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     Dans Ce Numéro  

La Commission  Nationale d ’ Octroi des 
Avantages  

 

· 9 Projets agricoles approuvés d’une va-
leur de 22,3 MD  

· 8 Crédits fonciers d’une valeur de 1,3 MD  

La Commission nationale d ’ octroi des avantages 

relevant de l ’ Agence de promotion des investisse-

ments agricoles ( APIA ) , a approuvé 9 projets 

agricoles d ’ une valeur de 22,3 MD ( millions de 

dinars ) . Ces projets vont bénéficier de subven-

tions et incitations de l ’ ordre de 2,9 MD et permet-

tront de créer environ 52 emplois permanents qui 

seront réalisés dans les gouvernorats de Sfax, Kai-

rouan, Sousse, Bizerte et Nabeul.Parmi ces projets, 

la commission a approuvé, pour la première fois, la 

création d ’ une unité de production de pâte biologi-

que dans le gouvernorat de Sfax, d ’ une valeur de 

6 MD . En outre, la commission a approuvé l ’

octroi de 8 crédits fonciers d ’ une valeur de 1,3 MD 

répartis sur 86 hectares, dans les gouvernorats de 

L ’ Agence de Promotion des Investissements Agricoles 

( A PIA ) , a appelé les investisseurs à s ’ inscrire pour la parti-

cipation à la rencontre tuniso-hongroise en ligne ”  Online Bu-

siness Meeting ” , qui se tiendra, le 15 juillet 2020. Les busi-

nessmen intéressés devraient s ’ inscrire avant le 12 juillet 

2020,  rappelant que la manifestation ouvre la voie aux entre-

prises tunisiennes pour participer à des rencontres de partena-

riat avec leurs homologues hongrois. 

APIA : Lancement d’un Meeting d’Affaires Tuniso-
Hongrois en Ligne 

Après 18 mois de formation innovante, de coaching individuel 

et d ’ accompagnement en entrepreneuriat agricole et agroali-

mentaire au profit de 300 jeunes promoteurs tunisiens, basés 

dans sept gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest du 

pays, le programme AGRIPRENEUR 2.0 passe aujourd ’ hui à 

une phase décisive, celle de faciliter l ’ accès au financement, 

le mentoring et la mise en œuvre effective des modèles et 

plans d ’ affaires élaborés. Cette phase de couronnement 

des initiatives et de concrétisation des projets nécessite des 

actions diverses de mise en relation ( matchmaking)  entre 

les jeunes agripreneurs et les milieux d ’ affaires et de finance-

ment. C ’ est ainsi qu ’ une convention de partenariat a été 

signée récemment entre le programme AGRIPRENEUR 2.0, 

et l ’ association Carthage Business Angels ( CBA ) ,  premier 

réseau des investisseurs providentiels en Tunisie. 

AGRIPRENEUR 2.0  

Le Programme AGRIPRENEUR 2.0 

Il est à rappeler que le programme AGRIPRENEUR 2.0 fait 

partie du projet «Promotion de l'Agriculture durable et du Dé-

veloppement rural en Tunisie PAD II  qui est mis en œuvre 

dans le cadre de la coopération Tuniso-allemande par la GIZ 

Tunisie en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, de la 

Pèche Maritime et des Ressources hydrauliques et l ’ Agence 

de Promotion des Investissements Agricoles ( APIA ) . 

 

· 185 MD d'investissements agricoles pri-

vés durant le 1er semestre 2020 

  D ’ autre part, Les investissements approuvés 

durant le 1er semestre 2020 ont atteint 1370 

opérations d ’ une valeur de 185 MD, contre 1034 

opérations d'investissement d'une valeur de 161.4 

MD au cours de la même période de l'année der-

nière, enregistrant ainsi une augmentation  de 14 % 

en termes de valeur.   
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 استبیان خاص 

 بانتظارات  المستثمرین الفالحیین بعد أزمة كورونا 

في إطار تقییم تداعیات أزمة كورونا على اإلست'ث'م'ار ال'ف'الح'ي ال'خ'اص    
قامت الوكالة بإنجاز إستبیان لدى المستثمرین الفالحیین لتقییم مدى تأث'ی'رات 
ھذه األزمة على برامجھم االستثماریة واإلستماع إلى م'ق'ت'رح'ات'ھ'م إلن'ع'اش 

باعث  300وقد شمل اإلستبیان أكثر من .  االستثمار بعد فترة أزمة كورونا 
وم'ن أھ'م ن'ت'ائ'ج .  تحصلوا على تصاریح باالستpثpمpار مpنpذ أقpل مpن سpنpة

من المستثمرین  شرعوا في إنجاز مش'اری'ع'ھ'م،    %  70االستبیان نذكر أن  
من الباعثین  إنطلقوا في االنجاز و واصلوا ف'ي ب'ع'ث مش'اری'ع'ھ'م    %  60

م'ن  %75خالل فترة أزمة كورونا في حین توقف الثلث بصفة وقتی'ة أم'ا 
المستثمرین فقد أعربوا على نیتھم مواصلة االستثمار بعد أزمة كورونا ومن 

 :أھم مقترحاتھم إلنعاش االستثمار الفالحي الخاص  نذكر حسب األھمیة

 مزید تبسیط اإلجراءات اإلداریة -
 النفاذ إلى التمویل -
 الرقمنة والخدمات عن بعد -

وھكذا یتبین أن  أزمة كورونا لم ینتج عنھا توقف نھائي ل'إل'س'ت'ث'م'ار ف'ي    
المجال الفالحي وھو مرتبط باألساس بأنھ ق'ط'اع إس'ت'رات'ی'ج'ي ول'م یش'م'ل'ھ 
الحجر الصحي باإلضافة إلى حرص الباعثین على إستغالل الفرص المتاحة 
بعد أزمة كورونا خاصة في مجال  التحویل والتخزین والتثمی'ن م'م'ا ی'دع'م 
مكانة القطاع الفالحي والصناعات الغذائیة ویعزز ج'اذب'ی'ة االس'ت'ث'م'ار ف'ي 

 .القطاع الفالحي

وبناءا على كل االستنتاجات فإن الوكالة ستسعى خالل الفت'رة ال'ق'ادم'ة إل'ى 

 :محاور إستراتیجیة أساسیة  3مزید  تدعیم نشاطھا ضمن  
 تدعیم آلیات مرافقة المستثمرین خالل كافة مراحل اإلنجاز،* 

وضpیpعpة  37إنجاح عملیة كراء األراضي الدولیة المعلنة بالقائمة عدد *  
الھیشة في أحسن اآلجال بما سیمكن من تدارك تراجع التصاریح المسجل 

 منذ بدایة السنة،

تشخیص أفكار مشاریع جدیدة وواعدة فpي مpتpنpاول الشpبpاب وحpامpلpي *  

 .الشھائد

الحرص على استعمال التكنول'وج'ی'ا ال'ح'دی'ث'ة وم'واك'ب'ة في إطار  
التحول الرقمي واست'غ'الل'ھ ل'خ'دم'ة ال'ق'ط'اع ال'ف'الح'ي م'ن ح'ی'ث 

انعكاساتھ االیجابیة على مردودیة القطاع من حیث ن'وع'ی'ة وط'اق'ة 

اإلنتاج  و نخص بالذكر  منھا التقنیة المتعلقة ب'اس'ت'ع'م'ال ال'ط'ائ'رة 

وكالة النھوض باالستثمارات الفالحیة بالتعاون نظمت "  دون طیار 
'' ح'ولالم'ن'ت'دى االف'ت'راض'ي مع الشركة  الوطنیة لحمایة النباتات 

 2وذل'ك ی'وم '' الطائرات دون طیار في خدم'ة ال'ق'ط'اع ال'ف'الح'ي 

أشرف على افتتاح أشغالھ السید رئیس دیوان وزی'ر 2020جویلیة 

 . الفالحة والصید البحري والموارد المائیة

وقد واكب المنتدى الذي تم بثھ مباشرة على صف'ح'ة ال'ت'واص'ل     
ألف مشاھدا و بلغ عدد المتابعین ع'ن ب'ع'د  15االجتماعي للوكالة 

مشاركا حیث مثل  المن'ت'دى م'ن خ'الل  Teams  309عبر تقنیة 

االستفسارات التي طرحت فرصة ھامة للتعریف بھذه التكنول'وج'ی'ا 

وأھمیة استعمالھا في حمایة الزراعات وحسن التص'رف والض'غ'ط 
وقد أثار الخبراء الم'ش'ارك'ون ...  على مستلزمات اإلنتاج  وغیرھا 

من خالل مداخالتھم  م'ج'االت اس'ت'ع'م'ال ال'ط'ائ'رات دون ط'ی'ار 

لل'ن'ھ'وض ب'ال'ق'ط'اع ال'ف'الح'ي وال'ج'ان'ب األك'ادی'م'ي  وال'ت'ك'وی'ن  

وال''ت''ش''ری''ع''ات وأھ''م االم''ت''ی''ازات ال''م''ال''ی''ة وال''ج''ب''ائ''ی''ة ال''خ''اص''ة 
 .بالتكنولوجیا الحدیثة

كما تم عرض شھادات حیة لتجارب بینت أھمیة استعمال ھذه 

 .التكنولوجیا الحدیثة في المجال الفالحي ونتائجھا االیجابیة المحققة

 منتدى افتراضي حول

استعمال الطائرات دون طیار في القطاع الفالحي    

دورة تكوینیة حول التغیرات  2020جوان  24انطلقت یوم    
لفائدة إطارات من الوكالة على المستوى المركزي " المناخیة 

والجھوي وذلك باعتماد تقنیات التواصل عن بعد أمنھا خبیر 
 .مختص في ھذا المجال 

وتم خالل ھذه الدورة ،والتي تأتي في إطار برنامج التعاون 
، التعریف بمفھوم '' الفالحة التنافسیة'' التونسي اإلیطالي حول

التغیرات المناخیة و أھم أسبابھا إضافة إلى التعرض الى بعض 
مخاطرھا وتأثیرھا على الوضع الفالحي و االقتصادي و 

االجتماعي و اإلجراءات الكفیلة بالحد من أثارھا بما في ذلك 
التشجیع على االستثمار في المشاریع الفالحیة التي تأخذ بعین 

 . االعتبار شروط المحافظة على البیئة

 تطور  االستثمار الفالحـــي الخاص

2020خالل السداسي األول من سنة     

ŸA من المتوقع  أن تبلغ عم'ل'ی'ات االس'ت'ث'م'ار ال'م'ص'ادق ع'ل'ی'ھ'ا خ'الل
عملیة اس'ت'ث'م'ار ب'ق'ی'م'ـ'ـ'ة  1370،   2020السداسي األول من سنة 

مس'ج'ل'ة ب'ذل'ك م د   161.4عملیة  بقیمة  1084مقابل  م د  185
  .من حیث القیمة  % 14تطورا  بنسبة  

كما شھدت االستثمارات ال'م'ص'رح ب'ھ'ا إل'ى م'وف'ى ش'ھ'ر ج'وان    
عملیة  %2644من حیث القیمة  حیث تم التصریح بـ   28تراجعا بـ 

ع'م'ل'ی'ة  ب'ق'ی'م'ـ'ـ'ـ'ة  3924م د  مقـــ'اب'ل    513  5. استثمار  بقیمة
 . 2019م د  خالل نفس الفترة من سنة  718.8

تمت المصادقة على مشروع تحوی'ل :  نشاط جدید  بوالیة صفاقس    
طن في السنة  وھو م'ن  750العجین البیولوجي بطاقة إنتاج تقدر ب 

م د   6.5المشاریع ذات القیم'ة ال'م'ض'اف'ة ب'ح'ج'م اس'ت'ث'م'ار ت'ق'د ب 
م'ن أص'ح'اب الش'ھ'ائ'د  5موطن شغل منھم  11وسیمكن من إحداث 

 العلیا  

  دورة تكوینیة حول التغیرات المناخیة
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 اجتماع مجلس  مؤسسة الوكالة 

 مواصلة دعم منتجي البطاطا بالمرتفعات 

 " IAAA"في إطار مشروع التعاون 

التجدید في ال'ف'الح'ة " في إطار مشروع الشراكة التونسي األلماني     

الذي ت'ت'ول'ى ال'وك'ال'ة اإلش'راف ع'ل'ى  "IAAAوالصناعات الغذائیة 

، إن'ط'ل'ق ال'م'وس'م GIZإنجازه بالتعاون مع وكالة التعاون األل'م'ان'ي 

الخامس على التوالي لبطاطا المرتفعات بجھتي ال'ق'ص'ری'ن وال'ك'اف، 

ھذا المشروع الذي یتم إنجازه بالشراكة مع المركز ال'ف'ن'ي ل'ل'ب'ط'اط'ا 

 .والقناریة والمندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة ب'ال'والی'ات ال'م'ع'ن'ی'ة

 وقد تمثلت مساعدة المشروع لمنتجي البطاطا في بدایة ھذا 

الموسم في توزیع كمیة من بذور البطاطا مع وثائق فنیة حول تقنی'ات 

 .إن''ت''اج ال''ب''ط''اط''ا ب''ال''م''رت''ف''ع''ات ت''م إع''دادھ''ا ف''ي إط''ار ال''م''ش''روع

أما المناطق المعنیة بتدخل المشروع بالنسبة لھذا الموسم فھي ح'ی'درة 

وبودریاس وعین جنان والحزة وخموده وفریانة وعین نوبة من والیة 

 .القصرین، وصراورتان والدھماني والكاف الشرقیة من والیة الك'اف

علما وأن تدخل المشروع في المواسم السابقة تمثل في توفی'ر ال'ب'ذور 

ومساندة المنتجین لتكوین مجمع تنمیة فالح'ی'ة ب'م'ن'ط'ق'ة ص'راورت'ان 

وتمكینھ من معدات میكنة فالحیة، ھذا باإلضافة إل'ى ت'ن'ظ'ی'م دورات 

تكوینیة حول تقنیات اإلنتاج وأخرى حول تنمیة روح المبادرة وحسن 

التصرف في المستغلة الفالحیة لتطوی'ر م'ردودی'ت'ھ'ا وذل'ك ب'اع'ت'م'اد 

  FBS (Farmer Business School)منظومة التكوین 

      

و من األنشطة األخرى التي  یؤمنھا مش'روع ال'ت'ع'اون ال'م'ذك'ور      

االنطالق في الدورات التكوینیة ف'ي م'ج'ال ت'ق'ن'ی'ات ت'رب'ی'ة األب'ق'ار 

الحلوب لفائدة المربین، ھذا النشاط الذي یندرج ضمن مكونة الت'ج'دی'د 

ح'ی'ث ی'ت'ول'ى إن'ج'ازه ع'ل'ى  "FILفي التكوین في منظومة األلبان  

ب'ال'ت'ع'اون م'ع دی'وان ت'رب'ی'ة GFAالمیدان مكتب الدراسات األلماني 

 FIL/IAAA.الماشیة وتوفیر المرعى

 

یعد تبسیط اإلجراءات الخاصة بمطالب ال'ت'رش'ح ل'ك'راء الض'ی'ع'ات ال'دول'ی'ة   
، خاصة بع'د  37 الفالحیة لبعث شركات إحیاء وتنمیة فالحیة ضمن القائمة عدد

صدور     قرار وزیر الفالحة والصید البحري والموارد المائیة ووزیر أم'الك 
أول'وی'ة    2020ج'وان  16ب'ت'اری'ɑ  1699ع'دد  الدولة والشؤون ال'ع'ق'اری'ة

اشتغلت علیھا الوكالة حیث  قامت الوكالة بإصدار بالغ اعلنت فیھ عن الص'ی'غ 
الجدیدة إلیداع الوثائق المكونة لملفات الت'رش'ح وال'م'ن'ص'وص ع'ل'ی'ھ'ا ب'ك'ّراس 
 ɑ'الشروط المنّظم لعملیة كراء الضیعات الدولیة الفالحیة وذلك ب'االك'ت'ف'اء ب'ن'س
مجردة بدل نسɑ مطابقة لألصل و االك'ت'ف'اء  أیض'ا ب'إمض'ائ'ھ'ا دون ت'ع'ری'ف 

 بھ،بالنسبة للوثائق المطلوب التعریف بإمضائھا 

وفي صورة إرساء عرض كراء ضیعة على مترشح، یتعّین إعادة تقدیم الوثائق 
ف'ي أج'ل أقص'اه  تاّمة الموجب وفق الصیغ المنصوص علیھا بك'راس الش'روط

  من تاریɑ اإلعالن عن نتائج الفرز والتقییم یوما 15

 تغییر في صیغ إیداع  ملفات كراء الضیعات الدولیة 

 استئناف ورشات التكوین الخاصة بالمرافقین المختصین

في إطار مواصلة تكوین المرافقین المختصین في بعث المشاریع الفالحیـــ'ـ'ـ'ة      
و التصرف في المستغالت و الذي یندرج في إطار برنامج التعاون مع الوك'ال'ة 

دف'ع االس'ت'ث'م'ار و ت'ع'ص'ی'ر '' الفرنسیة للتنمیة واإلتحاد األوروبي المتعلق بـــ' 

 2020ان'ط'ل'ق'ت خ'الل ش'ھ'ر ج'وان  '' PRIMEAالمستغالت ال'ف'الح'ی'ة  
مجموعة من ورشات  التكوین لفائدة المرافق'ی'ن ال'م'خ'ت'ص'ی'ن م'م'ث'ل'ي اق'ط'اب 

 .التكوین بكل من تونس و الكاف والمنستیر وصفاقس وزغوان ومدنین 

ومخططات األعمال و تتواصل كل  BMCویھم التكوین إعداد نماذج األعمال  
 .دورة على امتداد أسبوع 

و للتذكیر فإن البرنامج المذكور یأتي في إطار تعصیر القطاع الفالحي ومزید 
دفع االستثمار الخاص إضافة إلى تحسین أداء منظومة تعھد ملفات االستثمار 

   ودعم آلیات مرافقة وتأطیر

إجتماع مجلس م'ؤس'س'ة وك'ال'ة ال'ن'ھ'وض  2020جوان 30عقد یوم الثالثاء   
وتض'م'ن ج'دول  2020باالستثمارات الفالحیة في دورتھ األولى بعنوان سن'ة 

والقوائم  2019أعمال المجلس تقدیم التقریر السنوي لنشاط الوكالة بعنوان سنة 
المالیة الوقتیة وعرض للتصرف في المی'زان'ی'ة وت'ن'ف'ی'ذ الص'ف'ق'ات ال'ع'م'وم'ی'ة 

  .وغیرھا من المسائل المتعلقة بسیر عمل المؤسسة

ھذا و تنطلق خالل األیام القلیلة القادم'ة ورش'ات ال'ت'ف'ك'ی'ر ح'ول م'ن'اخ 

 االستثمار  وھي تھم كذلك المرافقین ممثلي اقطاب التكوین المذكورة 


