
 املجامع النسائية للتنمية في الفالحة والصيد البحري  قاعدة بيانات
 

الهياكل 

 املهنية

 

 اسم الهيكل
تاريخ الصدور بالرائد 

 الرسمي
 النشاط

عدد 

 املنخرطات

 الجهة الداعمة

)املندوبية أو 

 مشروع(

 املالحظات

مجامع 

تنمية في 

الفالحة 

والصيد 

 البحري 

تربية الدواجن  18/11/2017 نساء التحدي بنويل قبلي-

وتثمين 

املنتوجات 

 الفالحية

 املندوبية 20

ديوان تربية 

 املاشية

 

 12/09/2019 مجمع الوفاق  قبلي

 االحداث

تربية املاشية 

والصناعات 

 التقليدية

مشروع التنمية  31

 الزراعي

 املندوبية

 

املندوبية  20 تربية املاشية 25/10/2019 مجمع التفاؤل قبلي

الجهوية للتنمية 

الفالحية مكتب 

اإلحاطة باملراة 

 الريفية

 

تثمين املوارد  8/10/2019 مجمع دار الدقلة قبلي

الطبيعية 

املندوبية  18

الجهوية للتنمية 

الفالحية مكتب 

 



واملنتوجات 

 الفالحية

اإلحاطة باملراة 

 الريفية

املندوبية  20 مندمجةفالحة  االحداث26/08/2019 مجمع التضامن قبلي

الجهوية للتنمية 

الفالحية مكتب 

اإلحاطة باملراة 

 الريفية

 

تثمين املنتوجات  االحداث22/10/2019 مجمع حراير بشني قبلي

 الفالحية

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

الفالحية مكتب 

اإلحاطة باملراة 

 الريفية

 

فالحة مستدامة   مجمع املراة والنخيل قبلي

وتثمين املوارد 

 الطبيعية

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

الفالحية مكتب 

اإلحاطة باملراة 

 الريفية

 

انتاج زيت  2016مارس  مجمع البركة بقفصة

 الزيتون 

20   

تحويل املنتوجات  2015افريل21 مجمع التنمية النسائي الوفاق املنستير

 الفالحية

املشروع الفني  60

 التونس ي التركي

 



تثمين املنتوجات  201مارس 2 مجمع صبيرصة بالجدارية مدنين

 الفالحية

مشروع  31

GEMAISA 

 

تثمين املوارد  لم يتم بعد مجمع الكرامة بتونس

 الطبيعية

املندوبية  27

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بتونس

 

املورينقة و   مجمع عروس البحر بصفاقس 

منتوجات 

 الفالحية والبحر

 املندوبية 80

الجهوية للتنمية 

الفالحية 

بصفاقس و 

جمعية تواصل 

 االجيال

 

  20  مجمع االمل بصفاقس

انتاج الخضروات  2018ماي10 السعد بسوسة

وتحويل املنتوج 

الفالحي وتربية 

 الدواجن

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 

انتاج العسل  2018جويلية 26 الورد سوسة

املنتوج وتحويل 

الفالحي والفخار 

التقليدي وتربية 

 الدواجن

املندوبية  13

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 



تحويل املنتوج  2016ديسمبر22 االمل سوسة

الفالحي خاصة 

الطماطم 

املجففة وتربية 

الدواجن والفخار 

التقليدي وإنتاج 

 العسل

املندوبية  17

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 

تحويل املنتوج  2019مارس5 دار الباي سوسة

الفالحي وصناعة 

 الجبن التقليدي

املندوبية  10

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 

تحويل املنتوج  2016جانفي28 أيام الياسمين

الفالحي وتربية 

الدواجن وتقطير 

 نبتة الفليو

املندوبية  11

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 

تحويل منتوج  2016جانفي28 دراهم سوسة

الفالحي خاصة 

الهريسة 

والبسيسة 

صناعة الجبن 

التقليدي وتربية 

 الدواجن

املندوبية  11

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 



تحويل املنتوج  2019مارس9 الزيتونة 

الفالحي وتربية 

 الدواجن

املندوبية  13

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسوسة

 

انتاج واستغالل  2017نوفمبر ببنزرتمجمع البركة 

النباتات الطبية 

 و العطرية

املندوبية  95

الجهوية للتنمية 

الفالحية ببنزرت 

و مشروع 

املشاهد داخل 

املناطق األقل 

 النمو

 

املندوبية  33 تربية الدجاج  مجمع االبتكار ببنزرت

الجهوية للتنمية 

 الفالحية ببنزرت

 

املهدية  مجمع االمل بنفاتية  

 

املندوبية    29/09/2016

الجهوية للتنمية 

 الفالحية املهدية

 

تحويل املنتوجات  2016 كنوز دجبة بباجة

 الفالحية

30 PAMPAT BAFR  

  GIZ-BAFR 45 تقطير النباتات 2016 عش الزيتون بباجة

تحويل املنتوجات  2017 نساء بالدى بباجة

 الفالحية

30 BAFR  



تحويل املنتوجات  2018 اندلسية بباجةنسائم 

الفالحية و إنتاج 

 العسل 

35 GIZ-BAFR  

تحويل املنتوجات  2018 بيت املونة بباجة

الفالحية و إنتاج 

 العسل

35 GIZ-BAFR  

تحويل املنتوجات  2018 خيرات فالحات تيبار بباجة

الفالحية و عصر 

 زيت الزيتون 

30 GIZ-BAFR  

تقطير زيت  2018 عرقوب عديلة بباجة

 القاذوم

70 BAFE  

تحويل املنتوجات  2018 الشموخ بباجة

 الفالحية

35 BAFR  

تحويل املنتوجات  2018 املليكة بباجة

 الفالحية

30 GIZ-BAFR  

تحويل املنتوجات  2019 فاقا روم بباجة

 الفالحية

20 BAFR  

تحويل املنتوجات  2019 الطموح بباجة

الفالحية و إنتاج 

 العسل

30 PROMESS-

BAFR 

 



تحويل املنتوجات  2019 األالء بباجة

الفالحية و إنتاج 

 العسل

50 PROMESS-

BAFR 

 

تحويل املنتوجات  2019 متضامنون في بالدنا بباجة

 الفالحية

30 BAFR  

تحويل املنتوجات  2019 خيرات بالدى بباجة

 الفالحية

30 BAFR  

  GIZ-BAFR 30 النباتاتتقطير  - السنديان بباجة

  GIZ-BAFR 70 تقطير النباتات - واد املعدن بباجة

  GIZ-BAFR 60 تقطير النباتات - طبوبة بباجة

-PRAMESS 25 تقطير النباتات - الريحان بباجة

BAFR 

 

-PROMESS 25 إنتاج العسل - املنامة بباجة

BAFR 

 

تحويل املنتوجات  2018 عولة الجدود بباجة

 الفالحية

15 BAFR  

مجمع التنمية في قطاع الفالحة بوكحيل بالكريب 

 بسليانة

 

 2012أوت  08

 دد137عـ

حماية املوارد  

الطبعية بمنطقة 

التدخل وترشيد 

إستعمالها 

 وصيانتها 

املندوبية  70

الجهوية للتنمية 

الفالحية بسليانة 

+ مشروع تونس ي 

األملاني و ديوان 

 



تنمية الشمال 

الغربي و 

 جمعيات

 2016 /01 /29 مجمع التنمية في قطاع الفالحة ببرقو بسليانة

 ـدد169عـ

تقطير وتجفيف  

النباتات الطبية 

 والعطرية

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

الفالحية بسليانة 

 + جمعية الوفاق

 

مجمع التنمية في قطاع الفالحة بكسرى" 

 الزيدي" بسليانة

 2016جويلية 7

 د170عـ

تنمية في  -

وتثمين املوارد 

الفالحية 

والتصرف في 

 املوارد املائية

املندوبية  25

الجهوية للتنمية 

الفالحية 

بسليانة+ املكتب 

الدولي 

 BITللشغل

 

 

مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري  " 

 الصفا" العروسة بسليانة
تثمين الثروات  2016نوفمبر  01

الطبيعية و 

صناعة الصابون 

التقليدي 

 الطبيعي

املندوبية الجهوية  12

للتنمية الفالحية 

بسليانة + مشروع 

+  GIZتونس ي املاني 

املكتب الدولي 

 لتشغيل

 

 



مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري " 

 فيتا" بقعفور سليانة

 

 2017مارس 31

 

تقطير وتجفيف  

النباتات الطبية 

والعطرية و 

الصناعات 

 التقليدية

املندوبية  12

الجهوية للتنمية 

الفالحية تسليانة 

+ مشروع تونس ي 

 GIZاألملاني 

 

 

مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري " 

 دار مهنية لألصالة" بسيدي بوريس سليانة

 

تقطيرزيوت  2018إكتوبر  16

النباتات الطبية 

والعطرية 

وتجفيف  

النباتات الطبية 

والعطرية و 

الصناعات 

 الغذائية

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

الفالحية بسليانة 

+ مشروع تونس ي 

 GIZاالملاني 

 

مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري " 

 نور" بالكريب سليانة

 2018جانفي  16

 دد0005130عـــ

 تقطيرزيوت

النباتات الطبية 

والعطرية 

وتجفيف  

النباتات الطبية 

والعطرية و 

املندوبية  12

الجهوية للتنمية 

الفالحية بسليانة 

+ مشروع تونس ي 

 GIZاإلملاني 

 



الصناعات 

 الغذائية

مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري " 

 األمل" برج  املسعودي بالكريب سليانة
 2019مارس 25

 دد208عــــ

تطوير أنظمة 

 اإلنتاح

الحيواني 

واملحافظة على 

الثروة النباتية 

. 

املندوبية  30

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسليانة

 

مجمع التنمية في قطاع الفالحة و الصيد البحري " 

 الوفاق"  املنصورة بكسري سليانة

 

 2017إوت 14

 د182عــ

تطوير أنظمة 

 اإلنتاح

الحيواني 

واملحافظة على 

الثروة النباتية و 

إستغاللها في  

مجال  

الصناعات  

التقليدية و 

حسن إستغالل و 

حماية املوارد 

 الطبيعية

املندوبية  20

الجهوية للتنمية 

 الفالحية بسليانة

 



املؤسسةالتضامنية جوهرة املراعي  لألجبان 

 بالروحبة 

 سليانة ) اإلقتصاد التضامتي و اإلحتماعي

تحويل منتوجات  2019جوان 

الحليب 

 ومشتقاته

املندوبية  12

الجهوية للتنمية 

الفالحية بسليانة  

+ املكتب الدولي 

لتشغيل 

PROMESS 

 

 

التحويل  2015فيفري 9 مجمع النور القصرين

التقليدي 

الطرية  لألجبان

وكل الخدمات 

 الفالحية

املندوبية  17

الجهوية للتنمية 

الفالحية 

بالقصرين و 

الوكالة الفنية 

للتعاون األملاني 

ومقاطعة ترنتينو 

 التو اديج

 

تربية دجاج   2015مارس16 مجمع الخير القصرين

الضيعة وكل 

الخدمات امللحقة 

 بالفالحة

املندوبية  21

واالتحاد 

األوروبي  

ومقاطعة ترنتينو 

 التو اديج

 



 Bioاملجمع النسائي للتنمية الفالحية زلفي  

 القصرين

التحويل  2015نوفمبر 

التقليدي 

للتين الشوكي 

لرب، 

معجون 

 بيولوجي،

113 

 

  

 املجمع النسائي للتنمية الفالحية البركة القصرين

 

تربية األرانب و  2015فيفري  03

كل الخدمات 

 امللحقة بالفالحة

املندوبية و  15

اإلتحاد 

   األوروبي،و 

مقاطعة ترنتينو 

 ألتو أديج

 

 املجمع النسائي للتنمية الفالحية هندي زلفان 

 القصرين 

 2015سبتمبر 

 

 

 

 

التحويل 

التقليدي للتين 

الشوكي لرب، 

معجون 

 بيولوجي،

منظمة األمم   22

املتحدة للتنمية 

الصناعية 

 الزراعية

 

املجمع النسائي للتنمية الفالحية سلطان الغلة 

 القصرين

التحويل  2015سبتمبر 

التقليدي للتين 

9   



الشوكي لرب،  

 معجون بيولوجي

املجمع النسائي للتنمية الفالحية أو الد داود 

 بسبيبة القصرين

 

التحويل  2019فيفري 

التقليدي 

للتفاح، معجون 

،خل و 

عصير،تجفيف 

املشماش و تثمين 

املخلفات 

 الفالحية

  املندوبية 9

املجمع النسائي للتنمية الفالحية القالل الوساعية 

 بسبيطلة القصرين

 2019مارس 

 

 

 

تقطير الزيوت و 

تثمين النباتات 

 الغابية 

  املندوبية 60

املجمع النسائي للتنمية الفالحية القالل الوساعية  

 بسبيطلة القصرين 2

قطير الزيوت و ت 2019جوان 

تثمين النباتات 

الغابية و 

 الصناعات

 الحرفية

  املندوبية 100



املجمع النسائي للتنمية الفالحية الربيع القرين 

 البرك بالعيون 

 2019أفريل 

 

 

تربية املاشية و 

 الدواجن

 

  املندوبية 153

املجمع النسائي للتنمية الفالحية بالعيون  

 القصرين

 2019ماي 

 

تربية املاشية و 

 النحل

 

53   

الفالحية الياسمين املجمع النسائي للتنمية  

 القصرين

 

انتاج  في طور النشر

 الفستق

   

تثمين املوارد  - 17/06/20019 مجمع النسائي ماجيس  الفحص زغوان

الطبيعية 

وترشيد 

 استعمالها 

تحسين   -

مسالك توزيع 

املنتوجات 

النسائية في 

االسواق 

20   



الداخلية 

 والخارجية 

صبايحية  مجمع النسائي للتنمية الفالحية  بوادي 

 زغوان

27/04/2002 

 

استغالل   -

وتثمين 

املنتجات ذات 

املنشا لفائدة 

املراة الريفية 

وخلق موارد 

 رزق 

70   

استغالل  - 2017جوان  مجمع نسائي للتنمية الفالحية بالناظور  زغوان

الضيعة 

البيداغوجية 

ملدرسة هنشير 

الجديد وتوزيع 

منتوجات املراة 

 الريفية 

45   

مجمع التنمية الفالحية منطقة  الجالص  

 وبوشواطة   زغوان

النهوض بقطاع  - 21/04/2014

تربية تربية 

 دواجن الضيعة 

 غير ناشط   10

تثمين نبتة  - 19/12/2012 مجمع التنمية الفالحية  البساتين  زغوان

النسري 

24   



ومنتوجات 

 املراة الريفية 

 2016ماي  26 املرأة الريفية بقلعة األندلس مجمع إزدهار  -

 

 

 وتحويل إنتاج  -

املنتجات 

 الفالحية

 

25 

 

 

  

تحويل   - 2018جويلية  24 مجمع جنان  سيدي ثابت

املنتجات 

الفالحية و تقطير 

النباتات الطبية 

 و العطرية

30   

العولة وتربية  2015/  11/  30 مجمع الحياة بقلعة سنان  الكاف

 السمان

50 GIZ املندوبية+  

+ سان GIZ 58 تحويل الحليب  2015/  08/  10 مجمع فالحات السرس  الكاف

 مارتيم 

 

+ GIZ+BIT 20 الزيوت الروحية  2016/  07/  04 مجمع عين ببوش تاجروين الكاف

 املندوبية

 

  - 70 الزيوت الروحية 2016/  12/  14 مجمع تكرونة الساقية الكاف

تجفيف  2018/  03/  30 مجمع نسائم الخيرالقلعة الخصباء الكاف

 الطماطم 

25 GIZ املندوبية +  

  املندوبية  46 تربية النحل  2018/  07/  12 مجمع حراير الساقية الكاف



+ PROMESS 39 تربية النحل   2018/  10 /11 مجمع الوفاق الحميمة ق سنان  الكاف

 جمعية انصاف 

 

تربية الدواجن  2018/  10 /11 االنطالق بنبر الكافمجمع 

 السمان

20 PROMESS +

 جمعية البركة

 

  - 29 الفالحة  2019/  02/  20 مجمع االمل القصور الكاف

  - 40 الفالحة  2019/  03/  13 مجمع الريحان بالقصور الكاف 

تحويل املنتوجات  2019/  07/  12 مجمع يوغرطة بقلعة سنان الكاف

 الفالحية 

23 -  

  - 25 الفالحة  بصدد التاسيس مجمع البرج بالطويرف الكاف

   22 الفالحة  بصدد التاسيس  مجمع حراير ورتان الكاف

تقطير واستخراج  2012 جندوبةمجمع البركة 

الزيوت الطبية 

 والعطرية 

مكتب االحاطة  45

 باملراة الريفية 

 

 منتوجات املنشأ  2019 جندوبة النقيةمجمع الطبيعة 

 

51 -  

ديوان تربية  45 منتوجات املنشأ 2015 جندوبة مجمع التنمية الفالحية الغراغيز 

 املاشية 

 مندوبية الفالحة 

MEIX 

 



تقطير واستخراج  2016 جندوبة مجمع حراير قلوب الثيران

الزيوت الطبية 

 والعطرية

 تربية الدواجن 

80 GIZ 

CRDA 

 

تقطير واستخراج  2017 جندوبة مجمع قلوب الثيران

الزيوت الطبية 

 والعطرية

40 GIZ  

  GIZ 50 تربية النحل  2016 جندوبةمجمع شباب ونساء الشمال لتربية النحل 

تقطير واستخراج  2014 جندوبةمجمع التنمية الفالحية بقوادرية 

الزيوت الطبية 

 والعطرية

45 -  

ديوان تربية  35 تربية النحل  2016 جندوبةمجمع عسلنا 

 املاشية

 

تربية الدواجن  2019 جندوبة مجمع كنوز الشمال 

وتجفيف 

النباتات الطبية 

 والعطرية

املندوبية  25

 الفالحية 

 

تربية الحيوانات  2018 جندوبةمجمع االبداع الفالحي 

 الصغرى 

املندوبية  60

 الفالحية 

 

تحويل املنتوجات  2016اكتوبر21 مجمع التنمية الفالحي" النسيم" النشع  

 الفالحية

15   



تحويل املنتوجات  2013نوفمبر13 مجمع التنمية الفالحي" ريحة البالد" واد العبيد

 الفالحية

40   

تحويل املنتوجات  2015اوت20 مجمع فالحات تاكلسة للتنمية

 الفالحية

80   

تحويل املنتوجات  2016فيفري 18 الفالحي "املراة املبادرة" بني عياشمجمع التنمية  

 الفالحية

15   

تحويل املنتوجات  2018سبتمبر13 مجمع التنمية الفالحي"الزمنية " املعمورة

 الفالحية

12   

تحويل املنتوجات  2018جويلية10 مجمع التنمية الفالحي "املراة املكافحة" الفرينين

 الفالحية

40   

تحويل املنتوجات  2019افريل4 مجمع التنمية الفالحي "الوفاق" بوعرقوب

 الفالحية

12   

تحويل املنتوجات  2019نوفمبر29 مجمع التنمية الفالحي " نحن املبدعات" بنابل

 الفالحية

10   

تربية املاعز  2018 تطاوين مجمعالتنميةالفالحيالنسائيبقصرالحدادة

الحلوب 

(alpine) 

المندوبية الجهوية  22
 للتنمية الفالحية

منظمة االغاثة  -
 االسالمية

 

صادر بالرائد الرسمي   تطاوين  مجمعالتنميةالفالحيالنسائياالملبقرماسة

 10بتاريخ  56عدد 

2018ماي   

تربية املاعز 

الحلوب 

(alpine) 

المندوبية الجهوية  - 17
 للتنمية الفالحية

منظمة االغاثة  -
 االسالمية

 



تربية املاعز  2018 تطاوينمجمعالتنميةالفالحيالنسائيبقصراوالدبوبكر 

الحلوب 

(alpine) 

المندوبية الجهوية  13
 للتنمية الفالحية

منظمة االغاثة  -
 االسالمية

 

تثمين نبتة  2018 تطاوين مجمعالتنميةالفالحيالنسائيالواحة

السمارة في 

الصناعات 

 التقليدية

المندوبية الجهوية  - 17
 للتنمية الفالحية

منظمة االغاثة  -
 االسالمية

 

تحويل و تصبير  2017 تطاوين مجمعالتنميةالفالحيبراسالواد

املنتوجات 

 الفالحية

25 

المندوبية الجهوية  -
للتنمية الفالحية 

 بتطاوين
معهد المناطق  -

 القاحلة
 ARCsجمعية  -

 

رب الشريحة و  2017 تطاوين30مجمعالتنميةالنسائيببئر

 املرقوم

19  

زيوت نباتية و  2017 تطاوين مجمعالتنميةالفالحيالنسائيبالدويرات

 املرقوم الدويري 

15  

رب الشريحة و  2017 تطاوين مجمعالتنميةالفالحيالنسائيببئرعمير 

 مشتقاته

15  

 مجمع التنمية الفالحي النسائي الزيتونة  بالفرش 

 تطاوين

صادر بالرائد الرسمي 

 29بتاريخ  119عدد 

 2018سبتمبر 

تحويل و تصبير 

املنتوجات 

 الفالحية

13   

   25 صناعات تقليدية  2019 تطاوين مجمع التنمية الفالحي النسائي ببني مهيرة



 فالحة

      

      

   20 دجاج الضيعة 2017 مجمع شط العوامر بقابس

تحويل املنتوجات  2018 مجمع أوالد السويس ي بقابس

 الفالحية

25   

تحويل املنتوجات  2017 مجمع النسائي املدو بقابس

 الفالحية

15   

تحويل املنتوجات  2019 مجمع حراير بن غيلون بقابس

 الفالحية

15   

      مجمع االمل بمنوبة

تربية و  تربية املاشية 2015 سبتمبر  16 ببن عروسمجمع تنمية فالحي ببرج السوقي

 النحل. 

و  تقطير العطرشية

 النباتات الغابية

*تحويل املنتوجات 

 الغذائية من الحبوب 

 *تصبير الزيتون 

املندوبية الجهوية  67

للتنمية الفالحية ببن 

 عروس

 ACPP جمعية

 



*جمع و استخراج 

 مادة الزقوقو.

*تحويل مادة الطين 

 الى اواني .

 *انتاج زيت الزيتون 

ببن  مجمع التنمية الفالحي " األمل " برج السدرية

 عروس

الفالحي و املجال  2018فيفري  

 تربية املاشية

26  

املندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية ببن 

 عروس 

 

 

فالحي في املجال   14/11/2017 ببن عروس مجمع البركة

مجال الزراعات 

 الكبرى و الزياتين

26  

املندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية ببن 

 عروس 
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