
 الجمھوریة التونسیة
 وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید البحري



 التقديم 
 املؤسسات محاضن برنامج إحداث 2002 منذ تم

 إىل الرامية الدولة سياسة نطاق يف وذلك الفالحية
 مشاريع بعث عىل والحث االستث�ر دفع مزيد

 املبادرة وتشجيع عالية مضافة قيمة ذات أو مجددة
 ب� التعاون إطار يف وذلك الحر العمل لتنمية الخاصة

 البحث ومؤسسة الفالحية باالستث�رات النهوض وكالة
 .الفالحي العايل والتعليم

 يوفر وقتي استقبال اءضف املؤسسات محضنة متثل
 واالحتياجات تت�ىش وخدمات ومساعدات مقرات
 الرتكيز حديثة أو اإلحداث طور يف باملشاريع الخاصة

 .املجددة املشاريع  أصحاب مرافقة عىل تعمل ك�

 حاليا تظم الفالحية املحاضن شبكة أن اىل ونش�
 .اتصال مكاتب وأربعة محاضن مثانية

   الخدمات
 املالمئة الظروف الفالحية املؤسسات محاضن توفر

 مشاريعهم مراحل مختلف خالل الباعث� ملساندة
 :الخدمات من جملة عرب

 "البحري والصيد الفالحة يف املبادرة ورشات"تنظيم •
 الحر والعمل املؤسسة ثقافة لتطوير دورية بصفة
 الطلبة، لدى

 املرشوع، فكرة وبلورة تشخيص خالل املساندة •

 واملايل الفني امليدان يف ومؤطرين خرباء توف� •
   التأط�، لض�ن

  املحضنة، فضاء خارج االنتصاب عىل الباعث إعانة •

 االنتصاب عىل الباعث إلعانة اآلليات كل استغالل •
 املحضنة، فضاء خارج

 النشاط، يف الدخول من األوىل الفرتة خالل املتابعة •

 للمشاريع النموذجية التجارب إلجراء فضاء توف� •
 .املجددة

 

 : الرتشح رشوط
    :أن مرتشح كل يف يشرتط

  الفالحي العايل التعليم خريجي من يكون•

 بالقسم مرس� أو امل�ثلة االختصاصات أو

 العايل التعليم مؤسسات بإحدى النهايئ

 الفالحي،

 قيمة ذي أو مجدد مرشوع فكرة لديه تكون•

 أو البحري الصيد أو الفالحة مجال يف مضافة

 تحويل مجال يف أو به� املرتبطة الخدمات

 الفالحية، املنتجات

 .مرشوعه إلنجاز متفرغا يكون•

   :من بكل الفالحية املؤسسات محاضن توجد

 مؤسسات محاضن
 : بتونس الفالحية للعلوم الوطني املعهد
 1002 نيكول شارل ارعش 43 : العنوان

 تونس،

 799 71  /  110 287 71 : الفاكس/الهاتف

391  

  بشط الفالحية للعلوم العايل املعهد

 : مريم
 ،4042 سوسة مريم شط 47 ب ص : العنوان

 73 817 055 : الفاكس/الهاتف

 



 مبقرنالعليا للفالحة املدرسة 
   زغوانمقرن  1121 :العنوان 

     72.660.563/  72.660.283  :الفاكس/الهاتف

 

 :العليا للصناعات الغذائية بتونساملدرسة  

  ـ تونس 1003 سافاري آالننهج  58 :العنوان 

 192 771 71 / 71 770 959:  الفاكس/الهاتف

  

 بالكافالعليا للفالحة املدرسة  
 7119بوليفة الكاف  :العنوان

   78 238 338/  78 238 138 : الفاكس/الهاتف

  

 :الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحاراملعهد 

  5000 – خنيسطريق  59ب عدد .ص: العنوان  

 املنست�

 73.531.650 / 73.531.867 :الفاكس/الهاتف

 

 :الزيتونةمعهد 
   صفاقس3098  1087ص ب عدد  :العنوان 

    241.03374 / 74.241.589 :الفاكس/الهاتف
 
 معهد املناطق القاحلة مبدن� 

 مدن�  4119 -  22,5طريق الجرف كلم  :العنوان

 75.633006/  75.633.005 :الفاكس/الهاتف

 

 اتصالمكاتب 

 مباطراملدرسة العليا للفالحة  
 بنزرت –ماطر حي النرص  7035 :العنوان 

 72485.088/  72486074  :الفاكس/الهاتف
 

العليا ملهنديس التجهيز الريفي املدرسة  

 مبجاز الباب 
 9070، مجاز الباب 5طريق الكاف كلم   : العنوان

، 

  78 563 440 : الفاكس/الهاتف

  

 بطربقةالغابات واملراعي معهد 
 جندوبةـ  8110 طربقة 345ص ب عدد  :العنوان 

   47178 670  / 542 670 78  :الفاكس/الهاتف

 

الوطنية للطب البيطري بسيدي املدرسة 

 ثابت
املدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي :العنوان

  2020ثابت 

 441 552 71  / 200 552 71  :الفاكس/الهاتف

  



 

 مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي

 ادارة توزیع المستجدات العلمیة والتقنیة والربط بین البحث واإلرشاد

 +)216( 71 718 055 :تونس، الھاتف 1002 سافاريأالن  30

 +)216( 71796170 :الفاكس

 www.iresa.agrinet.tn:  Site web 
Email:   ddilrv@iresa.agrinet.tn    

 

 

 )216( 71771300الھاتف  .تونس 1003 سافاري آالن، نھج 62، الفالحیةوكالة النھوض باالستثمارات 
 )216( 71808453الفاكس 

www.apia.com.tnSite Web:  
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