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وكالة النهوض والموارد المائيةوزارة الفالحة

ةباالستثمارات الفالحيوالصيد البحري                                           

كوكيكوثر : م ـٍـتقدي

مارالمركزية لتشجيع االستثاالدارةمهندس أول 

حوافز االستثمار في الفالحة

و الصيد البحري
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تقديم وكالة النهوض 

ةباالستثمارات الفالحي
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فرص االستثمار المجدية وتنظيم الندواتتشخيص 

الوكالةمهام 

يا في الباعثين  الشبان ومساندة حاملي الشهادات العلتكوين 

المؤسساتمحاضنإطار 

والقروض العقاريةوالجبائيةاالمتيازات المالية منح 

الفالحيةالشراكة تنمية 

ة في الصالونات المختصالتونسةالمشاركات تنسيق 

بالخارج

الفالحيتنظيم الصالون الدولي  لالستثمار 

سنتينكل والتكنولوجيا 



ماراإلستثتطويرعلىالفالحيةباإلستثماراتالنهوضوكالةتعمل
.الفالحيالقطاعوتعصيراإلنتاجفيالزيادةقصدذلكوالخاص

لمنجزة في االستثمارات االفالحيةبعنوان التنمية بالتشجيعاتوتنتفع 

:المجاالت التالية 

األنشطة 

أنشطة ،الفالحية

الخدمات المرتبطة بالفالحة،

الصيد أنشطة 
أنشطة البحري،

الخدمات المرتبطة بالصيد البحري،

.التحويل األولي المندمجأنشطة 
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 الزراعات الكبرى

 زراعة الخضروات

األشجار المثمرة

 إنتاج النباتات الطبية والعطرية

 إنتاج الزهور ونباتات الزينة

 الزراعات المحمية

إنتاج البذور والمشاتل

 والرعوي الغابياإلنتاج

 االرضالمحافظة على المياه وأديم

تربية الماشية
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الفالحيةاإلستشارات

 والبيطريةالفالحيةخدمات المخابر

 اإلصطناعيالتلقيح

خدمات العيادات والمصحات البيطرية

جمع الحليب

 يةالفرعية النباتية أو الحيوانللمنتوجاتإضفاء قيمة إضافية

جمع وخزن الحبوب

 (التبنوالقرط )خزن األعالف الخشنة

 الحصاد وحماية النباتاتوالجني وتحضير األرض
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 الفالحيةوالغراساتللزراعات باالدويةخدمات الرش الجوي

 الفالحيةالوحدات المتنقلة لصيانة المعدات

ي الوحدات المتنقلة للتزود الميداني بمستلزمات اإلنتاج وجن

المحاصيل

 وصيانتهاةالفالحيالوحدات المتنقلة للتصرف في الشبكات المائية

حفر اآلبار وأشغال التنقيب عن المياه

 الفالحيةللمنتوجاتالنقل المبرد

النقل المبرد للحوم الحمراء
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أهم حوافز االستثمار

2



10

2016لسنة 71قانـون عدد 

2016سبتمبر 30مؤرخ في 

يتعلق بقانون االستثمار
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الفالحيالقطاع في االستثمارحوافز

حوافز

جبائية

حوافز 

إضافية

للباعثين

الجدد

مجلة

تشجيع

االستثمارات

حوافز 

مالية
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اإلمتيازات الجبائية

2



الجبائيةاإلمتيازات

ة وتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافالمعاليم الديوانيةاإلعفاء من 

ها مثيل والمعلوم على اإلستهالك بالنسبة للتجهيزات المستوردة والتي ليس ل

تجهيزات مصنوع محليا وتوقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بالنسبة لل

.المصنوعة محليا 

لىطرح كامل المداخيل أو األرباح من أساس الضريبة خالل العشر سنوات األو

المال طرح كامل المداخيل أو األرباح التي يعاد إستثمارها في اإلكتتاب في رأس

لإلستثمار األصلي للمؤسسات أو الترفيع فيه بما في ذلك األرباح التي تخصص

في صلب المؤسسة

راتإسترجاع معلوم نقل ملكية األراضي الفالحية المخصصة إلنجاز إستثما
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الماليةاإلمتيازات
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:حسب صنف المشروع الفالحيالقطاع فياإلستثمارمنحةتسند 

ألف دينار                                                                    60أقل من اإلستثماراتقيمة   :أصنف * 

(   %25:اإلستثمارمنحة ) الفالحيةللتنمية الجهويةالمندوبيات

ألف دينار225و60بين اإلستثماراتقيمة  :بصنف * 

( %20:اإلستثمارمنحة ) للوكالة الجهويةاإلدارات 

ألف دينار225أكثر من اإلستثماراتقيمة   :جصنف * 

(%7:اإلستثمارمنحة ) المركزية للوكالة االدارة•
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قطاع في أنشطة الخدمات المرتبطة باإلستثماراتجصنفوتعتبر من -

.الفالحة والصيد البحري

ثمارات ويتم تعهد ومتابعة الملفات من طرف مصالح وكالة النهوض باالست

.الفالحية

في أنشطة التحويل األولياإلستثماراتجصنفمن  وتعتبرأيضا

.  والصيد البحري وتكييفهماالفالحيةللمنتوجات

ثمارات ويتم تعهد ومتابعة الملفات من طرف مصالح وكالة النهوض باالست

.أو صيد بحريفالحيةمع مشاريع مندمجةعندما تكون الفالحية

من حيةفالوالغير مندمج مع مشاريع االولياالستثمارات في مجال التحويل * 
مشموالت وكالة النهوض بالصناعة 
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الطبيعيةالمواردنضوب-

الطاقةاستعمالعلىالطلبتزايد-

الطاقيةالموازنةفياختالل-

االجراءاتوطولالكهربةكلفةارتفاع-

موارد هامة للطاقات المتجددة

كبرى إلنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسيةامكانيات

الفالحيةلرفع عزلة المستغالت 



ضخ مياه الري

المياه المالحة للريتحلية

تسخين بنايات تربية الماشية

 مراكز تجميع الحليبوتركيز التبريد على مستوى الضيعة

 تسخين البيوت المكيفة

 و الصيد البحريالفالحيةللمنتوجاتوحدات الخزن المبرد

 الفالحيةالمنتوجاتتجفيف

المعاصر

(مجهريةاسماك، طحالب )تربية األحياء المائية في األحواض
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4

أمثلة مشاريع



Poste 
Transfo.
150 KVA

Consommation 
annuel

451,9 MWh = 91 
000 DT

Mise en 
servie

10/09/2013

Surface 
toiture 

1048 m²
Production annuel

234 MWh = 51 000 DT

GAIN 56 
% 



Mise en 
service

10/09/2013

Ferme poulailler MSEDDI 
Rte MENZEL CHAKER Km 12 

SFAX -TUNISIE



Vue Satellite Poulailler Maher MSEDDI



شكرا على حسن االنتباه
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