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     Dans Ce Numéro  

   En collaboration avec l’Organisation des Na-

tions unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et l’Institut national de la recherche agro-

nomique de Tunisie (INRAT), l’Agence de promo-

tion des investissements agricoles (APIA) lance le 

“Pôle agri-accélérateur” pour soutenir des jeunes 

agri-entrepreneurs dans les filières ovin-lait et 

huile d’olive dans le nord-ouest de la Tunisie, 

plus précisément dans le gouvernorat de Béja. 

  Le Pôle agri-accélérateur s’adresse à tous les 

porteurs de projets, âgés entre 18 et 40 ans, ré-

sidents dans le gouvernorat de Béja et désireux 

de lancer leurs propres projets agricoles, de 

transformation ou de service agricole dans les 

filières ovin-lait ou huile d’olive. 

L’APIA organise une journée d’information Sur  

la 3e édition du concours “produits du terroir” 

L’APIA  crée un “Pôle agri-accélérateur”  

en faveur des jeunes entrepreneurs 

    Une journée d’information sur le 3ème concours 

tunisien des produits du terroir, a été  organisée par 

l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles 

jeudi 25 mars à tabarka . Son objectif est de promou-

voir cette manifestation nationale visant la valorisation 

des produits du terroir. 

Les inscriptions pour ce concours seront ouvertes 

du jeudi 20 mai au mardi 20 juillet 2021. Les 

séances de dégustation auront lieu du 5 au 7 oc-

tobre 2021 et la cérémonie de remise des mé-

dailles se déroulera le 14 octobre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Par ailleurs, un marché des produits du terroir 

sera organisé du 15 au 17 octobre 2021 à la Cité 

des Sciences à Tunis. 
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بوالية قابس  ”فرحة الصحراء ” مشروع زيارة عمل ل  

     
أدت المديرة العامة لوكالة النھوض باالستثمارات الفـالحـيـة رفـقـة       

زيـارة عـمـل   2021مـارس  17يـوم مجموعة من االطارات بالوكالة 
ميدانية الى مشروع فرحة الصحراء المخـتـص فـي انـتـاج الـطـمـاطـم 
الجيوحرارية المنجز في نطاق شراكة تونسية ھولندية بمنطـقـة شـانشـو 

اإلحـاطـة والـمـرافـقـة  دوربالحامة من والية قابس والذي كان للوكالـة 
الدائمة لباعثي ھذا المشروع نظرا للطاقة التشغيلية التي يوفرھــــــا فـي 
الجھــــة و للقيمة المضافة للمنتوج  حيث يعتبر ھذا المشروع أحد أكـبـر 
المشاريع في مجال الزراعات الجيوحرارية التـي تسـتـفـيـد مـن مـنـاخ 
المنطقة وتوفر المياه الجيوحرارية فضال عـن شـبـكـة الـتـزود بـالـغـاز 
المتطورة، وبلغ انتاج المشروع خالل الموسم الفالحي المنقضي حـوالـي 

آالف طن من الطماطم صغيرة الحجم العالية الجـودة، فـيـمـا تـوفـر  10
إطـار  150موطن شغل منھم  1200الشركة التونسية الھوالندية حوالي 

 . ومھندس
ھكتار موزعة بين مـنـاطـق انـتـاج  40ويمتد المشروع على أكثر من     

مكيفة وبيوت مكيفة حديثة مالئمة إلنتاج الباكورات على امـتـداد السـنـة 
ويعد من  المشاريع النموذجية و مثاال للشراكة المثمرة ذلك أنه يساھم في 
نقل التكنولوجيا للكفاءات التونسية من العامـل الـيـدوي إلـى اإلطـارات 

 المختصة .
كما شمل برنامج الزيارة لھذه الجھة لقاء عمل بمقر والية قـابـس مـع     

والي الجھة للنظر في اھم مكامن وفرص االستثمار الـفـالحـي الـخـاص 
بالواليات واھم االمتيازات والتشجيعات الموضوعة على ذمة الـبـاعـثـيـن 

 . الشبان
إضافة الى زيارة العقار الفالحي الھيشة و مشروع الـفـصـل الـخـامـس 
بمنطقة الخبايات و زيارة لإلدارة الجھوية للوكالة بقابس وتكريم الباعثيـن 

  PRIMEAالشبان في إطار مشروع 
 

 

 

عملية إستثمار بقيمة  765بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا     
م.د خالل نفس  70.2عملية استثمار بقيمة  661م.د مقابل  87.3

من  %  15.7الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك تطورا بـ 
ستمكن اإلستثمارات  من حيث القيمة.  %24.4حيث العدد و

موطن شغل قار. وقد تطورت  760المصادق عليھا من إحداث 
االستثمارات في قطاع  انشطة الدواجن واالشجار المثمرة  

 والتحويل االولي...

كما سجلت عدد التصاريح  إلى موفى شھر مارس تطورا حـيـث  

م.د مـقـابـل  384.6تصريح  بعملية إستثمار بقيمة  2009بلغت  

م.د خالل نفـس الـفـتـرة مـن سـنـة  269.5عملية بقيمة  1629

% مـن حـيـث الـعـدد  23.3مسجلة بذلك تطورا بنسبة  2020

 . % من حيث القيمة 42.7و

 القروض العقارية : 

من إدمـاج  9ستساھم القروض العقارية المصادق عليھا وعددھا 

ھك من األراضي ضمن الدورة اإلقتصادية حـيـث بـلـغـت   113

م.د نفـس  1.4قروض بقيمة  8مقابل   م.د 1.5قيمة ھذه القروض 

. وتجدر اإلشارة إلى أن األراضي المقتناة 2020الفترة من سنة 

مـن حـيـث عـدد  %  55.6من األصول والفروع مثلث نسـبـة 

 القروض المصادق عليھا.

 
إنتفعت اإلستثمارات المصادق عليھا بمـنـح ھيكلة مصادر التمويل : 

مـن حـجـم اإلسـتـثـمـار  %  32.9م.د أي ما يمـثـل  28.7قيمتھا 

خالل األشھر  % 18.9تراجعت نسبة القروض من  المصادق عليھا

خالل نفس الفترة مـن  %  17.3إلى  2020الثالث األولى من سنة 

17.32021. 

 تطور ملحوظ لإلستثمارات الفالحیة الخاصة
2021الــى موفـــى شھر مـــارس    
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 الوكالة في زيارات عمل ميدانية الى عدد من واليات الجنوب : مدنين وتطاوين وقابس وصفاقس 

في اطار  متابعة تطور نسق االستثمار الـفـالحـي الـخـاص فـي      
  17و  16و  15الجھات  أدت السيدة المديرة العامة  للوكالة   أيام  

زيارات عمل الى  عدد مـن واليـات الـجـنـوب  2021مارس  18و 
( تطاوين ومدنين وقابس وصفاقس )  في سياق متابعة االستـثـمـارات 
في ھذه الجھات بمعاينة  عدد من المشاريع الـفـالحـيـة إضـافـة الـى 

خـصـوص االطالع على نسق سير العمل في اإلدارات الـجـھـويـة بـ
   دراسة الملفات ومزيد تقريب الخدمات من المستثمرين .

 والية مدنين : 
 

شملت  الزيارة لھذه الوالية تنظيم جلسة عمل بمقـر مـعـھـد الـمـنـاطـق 
القاحلة تم خاللھا التطرق الى مزيد دعم عالقات الشراكة بيـن الـوكـالـة 
والمعھد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف محضنـة الـمـؤسـسـات 

خرجي التعليم العالــــــي الفالحيـــــة" التثمين الفالحي بالجنوب" لفائدة 
لـھـذه و أصحاب افكار المشاريع ودراسة امكانية ايجاد مصادر تمويل 

 الفئة. 
حيث تم تقديم  لمحة حول الخدمات الموجھة للباعثين الشبان فيما يتعـلـق 
بالتكوين والمرافقة و ورشات العمل  كما تـم الـتـطـرق إلـى بـرنـامـج 
الماجستير المھني لبعث المشاريع في مجال البيو تكنولوجيا في المناطـق 
القاحلة . والتعرف على اھم افكار مشاريع الباعثين المشاركين فـي ھـذا 

لشـركـة لـتـربـيـة االسـمـاك  زيارة  بھذه المناسبة الماجستير. . كما تم 
وإلنتاج اليرقات  ومشروع مخبر  تحاليل مياه وتربة لباعثة شابة مـن 

 . بين المنتفعين  بخدمات محضنة المؤسسات الفالحية بالجھة 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والية تطاوين : 
 

زيارة العمل لالطالع على ظروف سير العمل باإلدارة الجھـويـة  خصصت 
حيث تم  بالمناسبة تـقـديـم  واقـع  . والوقوف عند اھم مشاغل المستثمرين

وآفاق االستثمار بالوالية تم على اثرھا مناقشة الفرص المـتـاحـة بـالـواليـة 
ودراسة سبل مزيد تجسيد ھذه الفرص على ارض الواقع والـعـمـل عـلـى 
استقطاب المستثمرين ومزيد تطوير االستثـمـار الـفـالحـي بـالـواليـة فـي 
القطاعــــات الواعدة على غرار  انتاج التين والفستق واللــوز و البـطـاطـا 

كـمـا تـم  .من ساللة العرضاوي االخر فصليــة و منظومة تربية الماشية 
مشروع شركة الفالح لـلـتـنـمـيـة وھـو مشـروع استغالل اللقاء لزيارة 

 ھك . 100على مساحة مختص في زراعة الزيتون المكثف 
 

 والية صفاقس : 
عرفت زيارة والية صفاقس عدة محطات حيث نـظـم بـمـقـر    

االدارة الجھوية للوكالة بصفاقس جلسة  خصصت للتعرف علـى 
ظروف سير العمل بھا واھـم الـفـرص والـمـجـاالت الـمـتـاحـة 
لالستثمار في المجال الفالحي .كما تـم الـتـوقـف عـنـد بـعـض 
االجراءات الخاصة بدراسة الملفات و صرف المنح للتأكيد ھـنـا  
على ضرورة تقريب الخدمات من المستثمرين ومزيد العمل على 
استقطاب رجال االعمال والمھنيين نحو قطاعي الفالحة والصيـد 
البحري والتشجيع على االستثمـار فـي الـقـطـاعـات الـمـجـددة 
والواعدة. و  اختتمت  الزيارة باالطالع عـلـى نشـاط مشـروع  

 خاص بصنع وحدة صيد بحري بالجر بأعالي البحار .
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 ورشة عمل خاصة بمشروع التعاون التونسي االوروبي
Transdairy   

كان لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية  مشاركة في فعـالـيـات   
بمقر اتحاد الصناعة  bio expoافتتاح معرض الفالحة البيولوجية  

والتجارة والصناعات التقليدية حيث افتتح المـعـرض السـيـد وزيـر 
الفالحة والموارد المائية والصيد البحري الذي زار عديد االجـنـحـة 
منھا جناح الوكالة اين تم اطالعه على بعض المنتجات البيـولـوجـيـة 
لباعثات شابات ممن تم تأطيرھم واالحاطة بھم بمحاضن المؤسسات 
الفالحية التابعة لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية ، اضافة الـى 
تقديم لمحة حول  المناظرة الوطنية للمنتجات المحلية التي ستنظمھـا 

 الوكالة  خالل شھر اكتوبر القادم .

 مشاركة الوكالة في  معرض  المنتجات البيولوجية 

تشجيعا على تطوير البحث والتجديد بين المؤسسات االقتصادية    
ووحدات  البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بالتعمق في تطوير 
سالسل قيم منتجات االلبان باعتماد التقنيات الحديثة في ھذا المجال 

اول ورشة عمل  2021مارس   23انتظمت بتونس العاصمة يوم 
الخاصة بمشروع التعاون  "Focus Group" لمجموعة المناقشة

المختبرات الحية العابرة " Transdairy التونسي األوروبي
للحدود لتقنية البيوتكنولوجيا والنانو تكنولوجيا وتكنولوجيا 

 ."المعلومات واالتصاالت لسالسل قيم منتجات االلبان
ويشمل المشروع اربع دول متوسطية وھي تونس وإيطاليا واليونان 

سيمولھا  . مليون يورو 3.889ولبنان ورصدت له ميزانية تبلغ 
 االتحاد االوروبي 

 أھداف المشروع : 
إحداث مختبرات حية في البيو تكنولوجيا والنانو تكنولوجيا تحت  -

 اشراف وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية 
إحداث مختبرات حية في تقنيات المعلومات واالتصال تحت - 

 اشراف وكالة النھوض بالصناعة والتجديد 
 .مؤسسات مبتكرة للمرافقة والتكوين عابرة للحدود 9إحداث  -

    
وتم االتفاق خالل الورشة المذكورة على االعالن الرسمي  عل 

انطالق المشروع من خالل تنظيم يوم اعالمي لتقديم مكونات 
 .المشروع ومراحل تنفيذه

في إطار االحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمت وكالة النھوض      
معرض للمنتجات الفالحية  2021مارس  12باالستثمارات الفالحية يوم 

النسائية خصص لعرض منتجات الباعثات المنتفعات بخدمات الوكالة 
بحضور السيدة رئيسة ديوان وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد 

 . البحري
عارضة في عدة مجاالت من بينھا  20وقد تمت استضافة ما يزيد عن 

انتاج االجبان والزيوت العطرية ومنتجات التجميل المستخلصة من المواد 
الفالحية والعصائر والتوابل والمنتجات المحلية التونسية. وتجدر اإلشارة 

 ان ھذه العارضات يمثلن عينة من الباعثات المنتفعات بخدمات الوكالة 
وتعتبر ھذه التظاھرة فرصة لمزيد التعريف بما توصلت اليه الباعثات 
اليوم من إنجازات و تسليط الضوء عليھا و لمزيد التشجيع على 

 االستثمار في المجال الفالحي
 

 ألول مرة : تنظيم معرض لمنتجات الباعثات 
 ةـــــالمنتفعات بخدمات الوكال
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 إجتمــاع المديرين الجھويين للوكالـــة 

توزيع شھائد المرافقين المختصين في  2021تم خالل شھر مارس   
 اطار مشروع دفع االستثمار وتأھيل المستغالت الفالحية

"PRIMEA" المدعم من قبل االتحاد األوروبي، في واليات سوسة
 والمھدية و بنزرت تحت اشراف السادة الوالة لھذه الجھات .

. 
مـارس  5النھوض باالستثمارات الـفـالحـيـة يـومواكبت وكالة     

تحت اشـراف    مسابقة التحول الرقمي في المجال الفالحي  2021
وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة التي انتظـمـت 

تكريم افضل اربع مؤسسات ناشئة فـي مـجـال بوالية الكاف اين تم 
 . التكنولوجيا الفالحية

وقد تم التأكيد خالل ھذا اليوم على اھمية  رقمنه الـقـطـاع الـفـالحـي 
وتسھيل الخدمات الموجھة للفالح وذلك من خالل تشجيع مـثـل ھـذه 
المبادرات الشابة الرامية الى تطوير القطاع الفالحي واكسابه القيـمـة 
المضافة العالية وعلى ضرورة االستثمار في تكنولوجيا المـعـلـومـات 
واالتصال و على مواصلة مرافقة وتأطـيـر اصـحـاب الـمـؤسـسـات 
الناشئة المشاركين في ھذه المسابقة وذلك من خالل تقريب والتعريف 

 . بخدماتھم لدى المستثمرين و الفالحيين
وقد تم التأكيد  على ان الوكالة على استعداد  الحـتـضـان ومـرافـقـة 
المبادرات الشبابية في ھذا المجال وذلك من خالل تكثيف الـمـرافـقـة 
المختصة والتكوين في مجال التكنولوجيا الحديثة وذلك بالتعـاون مـع 
مؤسسة تونس لألقطاب الذكية بھدف بلوغ مراحل متقدمة من االنتفاع 

 . بھذا التحول الرقمي
وتم بالمناسبة تكريم افضل اربع مؤسسات ناشئة في مجال الفالحة    

كما تم بالمناسبة توقيع .   الرقمية من بين ثمانية عشر مؤسسة مشاركة
اتفاقية شراكة بين الوكالة ومؤسسة تونس لألقطاب الـتـكـنـولـوجـيـة 
والتي تھدف الى دعم  استعمال تكنولوجيا الـمـعـلـومـات واالتصـال 
بمحاضن المؤسسات الفالحية التابعة للوكالة  وتشجيع  الشباب علـى 

  االستثمار  في مجال الفالحة الرقمية

  InnovAgriHakathonالوكالة تشارك في اختتام مسابقة 

  توزيع شھائد المرافقين المختصين في اطار مشروع       
PRIMEA   سوسة والمھدية و بنزرت  في واليات 

عقد بالمقر المركزي للوكالة  خالل شھـر مـارس  االجـتـمـاع        
في اطار متابعة تطور نسـق الدوري للمديرين الجھويين للوكالة  وذلك 

االستثمار الفالحي الخاص في الجھات ومتابـعـة حسـن سـيـر الـعـمـل 
واالنشطة باإلدارات الجھوية لوكالة النھوض باالستثـمـارات الـفـالحـيـة 
حيث مثل االجتماع مناسبة لالطالع على اھم مشاغـل االطـارات عـلـى 
المستوى الجھوي وافاق االستثمار الفالحي والمجاالت الواعدة في ھـذه 
الواليات وقد تم التأكيد في ھذا الـخـصـوص عـلـى ضـرورة تشـجـيـع 
االفكــــــار المجددة في االستثمــار و حسن توجيه الباعثين الشبان لـھـذه 
المجاالت والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض المستثـمـريـن مـع 

 الحرص على تيسير االجراءات االدارية في معالجة ملفات االستثمار.
. 

بالمقر المركزي للوكالة اول اجتماع للجنة  2021مارس  8انتظم يوم    
االستراتيجية لمركز الكفاءة لقطاع الحليب بتيبار الذي يتم إنجازه في إطار 
شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من مشروع التعاون الفني 

الذي    IAAAالتونسي األلماني "التجديد في الفالحة والصناعات الغذائية 
تقوم وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية بالشراكة مع وكالة التعاون الفني 

 بالسھر على تنفيذه وانجاز مختلف مكوناته.   GIZاأللماني 

 اجتماع اللجنة االستراتيجية لمركز الكفاءة لقطاع الحليب بتيبار  


