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292.8 MD d'investissements agricoles privés
Au cours du premier semestre 2022
Evolution de 40.3 % en valeur des Investissements approuvés

Investissements déclarés

Les investissements approuvés se sont élevés à

Au cours des cinq premiers mois de 2022, 2872

1629 opérations d'investissement d'une valeur de

opérations d'investissement d'une valeur de
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547.1 MD ont été déclar ées contr e 3585 dé-

d'une valeur de 210.2 MD au cours de la même pé-
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même période en 2021, enregistrant ainsi une
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Les principaux résultats par secteurs et par activités

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

Total :292.8 MD

Total ;210.2 MD

Prêts fonciers Les comités d’octr oi d’avantages ont appr ouvé 26 prêts foncier s d’une valeur
de 4.3 MD contre 27 prêts d’une valeur de 4.4 MD durant la même période de l'année 2021. Ces
prêts permettront l'intégration de 259 hectares de terres dans le cycle économique contre 299 durant
la même période de 2021.

Structure des sources de financement

Les investissements appr ouvés ont bénéficié de subven-

tions d'un montant de 79.7 MD, ce qui représente 27.2 % du volume d'investissement approuvé
contre 67.1 M.D au cours de la même période de l'année 2021.

Répartition des primes selon le type des primes
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مؤارات االستثمار الفالح الخاص الى موفى اهر جوان 2022
 1644مو ن اغل قار

غراسة االشجار المثمرة
بلغت اإلستثمارات المصادق عليها في

ستمكن اإلستثمارات المصادق عليها من إحداث 44..
مو ن اغل قار مقابل  495.خالل شفس الفترة من سشة
7.2.4

شايا

غراسة األاجار المثمرة قيمة  7979م.د وهيو ميا
يمثل  % 5.75من الحجم الجمل المصادق عليه في

ت ور استثمارات الباعثين الابان
تطورت اإلستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان

والنساء الباعثات بـ  % 5.81و % 3587على التوالي.

الق اع الفالح  .هذا وقيد بيليغيت اإلسيتيثيميارات
المصادق عليها ف

شاا غراسة زيتون الزيت قيمة

 9.77م.د.

هيكلة مصادر التمويل
ت ور استثمارات تربية االحياء المائية

ت ورت شسبة القروض لتبلغ  % .97.بعد أن كاشت ف

تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية

حدود  % 477.خالل شفس الفترة من سشة 7.2.4

لتمثل  % .من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن
كانت

ال تتجاوز  7% 4هذا وقد مثلت اإلستثمارات

المصادق عليها في نشاط تربية األسماك في االقفاص
العائمة 7% 3.79
االستثمارات ذات المساهمة األجشبية
إقتصرت اإلستثمارات ذات المساهمة األجنبية على عملية
وحيدة ذات مساهمة فرنسية تتمثل في تربية الحشرات و
انتاج البروتينات المستعملة في تركيبة االعالف الحيوانية
والزيوت الحيوانية و السماد العضوي بقيمة  .72م.د.
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ق اعات فالحية تاهد ت ور ومجاالت واعدة لإلستثمار
الزراعات الكبرى

أهم المجاالت الجديدة والواعدة
تتمثل أهم المجاالت الجديدة والواعدة التي تم تسجيـلـهـا

ـالل

السداسي االول من سنة  .2..من الل التصاريح باالسـتـثـمـار
أو المصادقة عليها ،في بعض األنشطة مثل :



تم تسجيل إستقرار االستثمارات في مـجـال زراعـة الـحـبـو
حيث قدرت بــ  4.م د الل فترة ال سدا س ي ا الول م ـ ن
سنة  . 2222وسيتحسن االستثمار نتيجة اإلجـراءات اال ـيـرة
والمتمثلة اصة في إرتفاع أسعار الحـبـو و ـاصـة الـقـمـح
الصل من  32د إل ى  492د/ق

تربية الحشرات وإنتاج البروتينات المستعملة في تـركـيـبـة

االعالف الحيوانية والزيوت الحيوانية والسماد العضوي،


* تركيز محطات الطاقة الشمسية Photovoltaiqueو اصـة
لمشاريع تربية الدواجن وتهيئة اآلبار العميقة لـفـائـدة الـبـاعـثـيـن
الراغبين في الحصول على قروض عقارية مما يساهم في تحـقـيـق
أهداف البرنامج الوطني لإلنتقال الطاقي من جهة وأهداف التنـمـيـة
المستدامة من ناحية أ رى.

الميكشة الفالحية
الميكنة الفالحية  :حافظت االستثمارات الفالحية المتعلقة بالميكـنـة
الفالحية على نفس النسق المسجل تقريبا الل نفس الفترة من سنة

 .2.4حيث تم تسجيل  43.جرار بقيمة  5573م د

النساء الباعثات

الل فترة

السداسي االول من سنة .2..

تطورت إستثمارات النساء الباعثات بـنـسـبـة  % 94حـيـث تـم
تسجيل  4577م د

الل فترة ال سدا س ي ا الول م ـ ن ســنــة

 2222مقابل  779م د

الل نف س الفترة م ن سنــة 7.2.4

غير أن نسبة إستثمارات النساء الباعثات بقيت ضعيفة بالمـقـارنـة
مع االستثمارات الجملية.

شركات االحياء والتنمية الفالحية :
تراجعت قيمة إستثمارات شركات االحياء والتنـمـيـة الـفـالحـيـة
بنسبة % 73حيث بلغت قـيـمـتـهـا  477م د
السداسي االول من سنة  .2..مقابل  4474م د
الفترة من سنة 8.2.4

ـ الل فــتــرة
الل نــف ـ س
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اإلحاطة و المبادرة ال اصة في أرقام الل السداسي األول
ورشات المبادرة والتكوين

برشامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت primea

نظمت الوكالة الل السداسي األول من سنة ،2222

* مرافقة  700مستغلة فالحية من رطة في البرنامج

 7ورشات مبادرة في الفالحة ،منها  .ورشات عن بعد لـفـائـدة

* عدد المرافقين المرجعيين بصدد التكوين 39 :مرافق.

 32مشارك و  9ورشات في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بـيـن

* عدد المرافقين الم تصين بصدد التكوين 402 :مرافق.

الوكالة ووكالة االرشاد والتكوين الفالحي ،لفائدة مجمـوعـة مـن
الباعثين الشبان الراغبين في االنـتـصـا

لـلـحـسـا

الـ ـاص

والمتكونين بمؤسسات التكوين المهني الفالحي )  4.4بـاعـث
منهم  44حامل شهادة عليا.
محاضن المؤسسات الفالحية :
تم الل السداسي االول تنظيم حوالي  80تظاهرة،
منها  7أيام إعالمية لحفز المبادرة والتعريف ببرنامج التعاون مع
الوكالة األلمانية للتعاون الفني "المبادر الفالحي "2022
وورشات عمل أهمها حول كيفية بعث المشاريع الفالحية ودورات

تكوينية اصة في مجاالت التسويق االلكتروني وتوليد وترسيخ
أفكار المشاريع الفالحية إضافة إلى مجال تنمية المهارات
 وتهدف هذه الورشات إلستقطا الشبا وتنمية روح المبـادرةوالحرص على ربط التكوين النظري للباعثين المتكونين بمراحـل
إعداد ملفات االستثمار وم ططات االعـمـال والـتـمـويـل قصـد

وحصص المرافقة المش صة للباعثين الشبان
 .وقد انتفع بهذه األنشطة أكثر من  1600شا وشابة من م تلف
واليات الجمهورية.

تبسيط إجراءات بعث المشاريع الـفـالحـيـة وتـقـلـيـص اآلجـال
واالنطالق في تجسيم مراحل المشاريع على أسس

مدروسة8

األيام المفتوحة لالبتكار
INNOVATION DAYS
شاركت الوكالة في األيام الدولية المفتوحة لالبتكار بتونـس
بتنظيم مشترك بين وكالة النهوض بالصناعـة و الـتـجـديـد و
مؤسسة Start up" Gate"77وقد صصت هـذه الـدورة
للترويج ألحسن المشاريع والشركات الناشئة ورواد األعمـال
المبتكرين بتونس.ووقع اللها استضافة أهم مراكـز تـطـويـر
األعمال والصناديق االستثمارية من تونس و شمـال إفـريـقـيـا
( ليبيا والجزائر ) و ال ليج العربي باإلضافة إلـى مـجـمـوعـة
م تارة من أفضل الشركات ومؤسسات التكنولوجيا في شمـال
افريقيا .

كما تسعى الوكالة الى مزيد دفع وتطوير ثقافة المبـادرة الـ ـاصـة
لدى الشبا عبر شبكات التواصل االجتماعي ،من الل تعريفـهـم
بالمشاريع الشبابية الناجحة وبرامج المساندة المتوفرة والمـجـاالت
الواعدة لالستثمار الفالحي وتوفير التوجـيـه واإلرشـاد واالجـابـة
على م تلف تساؤالتهم،
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