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 الغذائية للصناعات العليا باملدرسة املؤسسات محضنة

 بتونس

 بوقرة فيصل :الباعث

 غذائية صناعات مهندس :العلمية الشهادة

 الق�وان ،السبيخة :املرشوع انتصاب مكان

 دينار ألف 990 :املرشوع كلفة

 5 :الشغل مواطن

 2011 :اإلحداث تاريخ
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 وا�وارد ا�ائیة والصید البحري الف�حة وزارة

 شاكر عث�ن: الباعث

املؤسسات يف الفالحة والصيد البحري وتربية  محضنة

األحياء املائية  باملعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 

 باملنست�

  Gazonمرشوع فالحي مندمج يف إنتاج العشب : وصف املرشوع

 .املنست�، املكن�، والية سيدي بنور :مكان انتصاب املرشوع

 .تقني سامي :املستوى التعليمي

  هك1.3200 :املساحة املستغلة

  :املرشوعأهم مكونات 

ــاء  - ــة  3اقتن ــة عادي ــوت حامي ــة مســاحة  2وبي ــوت حامي بي

 2م 160الواحدة 

 2م 128و 2م 400بيــوت مضــللة مســاحتها  2اقتنــاء وتركيــز  -

 وأوعية وأكياس إلنتاج نباتات الزينة

 رحـيوآلـة  , Tendeuse à gazonاقتناء آلة قـص العشـب  -

 Broyeur à végetauxاألعشاب 

ومعداتـه حـب  10قـوة   Motoculteurاقتناء جرار صـغ�  -

 )Fraise +محراث +  محشة+ محمولة مجرورة (

 أبواب 4ذات   Mitsubishiاقتناء شاحنة نوع  -

 نباتات عشبية للزينة، 20000الكمية :اإلنتـــــــاج

 ألف دينار 30: رقم املعامالت املتوقع

   1: مــواطن الشغـــل

 .إنتاج معد للسوق الداخلية: كيفية التسويق

 التمویل االستثمار
القیمة  المكونات

 )دینار(
القیمة  المكونات

 )دینار(
 86503 تمویل ذاتي 15000 البناءات

م�����������������������نح  10507 تھیئةال
 االستثمار

6372 

م�����������������������نح  32786 التجھیزات
 خصوصیة

2125 

منح��������������������ة  0 المواشي
 الدراسة

0 

المع����������������دات 
 المتنقلة

 0 قروض  32000

مص������������اریف 
 مختلفة

1707 

مص������������اریف 
 الدراسة

0 

 3000 المال المتداول
 95000 المجموع 95000 المجموع

 جدول االستث�ر والتمويل



یة مهور  التونسیة ا�ج

 فؤاد الرتيك: الباعث 

املؤسسات يف الفالحة والصيد البحري  محضنة

باملعهد الوطني لعلوم  وتربية األحياء املائية 

  وتكنولوجيا البحار باملنست�

الهندي واستخراج زيت الهندي عىل النمط  غراسة: وصف املرشوع

 البيولوجي 

 .املنست�، والية املكن� :املرشوعمكان انتصاب 

 .تقني سامي يف اإلعالمية: املستوى التعليمي

  هك4.0500: املساحة املستغلة

 2012: تاريخ اإلحداث

 

 ²م 500: املساحة املغطاة لوحدة استخراج زيت الهندي

 ²م 500أشغال تهيئة وبناء مقر وحدة التحويل مساحتها  -

 هندي، هك 4 غراسة -

ــزات تحويــل واســتخراج الزيــوت مــن مثــار  - ــاء تجهي اقتن

 الهندي

 صندوق للغالل، مضخة وتجهيزات إعالمية 450اقتناء  -

 .أبواب 4اقتناء شاحنة نوع فورد ذات  -

 أهم مكونات املرشوع

 طن مثار الهندي، 50: اإلنتـــــــاج

 .لرت زيت للهندي 400                

 ألف دينار 530: رقم املعامالت املتوقع

   2: مــواطن الشغـــل

 .إنتاج معد للتصدير الجزيئ: كيفية التسويق

 التمويل االستث�ر

القيمة  املكونات

 )دينار(

 )دينار(القيمة  املكونات

 175704 متويل ذايت 2600 البناءات

 2017 منح االستث�ر 37065 تهيئةال

ـــــــــــــنح  101048 التجهيزات م

 خصوصية

27279 

 0 منحة الدراسة 12000 الغراسات

املعــــــــدات 

 املتنقلة

 0  قروض 42900

مصــــــاريف 

 مختلفة

3387 

مصــــــاريف 

 الدراسة

0 

 6000 املال املتداول

 205000 املجموع 205000 املجموع

 جدول االستث�ر والتمويل
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 الجمهورية التونسية

 وزارة الفالحة

 

 الرشكة التونسية إلنتاج الصبار: الباعث

باملعهد الوطني “ االبتكار الفالحي”  املؤسسات محضنة

 .بتونس الفالحيةللعلوم 

 تطاوينالش�لية، والية  تطاوين: مكان انتصاب املرشوع

 هك19:الجملية املساحة :  املساحة املستغلة

 هك6:املستغلة املساحة                           

 :أهم مكونات املرشوع

 هك، 6ضيعة إلنتاج الصبار عىل مساحة •

 .وحدة لتحويل ومعالجة الصبار•

  طن12: اإلنتـــــــاج

 ألف دينار 192: رقم املعامالت املتوقع

 موطن شغل قار 25: مــواطن الشغـــل

 كيفية التسويق مصدر جزيئ

 2014 :تاريخ اإلحداث

 

 جدول االستث�ر والتمويل
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 تجربة �وذجية
   مستسمدتثم� بقايا القهوة إلنتاج  :املرشوع

باملعهد الوطني للعلوم “ االبتكار الفالحي”  املؤسسات محضنة

 .بتونس الفالحية

 Spent Coffee"الرواسب أو ما يسمى بقايا القهوة : املفهوم

Ground " وتناولها القهوة  املادة الناتجة عن غليانهي

                                                                              .كمستحلب

     مليون طن                                                                                                           7,26 :اإلنتاج العاملي

 2012 سنة  طن14950   :اإلنتاج املحيل
                              فالحية /صناعية /تجميلية /منزلية :االستع�الت

  وسيلة(أخرى إستع�الت )/مستسمدعضوي، للحرشات،س�د طارد(

 )..تدفئة،محروقات،

 

 تثم� بقايا القــــهوة يف القطــــــاع الفالحــــــــــي

 س�د عضوي  ك

 تحس� خصوبة الرتبة •

 اتاتالنبتوف� العنارص األساسية لنمو  •

 مصدر للمواد العضوية •

   كمستسمد

  C/N: 24/1و الكربون الفوسفاطإضافة مادة •

للحصول  املجهريةتوف� الطاقة الالزمة لتنشيط الكائنات •

 بالدبالد عضوية ثابتة غنية واعىل م

 
 باملحضنة النموذجيةاملكونات األساسية ألحداث محطة التجارب 

 /املستسمدتحديد املكونات األساسية إلنتاج 

oتحديد تركيبة نهائية وثابتة 

o نباتات طبية وعطرية لتجربة / نباتات الزينة/ زراعة الخرضوات

   املستسمد

o1القيام بالتجارب الالزمة يف بيت محمية ويف املخابر 
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 تجربة �وذجية
 بوحربوليد  :الباعث
باملعهد  املؤسسات يف الفالحة والصيد البحري وتربية األحياء املائية  محضنة

  باملنست�الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 

 االجازة يف التصميم و التصوير عن طريق الحاسوب:  العلمية الشهادة 

 « Fish Therapy » بـ يسمى ما أو Garra Rufa بأس�ك الطبيعي العالج :املرشوع

 الجلد و الخاليا من السيقان تدليك و لعالج السن� مئات منذ بها معمول تقنية هي

 .أسنان بدون األس�ك هذه عليها تتغذى التي امليت

 يف تعيش استوائية أس�ك هي Garra Rufa أس�ك :خاصياتها و التجربة تقديم

 هذه تعيش األردن، و ايران العراق، سوريا، تركيا، أودية و أنهار يف العذبة املياه

 الخاليا و الجلد عىل وتتغذى األقل عىل أس�ك 10 تضم مجموعات شكل يف األس�ك

  امليتة

  إىل طولها يصل و سنوات 8 و 4 ب� تعيش العضوية، البقايا و البكرتيا و الطفيليات و

 يجب األس�ك لهذه البيولوجي املخزون عىل للمحافظة .النمو اكت�ل عند صم 13

 : لها حياتية و أساسية خاصيات 4 يف الكيل التحكم

املاء يف النيرتوج� كمية (teneur en azote) 

املاء حرارة درجة 

الحموضة درجة (potentiel d’hydrogène pH) 

املاء يف الذائبة املعدنية األمالح كمية( املياه صالبة (dureté de l’eau  

 

 :الالزمة التجهيزات 

 

أحواض مائية لرتبية األس�ك 

نقطة ماء مستمرة لتزويد األحواض 

املاء تنقية و تصفية تجهيزات : 

 كب� الحجم الفواضلمصفاة ميكانيكية لتنقية املواد و 

 مصفاة بيولوجية تتكون أساسا من البكت�يا التي تحلل و تفكك النيرتوج� إيل

 مواد غ� سامة لألس�ك

تجهيزات لتسخ� املاء عند هبوط درجة الحرارة 

 

 

 بنفسجية و هو أهـم مكـون يف  الفوقمعقم باألشعة

 الحوض املايئ للقضاء عىل البكت�يا 

 الضارة يف املاء املجهريةو الكائنات 

للبكت�يا الالزم األكسج� لتوف� التهوئة تجهيزات 

   النيرتوج� لتفكيك

 األس�ك لتنفس و

 سـاعة  14إىل  8تجهيزات اإلضاءة لتـوف� الضـوء مـن

 يوميا

 ــواد ــةم ــوات  مخربي ــة، قن ــادات حيوي ــة، مض مختلف

 .بالستيكية لنقل املياه

 

 ألف دينار 11: املرشوع فةكل
 

 2014 :اإلحداثتاريخ 
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مهران النعيمي: الباعث  

 ألف دينار 60 :كلفة املرشوع

 بنزرت: مكان املرشوع

 2014 :تاريخ انتصاب املرشوع


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7

