
1 

 

MAI 2022  

    www.apia.com.tn    tel 7771300             fax 71808453             Facebook : agence de promotion des investissements agricoles  

 Investissements déclarés  Evolution de 40.3 % en valeur des Investis-
sements approuvés  

 

233.2 MD d'invesĒssements agricoles privés  
Au cours des Cinq  premiers mois de 2022 

  Les investissements approuvés se sont élevés à 

1279 opérations d'investissement d'une valeur de 

233.2 MD contre 1322 opérations d'investissement 

d'une valeur de 166.2 MD au cours de la même pé-

riode de l'année précédente, enregistrant ainsi une 

baisse de 3.3 % en nombre et une évolution de    

40.3 % en valeur. Par rapport au plan de développe-

ment 2016-2020, les investissements agricoles privés 

ont enregistré une baisse de 30.4 % en nombre et de 

16.1 % en valeur. 

Au cours des cinq premiers mois de 2022, 2791 

opérations d'investissement d'une valeur de 

536.4 MD ont été déclarées contre 3117 dé-

claration d'une valeur de 607.8 MD durant la 

même période en 2021, enregistrant ainsi une 

baisse de 10.5 % en nombre et de 11.7 % en 

valeur. Par rapport au plan de développement 

2016-2020, les déclarations ont connu une 

baisse de 18.1 % en nombre et de 7.7 % en va-

leur. 
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Les investissements approuvés sont répartis selon les secteurs comme suit (MD) : 

Prêts fonciers 

Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 11 prêts fonciers d’une valeur de 1.7 MD contre 16 

prêts d’une valeur de 1.7 MD durant la même période de l'année 2021. Ces prêts permettront l'inté-

gration de 106 hectares de terres dans le cycle économique contre 123 durant la même période de 

Répartition des primes selon le type des primes 

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Structure des sources de financement    Les investissements approuvés ont bénéficié de subven-

tions d'un montant de 61.6 MD, ce qui représente 26.4 % du volume d'investissement approuvé 

contre 51.1 M.D au cours de la même période de l'année 2021.  

Total :233.2 MD  

Total  ;166.2 MD  
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تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء 
من الحجم الجملي المصادق عليه %    5المائية لتمثل 

. ھذا وقد مثلت %  1بعد أن كانت  ال تتجاوز 
اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط تربية 

 %.  80.1األسماك في االقفاص العائمة 

 . 
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موطن شغل قار   2971  

 أنشطة الدواجن 

 اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية  

ستمكن اإلستثمــارات المصــادق عليھــا والمقدرة ب   
موطن شغل قار مقابل  1297من إحداث م.د   233.2
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  1349

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر ماي   

م.د  40.8بلغت اإلستثمارات في نشاط تربية الدواجن قيمة 
سنة م.د  5.7مقابل  س الفترة من  نتيجة   2021خالل نف

 وجود توسعات ھامة في المشاريع الكبرى في ھذا النشاط.

ي ما م. 22.4بلغت منحة إقتناء المعدات الفالحية قيمة       د أ
من مجموع المنح المصادق عليھا. ھذا وقد %    36.4يمثل 

 43.3جرارا فالحيا بقيمة  534تمت المصادقة على إقتناء 
رة م.د  43.5جرارا بقيمة   555م.د مقابل  س الفت خالل نف

 .2021من سنة 

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط خدمات 
تحضير األرض والجني والحصاد وحماية النباتات 

ت م.د  11.6لتبلغ %   43.2والعناية بھا بـ   ن كان بعد أ
 م.د. 8.1في حدود 

 نشاط خدمات تحضير األرض 

 ميكنة فالحية 

بعد أن كانت في %    22.2تطورت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة %  18.6حدود 

 توزيع نسب القروض 
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 أنشطة متنوعة  

 
إفتتح السيد وزير الفالحة والموارد المائيــــــــة والصـيـد  

الـيـوم اإلعـالمـي   2022مـاي   25يوم  األربعاء البحـــري  
الخاص بتقديم الدراسة االستراتيجية لتثميـن الـمـنـتـجـات الـمـحـلـيـة 
والنھوض بھذا القطاع التي تندرج في إطار االنـطـالق فـي تـفـعـيـل 

مشروع "نـفـاذ    PAMPAT2البرامج واألنشطة الخاصة بمشروع 
المنتجات المحلية لألسواق" الممول من قبل كتابة الدولـة لـالقـتـصـاد 

وبتنسيق من طرف منظمة األمم المتحدة لـلـتـنـمـيـة  SECOبسويسرا 
وذلك بحضور  سعادة سفير سـويسـرا بـتـونـس ONUDIالصناعية 

و ممثلوا الھياكل المتدخلة فـي إنـجـاز   PAMPAT2وممثل مشروع 
  DGPA/APIA ONUDI/SECOھذه الدراسة من طرف (/

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 
 
 
 

      
و اكد السيد الوزير بالمناسبة  على أھمية تثمين المنتجـات الـمـحـلـيـة 
والترويج لھا ودعم مساھمتھا في الرفع من العائدات المالية للمنتجـيـن 
ودفع القدرة التشغيلية في القطاع، مذكرا بما تم إنجازه على مسـتـوى 
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري لمساندة الـمـھـنـيـيـن 
والمنتجين من تنظيم للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية كل سـنـتـيـن 
بالتنسيق مع األطراف المتدخلة في ھذا المـجـال لـمـزيـد الـتـعـريـف 

 والتسويق لھذه المنتجات الفالحية ذات القيمة المضافة. 

 لتقديم الدراسة االستراتيجية  إعالمي  يوم 
 لتثمين المنتجات المحلية 

IAAA  مشروع التعاون  
 توقيع إتفاقية  تعاون لتطوير منظومة االلبان 

في إطار تبادل التجارب والـخـبـرات فـي الـقـطـاع الـفـالحـي 
واالطالع على التجربة التونسية في مجال النھوض باالستثـمـار 
الفالحي الخاص ال سيما فيما يتعلق باالمتيازات و التشـجـيـعـات 

استقبال وفد مصـري  2022ماي  14الممنوحة للقطاع  تم  يوم 
بالمقر المركزي للوكالة . حيث تم استغالل الزيارة لدعوة الوفـد 
للمشاركة في الدورة القادمــــة مـن الصـالـون الـدولــــــــــــي 

الذي  سيلتـئـم  2022لالستثمار الفالحــــي و التكنولوجيا سيات 
 .خالل شھر أكتوبر المقبل بفضاء المعارض بالكرم

 وفد مصري في
 زيارة لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية  

في إطار مشروع التعاون الفني التونسي األلماني'' التجديـد        
، وبھدف تطوير الشراكة IAAAفي الفالحة والصناعات الغذائية 

مـاي  30تـم يـوم االثـنـيـن  PPPبين القطاعين العام والخاص 
، إبرام إتفاقية تعاون بين وكالة النھوض بـاالسـتـثـمـارات 2022

 وشركة ستيل. GIZالفالحية ووكالة التعاون األلماني 

وتھدف ھذه االتفاقية إلى المساھمة في تطوير منظـومـة األلـبـان 
فـالح حـول  2500بالشمال التونسي، وذلك من خالل تـكـويـن 

الطرق المثلى لتربية الماشية باالعتماد على طـريـقـة الـمـدارس 
، وتوزيع معدات فـالحـيـة Farm Business Schoolالحقلية 

مجددة لتربية األبقار والعمل على إنشاء ضيعات نموذجية لتربـيـة 
األبقار الحلوب تشمل كل تدخالت المشروع مع تركـيـز مـعـدات 

 استعمال الطاقة الشمسية...
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 تشجيع المبادرة الخاصة  

    

 

 ندوة حول الحلول الرقميّة والتّكنولوجيا المبتكرة من أجل فالحة عصريّة 

 
بھدف إرساء مقاربة جديدة تعتمد على الوسائل الرقمية لتثمين المنتوج وإقرار حوكمة رشيدة ومتطورة للقطاع على جميع المستـويـات،         

، ندوة حول الحلول الرقميّة والتّكنولوجيا المبتكرة من أجل فالحة عصريّة،تحت اشراف السيد وزير الفالحة 2022ماي  09انتظم يوم االثنين 
ر مـديـوالموارد المائية والصيد البحري  و بحضور المديرة العاّمة لوكالة النّھوض باإلستثمارات الفالحيّة ومدير عام تكنولوجيات االتصال و 

و ممثلين عن ھياكل التّمويل ووكالة التّعاون االلماني والمديرين العامين المعنيين والمستثمرين وأصحـاب الـمـؤسـسـات   GLOBAL NET  عام
 .النّاشئة

بـراز و قد  ثمن الوزير ھذه المبادرة باعتبارھا فرصة لتشخيص آليات استعمال التّكنولوجيا الّرقمية والحديثة الموّجھة للقطاع الفالحـي وا     
 .دورھا من أجل تحول رقمي عبر االمكانيات  المتوّفرة لفائدة القطاع الفالحي

الى ضرورة العمل على رقمنه القطاع الفالحي، بھدف تيسير الخدمات الموجھة للمستثمرين والفالحين، عبر التشجيع على المبادرات كما دعا 
ت اءاالشابة الھادفة والّرامية إلى تطوير القطاع الفالحي، إلكسابه القيمة المضافة العالية، مشّددا على أھمية االستثمـار فـي الـعـقـول والـكـفـ

ذه الشابّة، ومواصلة المرافقة والتأطير ألصحاب المؤّسسات الناشئة عبر تقريب خدماتھم من المستثمرين والفالّحيين، مبيّنا أّن نشـر مـثـل ھـ
 .المبادرات في أوساط المستثمرين من شأنه أن يساھم في بناء اقتصاد المعرفة

لرقمنه القطاع الفالحي وإكسابـه صـيـغـة  2025-2021ويذكر  بأن الحكومة التّونسيّة قد أولت أھميّة بارزة ضمن المخطط الخماسي للتّنمية 
قد نص على استعمال مثل  2016لسنة  71التّجديد، وقد تم وضع التّشجيعات الالّزمة لإلستثمار في ھذا المجال حيث أن قانون االستثمار عدد 

 .ھذه التكنولوجيا الحديثة وخصھا بامتيازات مالية وجبائيه مشّجعة
 كما تم خالل الندوة دعوة الّشباب الراغب في االستثمار في ھذه التكنولوجيات الى حسن استغاللھا بطريقة ذكية تنعكس ايجابا على مسـتـقـبـل
القطاع في ظل المتغيرات العالمية التي تقتضي مواكبة ھذه الثورة الرقمية، مؤّكدا ضرورة تشريك الشباب لتـبـادل الـخـبـرات واالسـتـئـنـاس 

 . بالتّجارب الوطنيّة والّدوليّة
مؤّسسة منھا بعـض الـتّـجـارب الـمـنـتـمـيـة  40في تونس تبلغ   Label startup ويذكر ان عدد المؤّسسات الناشئة المتحّصلة على عالمات

 

بدعم من وكالة التعاون االيطالي بتونس تم  بالتنسيق مع الوكالة 

اعداد دليل ريادة األعمال في مجالـي الـفـالحـة والصـنـاعـات 

الغذائية. ويأتي اعداد ھذا الدليل لإلجابة عن تساؤالت الشـبـاب 

حول  اطالق مشاريع فالحية مجددة و عن االجراءات االداريـة 

الواجب اتباعھا و االمتيازات المالية الـمـتـاحـة وغـيـرھـا مـن 

المعلومات  المفيدة لباعثي المشاريع . ھذا الدليل مدرج بـمـوقـع 

 واب  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية .

  دليل ريادة األعمال 
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 للمعرض المتوسطي 13حضور للوكالة في الدورة 

 للفالحة والصناعات الغذائية بصفاقس  

 أنشطة متنوعـــة  

للمعـرض  13في إطار انشطتھا التنموية شاركت الوكالة في الدورة      
 SMA Medfood’2022    المتوسطي للفالحة والصناعات الـغـذائـيـة

مـن نـفـس الشـھـر  22ماي إلى غـايـة   18بصفاقس الذي انطلق يوم 
 . بالمعرض الدولي بصفاقس

وتنـشـيـطـه  2م 18وقد تمثلت مشاركة الوكالة في تأثيث جناح يمسح 
من خالل تشريك عدد من الباعثين المنتمين لمحضنة التثميـن الـفـالحـي 
بالجنوب ومحضنة االمتياز الفالحي بصفاقس التابعين لشبكة مـحـاضـن 

وزيـرة  وقد شھد الجناح التونسي زيارة  المؤسسات الفالحية بالوكالة .
الصناعة  و و فد ليبي ممثل عن وزارة االقتصاد بحث سبل الـتـعـاون 

 مع الوكالة فيما يھم مرافقة الباعثين الشبان و احداث المشاريع.
 
 
 
 

 24شاركت  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية مـن      
في المعرض الـدولـي لـلـحـلـزون فـي  2022ماي  28الى 

نسخته االولى بالمغرب، حيث تم بھذه المناسبة دعـوة تـونـس 
للحضور في المعرض كضيفة شرف، وللمشاركة في لقـاءات 
للشراكة بين المنتجين ومربي الحلزون والى لقاءات عـلـمـيـة 
وندوات حول فوائد الحلزون و دور التعاونيات في تدعيم ھـذا 

 . القطاع وغيرھا من المواضيع التي تھم القطاع 

 المشاركة في المعرض الدولي للحلزون 

 AGRIPRENEURانطالق  مشروع المبادر الفالحي
 في العديد من  الجھات    2022

 بوالية جندوبة   IAAAزيارة  متابعة لمشروع 

تم خالل شھر ماي االنطالق في الترويج   لمـشـروع الـمـبـادر    
لفائدة الباعثين الـمـنـخـرطـيـن  AGRIPRENEUR 2022الفالحي 

بمحاضن المؤسسات الفالحية  والطلبة وخرجي التعلـيـم الـعـالـي . 
حيث تم تنظيم العديد من األيام اإلعالمية بالجھات الـكـاف ومـدنـيـن  
ومحضنة االبتكار الفالحي بتونس وبمحضنة فود تاك  وذلـك قصـد 
التعريف بخدمات ھذا المشروع  الذي تشرف عليه الوكالة بالتـعـاون 

 وكالة التعاون االلماني  . GIZمع
و يذكر ان المشروع يھدف الى دعم المبادرات الخاصة في قطـاع 
الفالحة و الصناعات الغذائية والخدمات المتعلقة بھما و السيما منھـا 
المبادرات المجددة باإلضافة إلى تأمين مساندة الباعثين الشبـان مـن 
فكرة المشروع الى اإلنجاز مرورا بكل المراحل و ما تتـطـلـبـه مـن 
مرافقة واحاطة وتكوين.  وال يزال التسجيـل  مـفـتـوح الـى غـايـة 

  2022جوان  30

الـتـجـديـد فـي ” في نطاق متابعة  أنشطة  مشروع التـعـاون      
المـمـول مـن قـبـل وكـالـة  IAAAالفالحة والصناعات الغذائية 

أدت المديرة العامة رفـقـة مـجـمـوعـة مـن ”   التعاون األلماني  
زيـارة عـمـل الـى واليـة  2022ماي  11إطارات  الوكالة يوم 

الـتـقـنـيـة    IC4Irrigationجندوبة لمعاينة  تقدم  مكونـة 
المتعلقة بالري  الذكي وترشيد استعمال المياه،  حيث تم 
االطالع على استعمال  ھذه التكنولوجيا الجـديـدة  مـن 

قبل  بعض  الباعثين الفالحيين في الجھة  الـذيـن كـان  
للوفد لقاء معھم  لإلطالع  على جدوى استعمـال  ھـذه 
التطبيقة في االقتصاد في مياه الري وحسن اسـتـغـالل 

 الموارد المائية  والتصرف فيھا .


