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  Au cours des quatre premiers mois de 2022, 2284 opéra-

tions d'investissement d'une valeur de 427.8 MD ont été 

déclarées contre 2690 déclaration d'une valeur de 521.1 

MD durant la même pér iode en 2021, enregistrant 

ainsi une baisse de 15.1 % en nombre et de 17.9 % en 

valeur. Par rapport au plan de développement 2016-2020, 

les déclarations ont connu une baisse de 16.2 % en 

nombre et de 8% en valeur  

 Investissements déclarés  

 Evolution de 19.8 % en valeur  
des Investissements approuvés  

Les investissements approuvés se sont élevés à 

869 opérations d'investissement d'une valeur de 

137.9 MD contre 1045 opérations 

d'investissement d'une valeur de 115.1 MD au 

cours de la même période de l'année précédente, 

enregistrant ainsi une baisse de 16.8 % en nombre 

et une évolution de 19.8 % en valeur.  

Par rapport au plan de développement 2016-

2020, les investissements agricoles privés ont en-

registré une baisse de 39.9 % en nombre et de 

38.0 % en valeur. 

137 MD d'invesassements agricoles privés  
Au cours des quatre premiers mois de 2022 
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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 9 

prêts d’une valeur de 1.5 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 113 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 subventions d'un montant de 37.8 MD, ce qui repré-

sente 27.4 % du volume d'investissement approuvé contre 38.5 M.D au cours de la même période de 

l'année 2021.  
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تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية     
من الحجم الجملي  %  3األحياء المائية لتمثل 

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

 . % 42.5تربية األسماك في االقفاص العائمة 

 . 
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موطن شغل قار  847  

 ارتفاع في قطاع التحويل االولي  وانشطة الحليب 

من حیث   % 19.8تطور االستثمارات المصادق علیھا بــ
 القیمة 

 اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية  

موطن شغل  847ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث   
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  997قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر افريل    

عملية إستثمار   869بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا    

ل م.د  137.9بقيمة  عملية استثمار بقيمة  1045مقاب

م.د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك   115.1

من حيث  %19.8بـمن حيث العدد وتطورا   %  16.8تراجعا بـ 

شھدت   2020–2016وبالمقارنة مع مخطط التنمية   القيمة.

من حيث العدد   %  39.9بـ اإلستثمارات الفالحية الخاصة تراجعا 

 من حيث القيمة. % 38.0و

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا فـي قـطـاع الـتـحـويـل 
 . % 26.7األولي بـ 

كما تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط 
م.د بعد أن كانت في حدود  3.2خدمات جمع الحليب لتبلغ  م.د أي ما يمثل  15.6بلغت منحة إقتناء المعدات الفالحية قيمة      

من مجموع المنح المصادق عليھا. ھذا وقد تمت  %  41.3
م.د مقابل  31.8جرارا فالحيا بقيمة  391المصادقة على إقتناء 

 .2021م.د خالل نفس الفترة من سنة  34.1جرارا بقيمة  432

من  %  22.3مثلث اإلستثمارات في نشاط تربية الدواجن 
الحجم الجملي المصادق عليه في قطاع الفالحي. ھذا وقد 

م.د تتعلق  9.9تمت المصادقة على عملية إستثمار بقيمة 
 بتھيئة مركز تربية دجاج البيض بوالية منوبة.

 تطور قطاع تربية الدواجن 

 ميكنة فالحية 
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 المشاركة التونسية في الصالونات والمعارض  

افـريـل الـجـاري  28و  26خالل الفترة المتراوحة بين امنت  الوكالة 
المشاركة التونسية في  الصالون الدولي لمنتجـات الصـيـد الـبـحـري 

بالتعاون مع المجمع المھني المـشـتـرك     seafood2022ببرشلونة   
و تتنزل المـشـاركـة  فـي إطـار االنشـطـة  لمنتجات الصيد البحري 

، بھدف مزيد تطوير قطاع الصيد البحري 2022التنموية للوكالة لسنة 
  .وتربية األحياء المائية وتنمية صادراته

شخصا من المھنيين الـنـاشـطـيـن فـي    40وتكون الوفد المشارك من 
قطاعي الصيد البحري وتربية األحياء المائية وممثليـن عـن شـركـات 

 مختصة في تحويل وتصدير منتجات البحر
عينـات مـن  2م180وتعرض في الجناح التونسي والذي تبلغ مساحته 

 ....مختلف المنتجات البحرية التونسية الطازجة والمحولة والمجمدة 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

و تميزت المشاركة التونسية خـالل ھـذه الـدورة بـإعـداد بـرنـامـج 

لزيارات منظمة بأجنحة الشركات الموردة باإلضافة إلى عقد زيـارات 

و لقاءات شراكة بين المستثمرين التونسيين واالجانـب فـي الـمـجـال 

 »وذلك في إطار المشروع السويسري التونسي لتطـويـر الـواردات 

وفي نطاق تعزيز البحث عن أسواق جديدة واعتماد تـقـنـيـات  «سيبو 

االتصال والتواصل الحديثة في المعارض المختصة لتطوير صـادرات 

المؤسسات في القطاع عبر ربط عالقات تجـاريـة و 

  seafoodالمشاركة في الصالون الدولي  

    
 
 
 
 
 
 
 

 أمنت، 2022في إطار برنامجھا التنموي بعنوان سنة   
الوكالة  المشاركة التونسية في الصالون الدولي لـلـخـضـر 

 ". الذي إلتئم ببرلين منFrutlogistica’2016والغالل "
 2022فيفري    6إلى   4
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ويعد الصالون من أكبر التظاھرات الفالحية التي تـنـتـظـم 
عارضا وھو مـخـتـص    600 2سنويا  و يحضره  قرابة  

في عرض المنتجات الفالحية مـن  خضـر وغـالل إلـى 
جانب  البذور والمشاتل الجديدة واإلنتاج والتسويـق زيـادة 
على  عرض أحدث التقنيات والتجھيزات الخاصة بالخـزن 

 . والتكييف واللف والتعليب والنقل

  Fruit logisticaالصالون الدولي  
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 محاضن المؤسسات الفالحية  و تشجيع المبادرة الخاصـــة 

شاركت محضنة المؤسسات التثمين الفالحي بـالـجـنـوب      
وعدد من الباعثين في الدورة الـثـالـثـة لـتـظـاھـرة األبـواب 
المفتوحة تحت شعار "دعم المبادرة الخاصة وآفاق التشغيـل" 

وذلـك  . بفضاء المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بمـدنـيـن
 لدعم  اصخاب المبادرات الخاصة 

 
 
 
 

  

في إطار متابعة ترويج منتجات الباعثين المشاركين في المناظـرة    

التونسية للمنتجات المحلية التي تنظمھا وكالة النھوض باالستثمـارات 

الفالحية كل سنتين ومنتجات الباعـثـيـن الشـبـان واكـبـت الـوكـالـة 

مشاركة المستثمرين  في المعرض األول الخـاص بشـھـر رمضـان  

بمدينة سكرة و  قد احتوى الـعـرض  les Hallesالذي افتتح بفضاء 

على العديد من المنتجات الفالحية منھا المنتجات المحلـيـة وخـاصـة 

 منھا المتوجة بالميداليات

 

 ابواب مفتوحة لدعم المبادرة الخاصة وآفاق التشغيل" 

االثنين  .محضنة المؤسسات الفالحية "فودتاك" بتونسنظمت 
، في إطار انشطتھا التحسيسية بالمبادرة 2022افريل  25

الخاصة دورة تكوينية حول كيفية إعداد مخططات األعمال 
 لفائدة الباعثين المنخرطين بالمحضنة 

المؤسسات الفالحية "فودتاك"  محضنة  

 معرض لترويج المنتجات المحلية 

 
:  primea* مشروع دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية 

 مھندس فالحي  350
 

باعث شاب 140:    Agri preneur مشروع   
 

 باعث شاب Agri accélérateur    :120مشروع  
 

باعث سيتم اخيارھم ومرافقتـھـم لـبـعـث  610في المجموع 
مؤسساتـھـم عـبـر 

 المشاريع الخاصة  بدفع المبادرة الخاصة  بالوكالة

 قائمة محاضن المؤسسات الفالحیة 
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  primea: أيام اعالمية وتحسيسية و جلسات عمل خاصة بمشروع التعاون الجھات   من أنشطة 

دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحـيـة ” في إطار التعريف والتحسيس  ببرنامج التعاون       

Primea    ” وبدور المرافق المختص  في تطوير مردودية المشاريع الفالحية من خالل  اعـتـمـاد

اليات جديدة للمرافقة و تأطير الفالحين و المستثمرين عن طريق التشخيص المدقق لـلـمـسـتـغـالت 

جندوبة،  بـنـزرت، بـاجـة ،مـنـوبـة، الفالحية" نظمت اإلدارات الجھوية للوكالة  في ھذا السياق ( 

أيام إعالمية وتحسيسية وجلسات عمل مع  ھياكل الـمـسـانـدة فـي اطـار   القيروان، بن عروس...)

مزيد  التنسيق والتعريف بأھداف مشروع التعاون المذكور في دعم تشغيليـة أصـحـاب الشـھـادات 

 العليا وبدور الھياكل الجھوية في  دعم ھذا المشروع وتحفيز الفالحيين على االنخراط به .

 ھي :  primeaويذكر ان اھداف برنامج التعاون 

مسـتـغـلـة  10000خلية مرافقة من طرف مھندسين فالحيين وتعصير  670إحداث 

  فالحية


