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1029   opéra�ons d'investissement ont été déclarées 

d’une valeur de 200.2 MD contre 1299 opérations 

d’une valeur de 228.9 MD au cours de la même pé-

riode en 2021 enregistrant ainsi une baisse de 

20,8% en termes de nombre et de 12,5% en termes 

de valeur. Par rapport à 2020, les déclarations ont 

enregistré une baisse de 18,6% en nombre et de 

1,3% en valeur. 

Investissements déclarés  

Investissements approuvés  

Le nombre des opérations d'investissement approu-

vées s'est élevé à 449 opérations d'une valeur de 

100,1 MD, contre 411 opérations  d'une valeur de 

58,3 MD au cours de l'année 2021, enregistrant une 

évolution de 9,2% en termes de nombre et de 71,7% 

en termes de valeur.  

  Par rapport à 2020, l’investissement approuvé a en-

registré une baisse de 10,0% en termes de nombre et 

une augmentation de 77,5% en termes de valeur. 

100 MD d'invesossements agricoles privés  
durant les deux premiers mois de l'année 2022  
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Zoom sur le projet  IAAA (février 2022) 

Forum Pomme de terre Kasserine  
 * Préparation du lancement du forum régional de la PDT-HP Kasserine dont l  ’ Objectif et 

l’élaboration  de la charte et préparation du lancement du forum régional de la PDT-HP 

Chaine de valeur : Pomme de terre  

- Activités Formations FIP  

* Une Réunion entre les partenaires de mise en oeuvre de la composante FIP dont l’ Objectif  
et de voir l’avancement et les activités réalisées par la composante FIP et programmation des 
travaux pour le semestre suivant.  
Participants : IAAA (APIA/GIZ), GFA et CTPTA.  
* une autre réunion des Maitres formateurs FIP (MF) d’ont l’ Objectif et l’ élaboration des mo-
dules techniques : référentiel de formation et guide de formation des formateurs de produc-
teurs (FP). 
 

Activités Fond de Microcrédits pour la culture de 5ème saison dans les Hauts Plateaux Par-
tenariat IAAA (APIA/GIZ)- CTPTA - AMC Foussana  

Réunion pour la Lecture et adaptation du manuel de d'octroi des crédits pomme de terre des 
hauts-plateaux d’ont l’ Objectif et de Discuter l’approvisionnement en semences et le schéma 
de financement des semences de pomme de terre . 
  
* Réunion IAAA (GIZ) – CTPTA – GIL ; Lieu : GIL dont l’objectif : concertation sur le schéma 
de fonctionnement (préparation d’une convention tripartite entre GIL – AMC – SMSA) et le prix 
de la semence 2022  

Entrepreneuriat des jeunes  

*Réunion pour la mise en œuvre de plan de communication de la plateforme E-learning Agriin-
vest de APIA. L’ Objectif de la réunion et de Présenter et discuter la  plan de communication di-
gital autour de la plateforme Agrinvest (animation, teasing pour les MOOC, fréquence des posts, 
calendrier éditorial, etc.) les Participants sont l’APIA-RNPEA, développeur de la plateforme 
(bureau GAC), GIZ.  
* Echange avec l’université de Weihenstephan-Triesdorf (Formation Postgraduate sur les 
chaines de valeur en Allemagne). Résultat final : Trois candidats ont été retenus.  

1. Activités Irrigation Intelligente (ICT4Irrigation)  
* Formation sur l’utilisation des stations météo d’ont l’ Objectifs :  

Présentation de la technique d’installation des capteurs et la programmation, les techniques de 
manipulation, formation sur les techniques de visualisation et exploitation des données.  
 
Participants : INAT, OEP Kef, OEP Kairouan, CRDA Jendouba, CRDA KEF, CRDA Kairouan, 
CTV Dahmeni, CTV Ksour, CTV Sbikha, GDA Oued Ellouh (Jendouba), GDA Cisseb Dar Ja-
maaiya, une agricultrice leader (à Sers).  
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بلفت عمليات اإلستثمارات المصادق عليھـا الـى     

عملية إسـتـثـمـار بـقـيـمـة  449موفى شھر فيفري  

عملية استثمـــار بـقـيـمـــــة  411م.د مقابل  100.1

مسجلة بذلك تـطـورا بـ  2021م.د خالل سنة  58.3

من حيث القيـمـة.  %  71.7و  من حيث العدد  %  9.2

، سجلت المصادقات تراجعـا 2020وبالمقارنة بسنة 

% مـن  77.5% من حيث العدد وتطورا بـ 10.0بـ 

 حيث القيمة.
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موطن شغل    487إستثمارات ستمكن من إحداث   المصادق عليھا م.د  قيمة المنح  23 

 القروض العقارية 

 

 . م.د قيمة اإلستثمارات المصادق عليھا100

 487ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا مـن إحـداث   

خالل نفس الفتـرة مـن سـنـة  341موطن شغل قار مقابل 

 .2020خالل سنة  488و 2021

   2022مؤشرات عامة حول االستثمار الفالحي الى  موفى شھر  فيفري 

 7تمت المصادقة إلى موفى شھر فيفري علـى إسـنـاد    

قروض عقارية بقيمة  8م.د مقابل  1قروض عقارية بقيمة 

. و ستمكن ھذه الـقـروض مـن 2020م.د خالل سنة  1.4

ھك من األراضي ضمن الدورة االقتصـاديـة  64.2إدماج 

 . 2020ھك من األراضي خالل سنة  76.8مقابل 

إنتفعت اإلستثمارات المصادق عليھا بمنـح قـيـمـتـھـا 

من حجم اإلسـتـثـمـار  %  23.2م.د أي ما يمثل  23.2

م. د  16.7المصادق عليه مقابل  منح ناھز حجمـھـا 

. ھذا وتجدر اإلشارة 2021خالل نفس الفترة من سنة 

 %  25.4أن المنح المصادق عليھا سجلت تطورا بــ 

 .  2020مقارنة بسنة 
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 تعزيز عالقات التعاون بين تونس والنيجر في القطاع الفالحي  

 يوم شراكة تونسي نيجيري 

وقد تم خالل الزيارة ايضا افتتاح يوم الشراكة التونسي 

النيجيري صحبة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالنيجر 

بحضور عدد من المستثمرين من البلدين ورؤساء بعض 

المؤسسات الناشطة في القطاع. وقد عبر  وزير الفالحة الذى 

افتتح ھذه اللقاءات عن إعجابه بھذه المبادرة والتي ترمي الى 

تقريب وربط العالقة بين النشطاء في القطاع الفالحي 

والخدماتي والصناعات التحويلية الغذائية للبلدين، واكد على 

استعداد تونس بقطاعيھا العام والخاص لتقديم خبراتھا من خالل 

 .مشاريع مشتركة

 جلسة عمل مع الغرفة النیجیریة 

جلسة عمل بمقر الغرفة الفالحية النيجيرية خصصت لإلطالع 

على تجربة البلدين في المجال الفالحي ودعوة وفد نيجيري 

لمواكبة فعاليات الصالون الدولي لالستثمار الفالحي 

الذي ستنظمه الوكالة خالل شھر  2022والتكنولوجيا سيات 

 .أكتوبر المقبل

      
في إطار مزيد دعم عالقات التعاون والشراكة مع جمھورية النيجـر        

لإلستثمار في المجال  الفالحي أدى وفد عـن وزارة الـفـالحـة تـراسـه 
السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ومـجـمـوعـة مـن 
رؤساء الھياكل بالوزارة . و تزامنت ھذه الزيارة مع تـنـظـيـم مـعـرض 
الساحل للفالحة بالنيجر الذي يعتبر حدث فالحي ھام في المنـطـقـة وقـد 
كانت الزيارة  مناسبة ھامة تم خاللھا عقد العديد من  لقاءات العمـل مـع 

البنك الفالحي النيجيري،  خصصت لإلطالع عـلـى نشـاط ھـذه كل من 
المؤسسة وواقع القطاع البنكي في النيجر ودوره فـي تـنـمـيـة الـنـشـاط 
للفالحي ، كما تناول الجانبان افاق وفرص التعاون في االنتاج والخدمات 

 واالستثمار في الفالحــة وتطوير تبادل المنتجـــــات الفالحيـــة .
 

 لقاء مع وزيري الفالحة وتربية الماشية النيجريين
 
 

 

 

 

 

 

 

 
كما  تم في إطار زيارة الوفد  عقد لقاء مع  كل من وزيري الـفـالحـة     

وتربية الماشية النيجريين وثلة من االطارات العليا لـلـوزارتـيـن بـمـقـر 
وزارة الفالحة بنيامي،  تم خاللھا تبادل الحديث حول عالقات الصـداقـة 
واالخوة بين البلدين  كما تناول اللقاء تقدم انـجـاز عـنـاصـر االتـفـاقـيـة 
االطارية في القطاع الفالحي ووضع الطرفان خارطة طـريـق واقـعـيـة 
ومحددة زمنيا وواضحة المعالم للمصادقة وتنـفـيـذ مـخـتـلـف عـنـاصـر 
البرنامج التنفيذي المشترك للتعاون الثنائي في القـطـاع الـفـالحـي بـيـن 

 البلدين .
 

شاركت الوكالة في معرض الساحل بالنيجر من خالل حجز جنـاح     

تم افتتاحه من قبل السيد وزير الفالحة  مصـحـوبـا  2م  90مساحته 

بالوفد المرافق له حيث زار مختلف األجنحة التي تم إعدادھا من قـبـل 

المؤسسات والشركات التونسية. كما تم االلتقاء خالل فترة المـعـرض 

المستشار الخاص لرئيس جمھورية النيجر الذي تبادل الحديث مـع مع 

المسؤولين التونسيين في الميدان الفالحي و التطرق إلى سبل التعاون 

 بين البلدين

 إفتتاح رسمي  للجناح التونسي  بمعرض الساحل بالنيجر 



5 

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

 مشاركة متميزة  للوكالة في الصالون الدولي للفالحــة بباريس 
 

 Jean-lucزيارة رئيس الصالون الدولي للفالحة بباريس      
poulin   الى الجناح التونسي حيث تم اطـالعـه عـلـى اھـم

المنتجات الفالحية التونسية المعروضة وخاصة الـمـنـتـجـات 
  المحلية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نظمت  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية والمجامع المھنية       

المشتركة للخضر والغالل والتمور والصناعات الغذائيـة والـدواجـن 
وديوان تربية الماشية المشاركة التـونسـيـة فـي الصـالـون الـدولـي 

 2022مـارس  6فيفري الى  24للفالحة بباريس  الذي انتظم  من 
 . تحت اشراف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

عـارض لـلـتـعـريـف  15وقد تميزت المشاركة  ھذه السنة بحضور 
بالمنتجات الفالحية التونسية على غرار زيت الزيـتـون والـقـوارص 
والتمور والخضر كالطماطم الـجـيـوحـراريـة،والـزيـوت الـروحـيـة 
والنباتات العطرية والطبية والعديد من المنتجات المحلية المتوجة فـي 

 .  المناظرة الوطنية التونسية ومنتجات الصناعات الغذائية
ويعتبر الصالون الدولي للفالحة بـبـاريـس مـن اكـبـر الـمـعـارض 
المفتوحة للعموم في فرنسا ومن اھم الـمـعـارض االقـتـصـاديـة فـي 

الـف  650أوروبا والعالم من حيث عدد الزوار الذي يقدر بحوالـي 
 زائر سنويا،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وقد زار الجناح التونسي سعادة سفير تونس بفرنسا الـذي تـبـادل     

الحديث مع كل العارضين خاصة في مـا يـتـعـلـق بـمـزيـد تـذلـيـل 
الصعوبات في عمليات التصدير والتنسيق مع مصالح الدبـلـومـاسـيـة 
االقتصادية إليجاد الحلول الكفيلة لتسويق المنتجـات خـاصـة مـنـھـا 

 .المثمنة
كما شاركت الوكالة في المنتدى االقتصادي المنظم من طرف وكـالـة 
االستثمار الخارجي لفائدة المقيمين التونسيين بفرنسا وحثـھـم عـلـى 

 في تونس.االستثمار 
  

 

 تنظيم تظاھرة "يوم تونس"
فيفري تظاھرة "يوم تونس" عـلـى  27انتظمت يوم األحد 

حيث تم في أجـواء ھامش انعقاد الصالون الدولي للفالحة 
احتفالية  تقديم المنتجات المعروضـة لـلـزائـريـن وإعـداد 

  أكالت تونسية وتنظيم حصص تذوق ،

 لقاء  شراكة حول آفاق   
 تطوير  وتنمية القطاع الفالحي  في تونس  

على ھامش الصالون الدولي للفالحة بـبـاريـس قـدمـت  
الوكالة  خالل ملتقى انتظم بالمناسـبـة  مـداخـلـة حـول 
المشاركة فـي افـاق االسـتـثـمـار الـفـالحـي الـخـاص 
واالمتيازات الممنوحة  للتونسيين بالخارج وغيـرھـا مـن  

 المعطيات .
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 أنشطــة متنوعــة بالوكالـــة 

حرصا من وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية عـلـى الـتـطـويـر    
المستمر لخدماتھا االلكترونية واستجابة للطلبات في ھذا الخصـوص ، 

 في خدمة التصريح باالستثمار عن بعد تم موفى شھر فيفري االنطالق 
لفائدة  المستثمرين التونسيين في الداخل و الخارج وكذلك المستثمريـن 

 .''األجانب في اطار مشاريع شراكة 
 

وستمكن ھذه الخدمة جميع المستثمـريـن الـفـالحـيـيـن فـي مـخـتـلـف 
% عن بعد و بالتالي من الحصول عـلـى 100القطاعات من التصريح 

شھادة تصريح باالستثمار وقائمة في المعدات المصاحـبـة لـلـمـشـروع 
 Qr ممضاة الكـتـرونـيـا وحـامـلـة لـلـخـتـم االلـكـتـرونـي الـمـرئـي

codeلالستظھار بھا لدى جميع المصالح المعنية . 

دورة تكوينية لفائدة مجمـوعـة مـن   2022انتظمت  خالل شھر فيفري 
اإلطارات  بالوكالة حول الحوكمة الرشيدة  وكيفية اعداد الدليل العمـلـي 

للحوكمة وذلك  في إطار دعم وترسيخ مبـادئ الشـفـافـيـة والـمـسـاءلـة   
 والرقابة  وحسن استغالل الموارد المتاحة وغيرھا 

 إنطالق خدمات التصريح على الخط بالوكالة 

 دورة تكوينية حول الحوكمة الرشيدة 

لـفـائـدة محضنة المؤسسات الفالحية "فودتاك" بتونس، نظمت 
. دورة تـكـويـنـيـة مجموعة من الشباب أصحاب الشھادات العليا

تقنيات تجفيف المواد الغذائية" من المجـاالت الـواعـدة "  حول 
 لالستثمار.. 

 محاضن المؤسسات الفالحية

فالحي نظمت  ل ين ا م ث ت ل ية "ا محضنة المؤسسات الفالح
وم بالجنوب"  دورة تـكـويـنـيـة  2022فـيـفـري  23يــ

حول"التسويق االلكتروني للمنتوجـات الـفـالحـيـة" لـفـائـدة 
 مجموعة من  الباعثين الشبان 

محضنة المؤسسات الفالحية "االمتياز الـفـالحـي" 
ة بصفاقس صة بكيفــيــ خا ختتام الدورة التدريبية ال .. ا

إعداد نماذج ومخططات األعمال، لفائدة المجموعة الـثـالـثـة 
من المرافقين المختصين في بعث المشاريع، المنخرطين في 

  ..برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية
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القيروان      

 من أنشطة الجھات 

زيارة لمتابعة اشغال الدورة التكوينية الثالثة للمرافقين المختصين ،قام بھـا الـمـركـز    
المرجعي للمرافقة بالتنسيق مع الخلية الجھوية للمرافقة بالقيروان وذلك لمزيد اإلحاطـة 
بالمرافقين واإلجابة على مختلف واستفسـاراتـھـم ومشـاغـلـھـم والـمـتـعـلـقـة أسـاسـا 

 بخصوصيات المنظومة وأھدافھا واختيار الدفعة الثانية للمرافقين المرجعيين 

 جندوبة و باجة 

الدورة التدريبية الثالثة لفائدة المرافقين بواليـتـي  2022فيفري  23يوم  إنطلقت    
 باجة وجندوبة في إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المسـتـغـالت الـفـالحـيـة 

 الفرنسية للتنمية واالتحاد االوروبي...الممول من قبل الوكالة 

في إطار   "TOPRODUCTIONوتطرق المحور الثالث الستغالل برمجية "
 إعداد بطاقات التصرف في المستغالت الفالحية...

 القصرين 

     
 

 

 بن عروس 

   primeaالتعاونمتابعة ألنشطة  مشروع 

 منوبة 

  بنزرت

 في إطار متابعة انشطة مشروع "دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية     
PRIMEA "  الذي تشرف على انجازه الوكالة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية

تنظيم برنامج زيارات ميدانية للجھات  2022واالتحاد األوروبي ، تم خالل شھر فيفري 
والية وھي قبلي وقابس والقصرين وصفاقس والمھدية وسوسة وباجة  13شملت 

وجندوبة واريانة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت ، خصصت اساسا للمرافقة 
المشخصة للفالحين حيث قدمت خاللھا النتائج الفنية واالقتصادية لبعض المستغالت 
الفالحية التي سيشملھا البرنامج والتوقعات الخاصة باإلنتاج والمداخيل بالنسبة للسنوات 

 .. القادمة

 زغوان 

جلسة عمل على مستوى اإلدارة الجھوية ثم على مستوى قطب التكوين بـالـجـھـة 
لتناول عديد المسائل المتعلقة بأداء للمرافقين، خصوصيات المنـظـومـة، كـيـفـيـة 
تحفيز الفالحين لالنخراط اضافة الى اإلجابـة عـلـى مـخـتـلـف االسـتـفـسـارات 

  المطروحة.

 متابعة بالصور لبعض الزیارات المیدانیة 


