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القطاع الفالحي
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ـــــة ـــــدمــــ مــــــقــــــ

2016لسنة71عددالقانون ألحكامالفالحيالقطاعفياالستثمار يخضع
.الحكوميةوأوامره2016سبتمبر30فياملؤرخ

ؤسساتاملإحداثتشجيعو باالستثمارالنهوضإلىاالستثمار قانون يهدف
:عبروذلكالوطنياالقتصادأولوياتحسبوتطويرها

الترفيــــــــــــــــع مــــــــــــــــ  القيمــــــــــــــــة 
املضــــــــــــــــــــــــــــــافة والقــــــــــــــــــــــــــــــدر  

رية التنافســـــــــية والتصـــــــــدي
واملحتــــــــــــــو  التكنولــــــــــــــو ي

نميـة لالقتصاد الـوطني  وت
القطاعات ذات األولوية

إحـــــــــــــــــــــــــداث مـــــــــــــــــــــــــواط  
الشــــــــــــ   والرفـــــــــــــع مـــــــــــــ  

يةكفاء  املوارد البشر 

يةجهو تحقيق تنمية 
مندمجة ومتوازنة

تحقيق تنمية 
مستدامة 



تصنيف عمليات االستثمار

مجلة 
االستثمار 

لسنة 
1993

أصناف 
من 

المشاريع

قانون 
االستثمار 

لسنة 
2016

أصناف 
من 

المشاريع



تصنيف عمليات االستثمار

بصنف 

أد200<استثمار 

أد300< استثمار 

أد500< استثمار 

أصنف 

دأ200≥  استثمار 

أد 300≥  استثمار 

أد500≥  استثمار 

النشاط

فالحة

صيد بحري

مائيةاحياءتربية 

مهما كانت قيمة االستثماربصنف خدمات وتحويل أولي

الشركات التعاونية أو
مجامع التنمية

مهما كانت قيمة االستثمارأصنف 



االمتيازات املالية-2



السقف صنف ب صنف أ املنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية بعنوان 
االستثمار 
م د 1املباشر %15 املنظومات االقتصادية

أد500 %50
55%

للهياك %60و
املهنية

م في االستثمارات املادية للتحك
ين التكنولوجيا الحديثة وتحس

اإلنتاجية

اآلداءبعنوان 
االقتصادي

ا بما فيه)أد 500
منحة الدراسة 

(أد20بسقف 
%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوي  األعوان الذي يؤدي إلى

ب حساملصادقة على الكفاءات 
الدوليةاملواصفات 

منحة الترفيع م  القيمة املضافة والقدر  التنافسية

 بشكتعتمدالتياألنشطة:االقتصاديةاملنظومات
ملخزوناو الفالحيةو اإلنشائيةاملواردتثمينعلىأساس ي
بمناطقالتوظيفو التصنيعخاللم الثقافيو الطبيعي
لتحوي اخاللم القيمسالس تطوير فيوتساهماإلنتاج
:منظومتينتضمهيو املنتوج،لطبيعةالجذري 

منظومة الزراعات الجيوحرارية،-

.منظومة النباتات الطبية و العطرية-

بحري ك  القطاع الفالحي والصيد ال: القطاعات ذات األولوية
ت أولويةذاوتربية األحياء املائية والخدمات والتحوي  األّولى 



السقف صنف ب صنف أ املنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية بعنوان 
االستثمار 
م د 1املباشر %15 املنظومات االقتصادية

أد500 %50
55%

للهياك %60و
املهنية

م في للتحكاالستثمارات املادية
ين التكنولوجيا الحديثة وتحس

اإلنتاجية

اآلداءبعنوان 
االقتصادي

ا بما فيه)أد 500
منحة الدراسة 

(أد20بسقف 
%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوي  األعوان الذي يؤدي إلى

ب حساملصادقة على الكفاءات 
الدوليةاملواصفات 

منحة الترفيع م  القيمة املضافة والقدر  التنافسية

االستثمارات املادية  
،اإلحداث فقطعند منحة التحكم في التكنولوجيا الحديثة بعنوان اآلداء االقتصادي تسند -
التوسعة والتجديد،و اإلحداثعند منحة تحسين اإلنتاجية تسند -



لحديثةاالستثمارات املادية للتحكم في التكنولوجيات ا
باعتمادالرسممحطاتوالتصميممحطات:التصميمتجهيزات-

الحاسوب،
سوب،الحاباعتمادالصيانةومحطاتاإلنتاجفيالتصرفمحطات-
ث مالص ر  والتجهيزاتاألدواتباستثناءاملخابر تجهيزات-

.اإلنتاجزاتتجهيو االستهالكيةاملوادو للمخابر البلوريةالتجهيزات

اإلنتاجيةلتحسيناملاديةاالستثمارات
جنيآالتو الحصادوآالتوتوابعهاالفالحيةالجراراتاقتناء-

الزيتون،
تحسينو الري مياهفيلالقتصادالضروريةواملعداتاآلالتاقتناء-

،والتسميدالري تقنياتفيوالتحكمنوعيتها
األرض،وأديماملياهحفظأش الإنجاز -
وإنتاجها،البذور إكثار-
اسةوغر للرعيواملعد املزروعةواملساحاتواملراعياملروجإحداث-

ال ابية،و العلفيةالشجيرات
فقو جلإلنتاالضروريةالخصوصيةوالوسائ واآلالتالتجهيزات-

البيولوجية،الطريقة
قطاعيفاملتجدد الطاقاتباستعمالالكهرباءإنتاجوحداتركيز ت-

،املائيةاألحياءتربيةو البحري الصيدو الفالحة

وتثمينداملستسمإلنتاجالضروريةالخصوصيةالوسائ و التجهيزات-
والعضوية،الحيوانيةو الزراعيةاملخلفات

املثمر ،األشجار و الزياتينم الهرمةال راساتتجديد-
آتومنشالواحاتردمو األرضخصوبةوتحسيناألراض ياستصالح-

األمطار،مياهتجميع
ةاألقبياملتعدد الحاميةبالبيوتالخاصةواملعداتالتجهيزات-

،كاناري صنفم الحاميةوالبيوت
دخالتاملاستعماللترشيدميدانيةتدقيقمعداتو تجهيزاتاقتناء-

الجود ،فيالتحكمو الفالحية
شآتومنبناءاتداخ والحرار الرطوبةفيالتحكمومعداتتجهيزات-

اإلنتاج،
،لرعويةاو ال ابيةاملشات إلنتاجالخصوصيةالوسائ و التجهيزات-
عة،الضيمستو  علىالحليبتبريدتجهيزاتو الحلبتجهيزات-

اإلنتاجيةاالستثمارات املادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتحسين



السقف صنف ب صنف أ املنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية بعنوان 
االستثمار 
م د 1املباشر %15 املنظومات االقتصادية

أد500 %50
55%

للهياك %60و
املهنية

م في االستثمارات املادية للتحك
ين التكنولوجيا الحديثة وتحس

اإلنتاجية

اآلداءبعنوان 
االقتصادي

ا بما فيه)أد 500
منحة الدراسة 

(أد20بسقف 
%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوي  األعوان الذي يؤدي إلى

ب حساملصادقة على الكفاءات 
الدوليةاملواصفات

منحة الترفيع م  القيمة املضافة والقدر  التنافسية



م لنقاط الحرجة والتحكاو تحلي  املخاطر "شهاد  املطابقة ملواصفات-
،"فيها

،إيزو شهاد  املطابقة ملواصفات -
البلدانمواصفاتول التونسيةللمواصفاتاملطابقةشهاد -

األجنبية،
فات املطلوبة قصد إثبات مطابقته للمواصللمنتوجاملخبريةالتحالي  -

وإبراز عالماته الخصوصية،
تسجي  العالمات التجارية للمنتجات الفالحية،و تصميم -
ا م  غيرهو وضع نظام عالمات مثبتة لألص  وعالمات بيان املصدر -

عالمات الجود  للمنتجات الفالحية،
تركيز نظام استرسال للمنتجات الفالحية،-
مصاريف الدراسات،-
افقة والت- طير،أمصاريف املر
است الل براءات االختراع،-
املساعد  في ميدان التسويق،-
:املساعد  الفنية في-

التصنيع باعتماد الحاسوب، .

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب، .

التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب، .

الجود ، .

الحاسوبالتصميم باعتماد .

.الفصالة .
تركيز برمجيات مندمجة،-

مكتب أساليب،-
وضع عالمة املطابقة ملواصفات اللجنة األوروبية،-
اعتماد املخابر،-
تعيير التجهيزات،-
:اقتناء برمجيات-

الحاسوب،التصنيع باعتماد .

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب، .

التصرف في اإلنتاج باعتماد الحاسوب، .

الجود ، .

التصميم باعتماد الحاسوب، .

الرسم باعتماد الحاسوب، .

،الفصالة .

.مندمجة .
املساعد  على اعتماد املخابر،-
،"والنقاط الحرجة والتحكم فيهاتحلي  املخاطر"تركيز منظومة-
تركيز منظومة التصرف في السالمة،-
تركيز منظومة التصرف في املحيط،-
تركيز منظومة التصرف في الجود ،-
اقع - ،وابمو
عمليات قياد  املشاريع،-
اقبة والتحكم ع  بعد،- منظومات املر
.الصحياإلنذار-

االستثمارات الالمادية



السقف صنف ب صنف أ املنحة عنوان التشجيع

م د1 %15 %30 القطاعات ذات األولوية بعنوان 
االستثمار 
م د 1املباشر %15 املنظومات االقتصادية

أد500 %50
55%

للهياك %60و
ملهنية

م في االستثمارات املادية للتحك
ين التكنولوجيا الحديثة وتحس

اإلنتاجية

اآلداءبعنوان 
االقتصادي

ا بما فيه)أد 500
منحة الدراسة 

(أد20بسقف 
%50 االستثمارات الالمادية

أد300 %50 البحث والتطوير 

أد20 %70
تكوي  األعوان الذي يؤدي إلى

ب حساملصادقة على الكفاءات 
لدوليةاملواصفات ا

منحة الترفيع م  القيمة املضافة والقدر  التنافسية



السقف نسبة املنحة مناطق التنمية الجهوية النشاط

دم1.5 %15 املجموعة األولى التحوي  األولي 

والخدمات في مناطق 

م د3التنمية الجهوية %30 املجموعة الثانية

منحة التنمية الجهوية



جدول مبسط لالمتيازات املالية ملشاريع تربية املاشية 

بصنف أصنف املنحةمكونات االستثمار

(هربائيالكالتيار بشبكةربط،مسلك،سياج،حفربئر)التهيئة

منحة القطاعات 
15 %30 %االولويةذات 

(......للخيول اسطب ،مرنبة،زريبة،اسطب )البناءات

للتسميناملعد العجول عدامااملواش ياقتناء

ذلكغير و املتداول املالو النق ووسائ التربيةتجهيزاتاقتناء
.....املصاريفم 

(كبر  زراعاتأعالف)الحصادو االرضخدمةتجهيزات•

منحة تحسين 
اإلنتاجية 

55% 50% 
الضيعةمستو  علىالحليبتبريدو الحلبتجهيزات-

د املتجدالطاقاتباستعمالالكهرباءإنتاجوحداتتركيز -

للرعيواملعد املزروعةواملساحاتواملراعياملروجإحداث-

افقةالدراسة،مصاريف)الالماديةاالستثمارات (املر
منحة االستثمارات

الالمادية
50%



«أ»مثال ملشروع م  صنف 

المنح بقانون االستثمار

(د)القيمة المكونات
قطاعات ذات

%30أولوبة

تحسين 

اإلنتاجية 

55%

المادية 

50%

المنح بمجلة 

1993

20%
000 0006 0009 30متر150حفر بئر عميقة 

000 00020000114ةالشمسيبالطاقةكهربة البئر
500 7502 5003 ²12م50مسكن ريفي 
300 9501 5001 ²6م50زريبة أغنام 
4001 0002 8تجهيز البئر 600

0000004 00011 20زيتون بعليهك10غراسة

200 3001 0003 6أعالفهك3تجهيز ري 
000 0006 0009 30أكباش3ونعجة 50

0005001 1مصاريف الدراسة 000
0000 0001 2مصاريف المرافقة

800 0001420042المال المتداول

500 00030030300251 150المجموع
40030

(20%)

(38%) 57 100



القرض العقاري -3



أد125إلىاألصول لد االقتناءعندأد75م و أد250إلىأد150م القرضقيمةفيالترفيع✓
الكهربائيبالتيار والربطاآلبار حفر غرار علىالتهيئةأش الأيضايشم العقاري القرض✓
%5ع عوضا%3الفائضنسبة✓
سنوات5ع عوضاسنوات7االمهالمد ✓
التهيئةألش البالنسبة10والعقار باقتناءاملتعلقللقرضبالنسبة%5املطلوبالذاتيالتموي ✓
والخاصالعامبالقطاعباجر عم ممارسةبعدمالتزاممعالجديدالباعثشرطحذف✓

أو املهنيةالكفاء إثباتلشهاد والحاملون سنة40عمرهميتجاوز ال الذي الشبان*
مهار شهاد أو املهنيةالكفاء لشهاد الحاملون أو املهنيةالخبر بمكتسباتإقرار شهاد 

معادلة،أخر  شهاد أيأو بحري صيدأو فالحيمنهيتكوي مؤسسةم 
أو الفالحةفيالتكوي أو الفالحيالعاليالتعليممعاهدم لشهاداتالحاملون الفنيون *
الس ،شرطدون البحري الصيدفي
الس شرطدون الشياععلىامللكفيشركائهممناباتاقتناءفيالراغبون *

جديد القرض العقاري 

املخول لهم االنتفاع بالقرض العقاري 



إجراءات عملية تخّص تعهد امللفات-5



إسداءأو سلعإنتاجب رضبذاتهمستق جديدمشروعكّ  :اإلحداث•

.االمتيازاتإلسنادطلبأول موضوعو خدمات

ملصادقااملشروعذاتإطار فياالستثمار عملياتكّ  :والتجديدالتوسعة•

و أالتكنولوجيةأو اإلنتاجيةالقدر م الرفعشأنهام سابقاعليه

التنافسية

تعريف بعض املصطلحات



قالحكومياألمر م 7عددالفص اشترط
ّ
افز املتعل فيالشروعقب باالستثمار تصريحإيداعبالحو

.االستثمارعمليةانجاز 

 م واحد سنةون غضفياالستثمار إنجاز فيالشروععدمصور فيالغياباالستثمار التصريحيعتبر

.عليهالحصول تاريخ

الوحيد االضبار وفقالتصريحشهاد وإسنادباالستثمار التصريحيتم

 باالستثمارالتصاريحإيداعشهائدصلوحيةفيالتمديديمك ال

 شروطكراساتو بتراخيصوإرفاقهااالضبار تعمير علىباالستثمار التصريحملفمحتو  يقتصر

النشاط

اعتمادمعةالسابقاإلجراءاتبنفسالعم يتواص بالخارج،املقيمينللتونسيينبالنسبة

(مشروعبعثإطار فيتجهيزاتتوريدعمليات)االضبار 

التصريح باالستثمار



ايداعتاريخم واحد سنةأقصاهأج فيكتابيمطلبتقديم

باالستثمارالتصريح

االنتفاع باالمتيازات املالية

فتر وطيلةاالنتفاعمطلبتقديمعندمسوا جبائيةوضعية 

اقبة .(سنوات10)املر

 املشروعجدو  بدراسةوجوبامصحوباامللفيكون.





افزاملتعلقالحكومياألمر م 12الفص )قسطينعلىاملنحتصرف• :يالتالالنحو علىوذلك(بالحو

1القسط 
م  %40انجاز 

ار كلفة االستثم
.املصادق عليه

م  %40صرف 

املنح

2القسط 
الدخول طور 

النشاط الفعلي

م  %60صرف 

املنح

أقساط صرف املنح:املنحصرفطريقة



.مطلب كتابي•

.تكوي النسخة م  السج  التجاري للشركات املتحّصلة على مقّررات قب  •

ملالي أو نسخة م  عقد القرض م  املؤسسة املالية املقرضة أو مؤسسة اإليجار ا•
قرض مزود تكون مسجلة بمصالح وزار  املالية

.مسّوا شهاد  تفيد بأن الوضعية الجبائية للباعث •

.املفوتر التحويالت البنكية وما يفيد الخالص الفعلي للمبالغ •

...الفواتير ، البطاقات الرمادية، رخص البناء، •

الوثائق املطلوبة لصرف املنح




