجربة النموذجية من :

•  تحديد التركيبة النهائية للمستسمد
•  إنتاج نوع من المستسمد ذو تركيبة ثابتة

•   تحديد إستعماالته والزراعات التي تتماشى مع تركيبته )بعض نباتات الزينة والزهور، النباتات الطبية 
والعطرية مثل الحبق Aloe Vera ، الخس،...(
•   تحديد القيمة اإلقتصادية للمنتوج النهائي.  

مراحل إستغالل المادة األولية )بقايا القهوة(

المقاهي، النزل، المطاعم، 
للقهوة  اآللية  الموزعات 

ومنتجي القهوة.
يمكن تجميع حوالي ٤ كغ 
من بقايا القهوة في يوم 

من المقهى الواحد.

تجميع بقايا القهوة

الغربلة والتعبئة في 
صناديق بالستيكية

توفير التهوئة
للصناديق

تجفيف وتخزين بقايا 
القهوة

5.   إستخراج الزيوت األساسية ذات التأثير الهرموني

6.    مسرع أعمال: إدماج التكنولوجيا والبيولوجيا في مجال تربية النحل.

افاكر مشاريع مجددة بصدد الدرس :

ü  مخبر للتلقيح اإلصطناعي لدى ملاكت النحل

ü  إستخراج وتثمين سم النحل

ü  مكمل غذائي للتنحيف )بزيت حبة القهوة(

ü  تثمين زيت نواة الدقلة
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محطة التجارب النموذجية عدد3
»Garra Rufa« تربية أسماك

األهداف
الدموية  الدورة  تنشيط  في  ألهميتها  نظرا  وتاكثرها  لألسماك  البيولوجية  الدورة  في  -   التحكم 

وتنظيف الجلد من الخاليا الميتة والبكتيريا الملتصقة ومساعدة الجروح على اإللتئام
-   توفير مخزون بيولوجي من هذه األسماك واإلستغناء عن التوريد 

-   تنشيط السياحة.

النتائج
مكنت هذه التجربة النموذجية من :

درجة  النتروجين،  )كمية  وإكثارها  األسماك  تربية  عوامل  في  والتحكم  الالزمة  التجهيزات  •   ضبط 
الحموضة، صالبة المياه، درجة حرارة المياه...(

Garra Fufa مراحل تركيز التجربة النموذجيةالعالج الطبيعي بأسماك
مراحل تركيز ومتابعة التجربة النموذجية لتربية

Garra Fufa أسماك

التعريف بالفكرة
أسماك Garra Rufa هي أسماك استوائية تعيش في 

المياه العذبة في أنهار وأودية تركيا، سوريا، العراق، إيران 
واألردن، تعيش هذه األسماك في شلك مجموعات تضم 

10 أسماك على األقل وتتغذى على الجلد والخاليا الميتة 
والطفيليات والبكريا والبقايا العضوية، تعيش بين 4 و8 

سنوات ويصل طولها إلى 13 صم عند اكتمال النمو.

اآلهــداف
التحكم في الدورة البيولوجية لألسماك في مرحلة أولى

تاكثر وإنتاج األسماك

المتابعة والتأطير العلمي
واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية

محضنة المؤسسات بالمنستير
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

المركز الفني لتربية األحياء المائية

مكونات التجربة
أحواض بالستيكية لتربية األسماك ـ معدات ضخ ودوران 
المياه ـ معدات معالجة وتسخين المياه ـ معدات ضخ 

األكسجين ـ معدات مخبرية مختلفة

Garra Rufa تجربة نموذجية لتربية أسماك

محطة التجارب النموذجية عدد 2
الزراعات العمودية للخضروات

األهداف
-   تحسين المردودية واإلنتاجية 

-   اإلقتصاد في مياه الري
-   المحافظة على سالمة النباتات وتفادي األمراض.

النتائج

مكنت هذه التجربة النموذجية من :
•  التحكم في التقنية ومعرفة متطلباتها

•  تحديد الزراعات التي تتماشى مع التقنية المجددة. 

تجربة خاصة بشتالت الفلفلتجربة خاصة بشتالت الطماطم
مراحل التجربة النموذجية

للزراعة العمودية

التعريف بالفكرة
تقنية مثالية لألراضي القاحلة والمعرضة للجفاف / الفيضان

استغالل مساحات صغيرة لإلنتاج من خالل الكثافة 
العمودية للنباتات

نسبة كبيرة في االقتصاد في مياه الري تصل إلى 80%
التحكم اللكي في مراحل النمو والسيطرة على األمراض

اآلهــداف
التحكم في تقنية الزراعة واإلنتاج

مقارنة المردودية بالزراعة الحقلية
مقارنة نسبة االقتصاد في المياه بالزراعة الحقلية

المتابعة والتأطير
واكلة النهوض باالستثمارات الفالحية

محضنة المؤسسات بالمنستير
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستير

 المركز الجهوي للبحوث في البستنة
والفالحة البيولوجية بشط مريم

مكونات التجربة
أصص مربعة ودائرية متشابكة للزراعة 

  أعمدة معدنية لحمل
 األصص وتركيزها ـ شبكة ري موضعي أوتوماتيكية ومغلقة
 مضخة للري ذات برمجة آلية ـ خزان للماء والمحلول المغذي

حاويات لجمع الماء المترسب وإعادته للخزان.

تجربة نموذجية للزراعة العمودية
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محطة التجارب النموذجية عدد4
إستخراج الزيوت األساسية ذات التأثير الهرموني

األهداف

لدى  الهرمونية  اإلضطرابات  )معالجة  هامة  قيمة  ذات  طبية  لنبتة  الطبيعية  الخاصيات  -   تحديد 
المرأة وتحسين الخصوبة من خالل تهيأة الرحم للحمل/تعالج العقم وتكيسات المبيض/إستعماالت 

تجميلية( وتثمينها.
-   إستخراج زيوت أساسية ذات جودة عالية.

النتائج

مكنت هذه التجربة النموذجية من:
•   إستخراج الزيوت األساسية من أوراق نبتة » vitex « وتحديد التركيبة الكيميائية والنشاط البيولوجي.

« vitex « عملية إستخراج الزيوتنبتة


