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Investissements déclarés  : 

Au cours des dix premiers mois de 2021, 5179 

opérations d'investissement ont été déclarées 

contre 5309 opérations au cours de la même 

période en 2020 . 

La valeur des opérations d'investissement dé-

clarées au cours des dix premiers mois de  2021 

s'élève à 1000.2 MD, contre 943.6 MD au cours 

de l'année 2020 (+6 %).  

   Les investissements approuvés se sont élevés à 

2562 opérations d'investissement d'une valeur de 

391.9 MD contre 2309 opérations d'investisse-

ment d'une valeur de 330.9 MD au cours de la 

même période de l'année précédente, enregistrant 

ainsi une évolution de 11 % en nombre et de 18.4 

% en valeur. par rapport au plan de développe-

ment 2016-2020, les investissements agricoles 

privés ont enregistré une baisse de 31.2 % en 

nombre et de 29.5 % en valeur. 

Investissements agricoles privés 10 mois 2021 : Principaux indicateurs 

Investissements approuvés 
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Prêts fonciers :  
   Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 51 

prêts fonciers d’une valeur de 8.0 MD contre 41 prêts 

d’une valeur de 6.2 MD durant la même période de 

l'année 2020 et 64 prêts fonciers d'une valeur de 10.0 

MD durant la même période en 2019. Ces prêts per-

mettront l'intégration de 518 hectares de terres dans 

le cycle économique contre 401 et 694 hectares de 

terres au cours des années 2020 et 2019, respective-

ment. 
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Les investissements approuvés sont répartis selon les activités comme suit (MD) : 

 

Structure des sources de financement 

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 117.1 MD, ce qui repré-

sente 29.9 % du volume d'investissement approuvé contre 96.7 M.D au cours de la même période de l'an-

née 2020. Ces primes sont réparties selon le type comme suit : 
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¨ La subvention pour l'acquisition de matériels agricoles s'est élevée à 48.3 MD, ce 

qui représente 41.2 % du total des subventions approuvées. L'achat de 1141 tracteurs 

agricoles, d'une valeur de 91.5 MD, a été approuvé, contre 963 tracteurs, d'une valeur de 

73.9 MD, au cours de la même période en 2020. 

¨ - Le taux de crédit a diminué pour atteindre 18.4 % au cours des dix premiers mois de 2021, après 

avoir été de l'ordre de 20.6 % au cours de la même période en 2020. 
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 أبرز مؤشرات  االستثمار حسب القطاعات  الى موفى شھر  أكتوبر 

عـمـلـيـات  7اشھر  االولى المصادقة علـى  10صادقت الوكالة خالل 

ھــا م.د  17.6إستثمار ذات مساھمة أجنبية بقيمة  عـمـلـيـات تـمـت  4منــ

المصادقة عليھا خالل شھر أكتوبر متعلقة بإستـمـارات خـاصـة بشـركـات 

 اإلحياء بمساھمة فرنسية وكندية وبلجيكية.

بـعـد %    18.4تراجعت نسبة القروض في ھيكلة اإلستثمار لتمثل     

 %. 20.6أن كانت في حدود 

 تطور نشاط الشركات ذات المساھمة األجنبیة 
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 تطور في إستثمارات شركات االحیاء 

 تراجع في القروض المسندة  لإلستثمار  

 االستثمارات في قطاع التحویل االولي 

%  10.2تراجعت اإلستثمارات المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي بـ 

ل م.د  24.6حيث بلغت   .2020سنة م.د  27.4مقاب

واليات وھي  أريانة،  6تراجعت اإلستثمارات المصادق عليھا في 

 منوبة، قفصة، قبلي، قابس، مدنين.

والیات  8تراجع االستثمار الفالحي في   

لفائدة م.د  51.6   عملية إستثمار بقيمة 25تمت المصادقة على 

رة م.د  2.1عمليات بقيمة  7شركات اإلحياء مقابل  س الفت خالل نف

 .2020من سنة 

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثيـن الشـبـان والـنـسـاء 

 على التوالي.%  9.8% و 5.8الباعثات بـ 

 استثمارات الباعثین الشبان 

م د قیمة المنح الماذون بصرفھا  90.2  

إذن بالصرف بقيمـة  2759تم إلى موفى شھر أكتوبر إصدار 

ى وجود م.د 90.2 رة إل إلشا مـلـف جـاھـز  1808. وتجدر ا

م.د .ھذا وقد إنتفعت اإلستثمارات المـصـادق   48.6للصرف بقيمة 

مـن حـجـم %    29.9م.د أي ما يمـثـل  117.1عليھا بمنح قيمتھا 

م. د خـالل  96.7اإلستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناھز 

 . 2020نفس الفترة من سنة 
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 جلسات  و ورشات عمل

 متابعة مشاريع التعاون الدولي 

اللجنة الوطنية إلسناد االمتيازاتاجتماع   

جـلـسـة  2021نـوفـمـبـر  10التامت بالمقر المركزي للوكالة  يوم 
خاصة باللجنة العليا لمشروع التعاون دفع االسـتـثـمـار وتـعـصـيـر 
المستغالت الفالحية  حضرھا أعضاء اللجنة و خصصت لـإلطـالع 
على تقدم مكونات المشروع  المتفق عـلـيـھـا والـبـرامـج الـجـديـدة 

 المنتظرة في الفترة المقبلة  

 Primeaاجتماع اللجنة العليا لمشروع   

أدى وفد تركي زيارة الى الوكالة خالل شـھـر نـوفـمـبـر خصـصـت  
للتعرف على مناخ االستثمار ومجاالت التعاون والشراكة فـي مـجـال 

  .تربية االحياء المائية في تونس 

 وفد تركي في زيارة الى الوكالة 

طريقة جديدة يعتمدھا المرافقين المختصيـن   ھي°  360تشخيص  
" لتشخيـص الـمـسـتـغـالت PRIMEAالمنخرطين في برنامج " 

المستثمرين الفالحييـن مـن رؤيـة  ستمكن الفالحية وھي طريقة 
واضحة للوضعيات الفنية والمالية لمستغلتھم مع تحديد نقاط القوة 
والضعف وتشخيص الفرص والمخاطر وبالتالي و سـتـسـاعـدھـم 
على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة وعلى التخطـيـط الـجـيـد 

 ...لبرامج االستثمار والتطوير

يتم اعتماده في إطار برنـامـج دفـع االسـتـثـمـار ° 360تشخيص 
وتعصير المستغالت الفالحية... وھو برنامج تشرف على انجـازه 
وكالة النھوض باالستثمارات الفالحـيـة بـتـمـويـل مـن االتـحـاد 

 ...األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية

 

  ""شٌخص سانيتك، تعرف ثنيتك°... 360: تشخيص معلومة 

اللجنة الوطنية عقد اجتماع  2021نوفمبر  16  تم يوم الثالثاء 
المصادقة على اسناد االمتيازات    إلسناد االمتيازات تم خالله

 م د  33.5  مشاريع فالحية بقيمة 9المالية لـ

وقد وزرعت ھذه الملفات  على كل من واليات بن عروس، 
كما تم ايضا .  باجة، المنستير، صفاقس، المھدية، القيروان، قابس 

أ د 845قروض عقارية بقيمة  5خالل االجتماع المصادقة على 
  شملت واليات الكاف وزغوان وسيدي بوزيد والقصرين

 

في اطار متابعة تقدم تنفيذ مشاريع التعاون الدولي بالوكالـة  تـم        
عقد جلسة عمل بالوكالـة خصـصـت لـمـزيـد  2021نوفمبر  29يوم 

التعرف على تقدم مكونات المشاريع وحسن تنفيذھا ومن بين المشاريع 
 / PRIMEA/ TRANSDAIRY  التي تـم  عـرضـھـا مشـروع 

ACCRÉDITATION APIA 
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 زيارات عمل ميدانية الى الجھات 
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في إطار متابعة تطور االستثمار الـفـالحـي فـي الـجـھـات 
والتعرف على سير النشاط فـي  اإلدارة الـجـھـويـة أدت 
المديرة العامة للوكالة رفقة مجموعة من اإلطارات بالوكالـة 
زيارة عمل ميدانية الى والية نابل  تم خاللھا زيارة عدد من 
المشاريع الفالحية  ( مشروع تربية الحشرات وتـحـويـلـھـا 

 ومشروع  زراعة االفوكادو

 

 

 

 

 

 

ومشروع  لغراسة األشجار المثمرة وقد تم خالل الـزيـارة  
التعرف على اھم  مكونات ھذه المشاريع واالشكاليات التـي 
تعترض أصحابھا  في مسعى اليجاد حلول لھا بالتنسيق مـع 

 اإلدارة الجھوية .

كما اختتم  برنامح زيارة العمل الى والية نابل بلـقـاء مـع    
السيد والي الجھة حيث تـنـاول الـلـقـاء مـوضـوع تـطـور 
االستثمار الفالحي الخاص والـقـطـاعـات الـواعـدة الـتـي 

 . تستحق الدعم والمتابعة في الجھة

 والية نابل 

في إطار متابعة تنفيذ برنامج دفع االستثمار و تعصير المستغالت 
وفد ممثل عن وكالة  2021نوفمبر  25أدى يوم  PRIMEAالفالحية 

و االتحاد  AFDالوكالة الفرنسية للتنمية   APIAالنھوض باالستثمارات 
و اإلدارة العامة للتمويل واإلستثمارات والھياكل المھنية  UEاألوروبي 
DGFIOP  زيارة الى والية المنستير لمتابعة مدى تقدم اشغال الدورات

ھذا االطار ومدى تقدم التكوينية الخاصة بالمرافقين المنتظمة في 
تشخيص المستغالت الفالحية المنخرطة في البرنامج باإلضافة الى 

 .االطالع على اھم استفسارات ومشاغلھم
كما التقى الوفد بأصحاب المستغالت الفالحية المنخرطين في 
البرنامج للتعرف اھم انتظاراھم وتطلعاتھم فيما يتعلق بتطوير 

 وتعصير ھذه المستغالت
 

 

 

 زيارة الى والية القيروان

متابعة  لمشاغل المستثمرين الفالحيين والمھنيين فـي الـجـھـات كـان 
زيارة الى احد المشاريع الفالحية  2021نوفمبر 12لإلدارة العامة يوم 

 حيث تم زيارة  شركة البركة لتحويل المنتوجات الفالحيةبوالية القيروان 
SETPA 

 ھك 470  المساحة السقوية -ھك  1820المساحة الجملية : 

  PRIMEAزيارة ميدانية الى والية المنستير في إطار برنامج 

 

 

   primeaزیارة  متابعة  للدورات التكوینیة  لمشروع  

القيام بزيارة عمل   2021نوفمبر  18تم اليوم الخميس 
لوالية سوسة من قبل مجموعة من اإلطارات بالوكالة لمتابعة 
اشغال الدورة التكوينية الخاصة بالمرافق المرجعي  (قطب 
التكوين بسوسة) وذلك لالطالع على مدى تقدم الدورة 

 وللوقوف عند اھم مشاغل المرافقين المختصين 
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 أنشطــة متنوعـــة 

شاركت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية في فعاليات      
الذي أنتظم تحت AGRIBOOSTافتتاح مشروع اقريبوست

اشرف والى القيروان بحضور ممثل البنك الدولي وممثلي الوكالة 
 . الوطنية للتشغيل و وكالة االرشاد والتكوين الفالحي

الممول من طرف دولة  AGRIBOOSTويھدف اقريبوست
ھوالندا بالتنسيق مع البنك الدولي في دعم وخلق مواطن الشغل 

 200للشباب بوالية القيروان وذلك من خالل استقطاب حوالي 
سنة قصد ادماجھم في  35و  18شاب تتراوح أعمارھم بين 

الحياة المھنية وذلك عبر تأطيرھم ومرافقتھم إلحداث مشاريعھم 
الخاصة او تسھيل عملية ادماجھم و تشغيلھم في المؤسسات ذات 

 . العالقة بالقطاع الفالحي
واعطيت بھذه المناسبة إشارة انطالق التسجيل في ھذا البرنامج 
مع التكثيف من الحمالت اإلعالمية و االتصالية للتعريف به لدى 

 الفئة الشبابية المستھدفة 
وتجدر اإلشارة انه على كل الراغين فـي الـمـشـاركـة فـي ھـذا 
ــع  ــوق ــم ــودة ب ــوج ــم ــارة ال ــم ــت ــر االس ــي ــم ــع ــج ت ــام ــرن ــب ال

 او بالصفحة الرسمية.. wwww.agriboost.tnالواب

مناسبة بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفالحية نطمت 
األسبوع العالمي للمبادرة، سلسلة من ورشات المبادرة عن بعد... 
شملت العديد من المواضيع على غرار االقتصاد االجتماعي 
والتضامني والقرض العقاري الفالحي واالقتصاد األخضر 
باإلضــــافة الى عرض عديد التجـــــارب في المبادرة الفالحيـــة 

 و الفالحة الرقمية .
 

 المشاركــة في األسبوع العالمــي للمبادرة  

  Agriboost المشاركة في افتتاح مشروع 
 إختتام المرحلة الثانية من مشروع االستثمار المسؤول لدى الشباب

 Soutien à l’investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires en Tunisie »  

تنظيم ورشة عمل خاصة باختتام  2021نوفمبر  24تم اليوم االربعاء 
المرحلة الثانية من مشروع االستثمار المسؤول لدى الشباب في الفالحة 

والصناعات الغذائية الذي يتم انجازه بالتعاون بين وكالة النھوض 
و المعھد الوطني للبحوث الزراعية   APIA باالستثمارات الفالحية  

 INRAT  ومنظمة االمم المتحدة لألغذية والزراعة FAO بحضور عدد
ھام من الشباب المنتفعين بھذا المشروع و عدد من ممثلي الھياكل 

 . المذكورة
وقد تم خالل الورشة عرض مراحل انجاز ھذا المشروع ومختلف 

مكوناته. ويذكر ان المشروع خصص لشباب والية باجة وقد انطلق منذ 
وھو يھدف إلى استقطاب الشباب لالستثمار المستدام  2019سنة 

والمسؤول في قطاعي الفالحة و الصناعات الغذائية وتحسين دخل 
 .المجتمعات الريفية

 
 
 
 
 
 
 

 ولتحقيق ھذا الھدف تم االتفاق على  : 
وضع خطط عمل استراتيجية بالتعاون بين الشركاء والقيام بتشخيص  -

ات ـــــمعمق للشروط اإلطارية للوصول الى مصادر التمويل و التشجيع
 .و بالتالي الوصول الى القيام باالستثمارات

وضع خارطة طريق إستراتيجية ، تم التوصل من خاللھا الى انشاء  -
 ssement des jeunesطPôle de réflexion sur l’inves قطب

agri-entrepreneurs (PRIJA) و قطب Agri – Accelerator  وھو
ما مكن من تطوير االستثمار في مجالي زيت الزيوت و تربية االغنام 

 . والتحويل بوالية باجة لدى فئة الشباب
كما تم خالل ھذا اللقاء تمكين الباعثين الشبان المنخرطين في ھذا 

 المشروع من عرض تجاربھم و تكريمھم بالمناسبة
 . 

  : وتجدر االشارة ان ھذا المشروع ساھم في

مرافقة الباعثين الشبان المنخرطين في ھذا البرنامج خالل مراحل 
 اعداد مخططات االعمال 

ربط الصلة بينھم و بين مؤسسات التمويل لتسھيل عملية تمويل 
 استثماراتھم 

 .تمكين عدد من الباعثين من دعم مادي لتطوير مشاريعھم
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 من أنشطة اإلدارات الجھوية للوكالة   

:   شاركت االدارة الجھوية للوكالة 2021نوفمبر  30لثالثاء ا
بسوسة في ورشة عمل بمقر االتحاد الجھوي للفالحة والصيد 

حول إعداد المخطط الجھوي للفالحة العائلية  البحري بسوسة 
) حول 2028-2019وذلك في اطار عشرية االمم المتحدة (

الفالحة العائلية. وقد تم خالل ھذه الورشة منافشة العديد من 
المواضيع على غرار: دعم الشباب وضمان استدامة الفالحة 
العائلية على مدى األجيال و تعزيز المساواة بين الجنسين في 

  مجال الفالحة العائلية والدور القيادي للمرأة الريفية

 

  GEW 2021في إطار األسبوع العالمي لـلـمـبـادرة    
شاركت محضنة المؤسسات الفالحـيـة بـالـكـاف واإلدارة 
الجھوية للوكالة  في أيام األبواب المفتوحة لتنمـيـة ثـقـافـة 
المبادرة بالمؤسسات الجامعية بوالية الكاف تحت شعار: " 

 12إلـى  08مـن  "أصنع فرصتك ، مستقبلك بين يـديـك
 2020نوفمبر 

مـداخـالت  03مكاتب ميدانية وتقديـم  03حيث تم تنظيم  
حول االمتيازات المالية والجبائية لالستثمارات في قـطـاع 
الفالحة والصيد البحري وأنشطة التحويل األولي المنـدمـج 
والخدمات المرتبطة بھما باإلضافة لخـدمـات الـمـحـضـنـة 

 لباعثي المشاريع من خريجي التعليم العالي.

 المشاركة  في  ندوة حول منظومة التمور  قبلــــي :  

 5و4شاركت اإلدارة الجھوية للوكالة بقبلي في ورشة عمـل يـومـي       
" التحليل التشاركي لسلسة القيمة الخاصة بالـتـمـور    نوفمبر تحت عنوان

في إطار    "  من أجل تحديد استراتيجية تنمية تنافسية و شاملة و مستدامة
فرص العمل من خالل االقتصاد المحلي و دعم الـتـنـمـيـة   :خلق  مشروع

   والية قبلي و سيدي بوزيد( CROLET(  المحلية في

 2021  نوفـمـبـر 26و  25كما شاركت في ورشة العمل المنعقدة يومي  
في   للزراعات الخضرية"   تحت عنوان" التحليل التشاركي لسلسة القيمة

 إطار نفس البرنامج.

:  المشاركة في ورشة عمل حول المخطط سوسـة 
 الجھوي للفالحة العائلية  

نوفـمـبـر   11عقدت اللجنة الجھوية إلسناد االمتيازات يوم  

عـمـلـيـة  51على تمت خالله المصادقة  7اجتماعھا عدد 

مليون دينار في أنشطة الميكنة الفالحيـة  6,2استثمار بقيمة 

وتربية النحل والري الفالحي وغراسة األشجار الـمـثـمـرة 

  وإنتاج الطاقة المتجددة .

 : اجتماع اللجنة الجھوية   القيروان

 األبواب المفتوحة لتنمية ثقافة المبادرة :   الكــــاف

عقد اجتماع باإلدارة الجـھـويـة لـوكـالـة  2021تم خالل شھر نوفمبر  
النھوض باالستثمارات الفالحية بنابل تحت اشراف الـمـديـرة الـعـامـة  
خصصت لمتابعة مؤشرات االستثمار الفالحي بالجھة و ظروف سـيـر 

 العمل ومشاغل اإلطارات باالدارة .

اجتماع بالمقر الجھوي للوكالة لمتابعة سير العمل نابل :  

في إطار األسبوع العالمي للمبادرة شاركت االدارة الجھوية للوكـالـة      
الـتـي تـھـدف  "ConnectBiotech"خالل سھر نوفمبر في تظاھرة 

لتشجيع الطلبة على التوجه نحو ريادة األعمال و االنتصـاب لـلـحـسـاب 
الخاص التي تم تنظيمھا بالتنسيق بين المعھد العالي لـلـبـيـوتـكـنـولـوجـيـا 
بالمنستير و مختلف ھياكل المساندة بالمنستير. تم خالل ھذه الـتـظـاھـرة 
توقيع إتفاقية شراكة بين الوكالة و المعھد الـعـالـي لـلـبـيـوتـكـنـولـوجـيـا 
بالمنستير و قدم السيد المدير الجھوي للوكالة دور الوكالة و مـحـضـنـة 
المؤسسات في مرافقة و تأطير اصحاب افكـار الـمـشـاريـع و خـاصـة 
المجددة منھا و التعريف باھم االليات و الحوافز التي تساند الباعثين فـي 

  .احداث مشاريعھم

 المشاركة في األسبوع العالمي  للمبادرة المنستير  : 
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  2021الى موفى شھر نوفمبر والشراكة  بالوكالـــة  برامج  التعاون 

برنامج التعاون التونسي الفرنسي دفع االستثمار وتعصیر 
 PRIMEAالمستغالت الفالحیة 

 إنطالق برنامج تكوین الدفعة الثانیة من المرافقین المختصین  ¨

باإلدارة  23أقطاب تكوین و 6خلق  ¨ قة   ف مرا ل ل یة  جھو خلیة 
 الجھویة للوكالة 

ین  ¨ عث  670من اھداف المشروع تكو ب في  مختص  فق  مرا
فالحي  45المشاریع الفالحیة و ل مار ا ث الست ل مرجعي  فق  مرا

  مستغلة فالحیة... 10.000وتعصیر 

 

 

 مشروع التعاون التونسي السويسري الخاص 
    sippo بتنمية الواردات السويسرية 

    برنامج التعاون التونسي األلماني

IAAA :(التجديد في الفالحة والصناعات الغذائية)  

  Transdairyبرنامج  التعاون مع االتحاد االوروبي 

ستنظم وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية  يوم  ¨
وذلـك يـوم  Transdairyاعالمي حول مشـروع 

 .2021ديسمبر  2الخميس 

 ھذا وقد تم في ھذا المشروع  : ¨

فتح باب الترشحات للمشاركة في ھذا البـرنـامـج    ¨
الذي يھدف إلى تثمين نتائج البحث الـعـلـمـي فـي 
منظومة االلبان من خالل  مزيـد الـتـواصـل بـيـن 
الباعثين  ومؤسسات البحث والتعليم الـعـالـي  و 

فـي الـبـيـو   living labإحداث مختـبـرات حـيـة
 9تكنولوجيا والنانوتكنولوجيا ومرافقـة وتـكـويـن 

 Spin-offمؤسسات مبتكرة 

 

فـي  نوفمبر   25شاركت وكالة النھوض في االستثمارات الفالحية يوم    
  comité de coordination pays cccاإلجتماع السنوي للجنة العليا 

 /GICAالتي تضم الوكالة و ھياكل أخرى ممثلة في   sippoلمشروع 
Cepex /CCITUNIS/ GIPP    و خصصت الجلسة لتقديم اھم النـتـائـج

 النھائي لمـكـونـاتولتقديم البرنامج للمرحلة االولى من المشروع المذكور 
 . 2025الى  2021الذي يمتد من  الفترة الجديدة للبرنامج

يھدف الى دعم قدرات اطارات الوكالة فيـمـا  sipooويذكر ان برنامج   
يتعلق باإلحاطة الفنية و مرافقة الشركات المصدرة و المنتجين الراغـبـيـن 
في توجيه منتجاتھم نحو االسواق الخارجية اضافة الى تطوير المشاركات 
التونسية في التظاھرات الخارجية المختصة و ذلك بھدف مزيد التعريف و 
الترويج للمنتوج الفالحي التونسي و المساھمة في برامج  التحول الرقمـي 

 . للمؤسسات 

مـقـاربـة ورشة انـطـالق تنظيم   2021نوفمبر 12تم يوم      
"التجديد في التكوين حول الممارسات الّزراعـيّـة الـجـيّـدة فـي 

ضـمـن بـرامـج ھذا التكوين الذي يأتي ، FIPزراعة البطاطا" 
ّة مشروع التعاون " ئي غذا ل ناعات ا التجديد في الفالحة و الّص

IAAA "  ضا علىه وكالة النھو ف  شر ي ت باالستثـمـارات  لذ
وذلـك بـحـضـور  GIZالتعاون مع الوكالة األلـمـانـيّـة الفالحية ب

المديرة العامة للوكالة و مدير المركز الفني للبطـاطـا ومـمـثـلـة 
 وكالة التعاون األلماني عن المشروع بتونس .

ويذكر ان  ھذا التكوين سيعتمد على تدريب مجدد  للمنتجين فـي 
القطاع وللمستشارين الفالحيين في مجـال االرشـاد الـفـالحـي 

االندرغوجيـا وعـلـى l’andragogieوسيشتمل على مقارية 
 تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ھذا المجال .

بوزيد و سيتم تنظيم ھذه الدورات التدريبية في القيروان وسيدي 
منتًجا على األقـل حـتـى  750والقصرين وجندوبة وستستھدف 

 .2023أكتوبر 
 


