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جوان 0202

يف هذا الع ــدد

أهم مؤشرات اإلستثمار الفالحي الخاص خالل السداسي األول من سنة 0202
تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص 0202

االستثمارات الفالحية الخاصة المصادق عليها
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Juin 0202

نتائج اإلستثمار الفالحي الخاص إلى موفى شهر جوان من سنة 0202
تم إىل ى
موف شهر جوان  0202الترصي ــح بـ  3333عملية إستثمار مـاـابـ
ر
 0332عملية خالل نفس الفتة من سنة  0202و  3333عـمـلـيـة خـالل
مخطط التنمية  0202 – 0222مسجلة بذلك تـطـورا سـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 0212
 %مـاـارنـة سـنــة  0202و اسـتـاـرارا مـاــارنـة بـمـخـطـط الـتـنـمـيـة 0222
10202

هـ ـ ــذا
وقـ ـ ـ
اا ا ول مـن
بلغت قيمة عمليات اإلستثمار الممرصح سهـا خـالل السـ أل
سنة  23213 ، 0202م.د ماابـ  33212خـالل سـنـة 0012 + ( 0202
 . )%وم ـاــارنــة ب ـم ـخ ـطــط ال ـت ـن ـم ـيــة  0202 – 0222ش ـه ـ ت ق ـي ـمــة
اإلستثمارات المرصح سها تطورا يا ر بـ % 2013وق بلغت اإلستثمـارات
الـمـدــادي عـلـ ـهـا خــالل هـذل السـنــة  2233عـمـلـيـة إسـتـثـمـار بـاـيـمــة
 02213م.د مااب  2233عملية استـثـمـار بـاـيـمـة 22210م.د خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
نفس ر
الفتة من السنة المناضية مسجلة بذلك تط ـ ـ ـ ــورا ب ـ ـ ـ % 0312مـن
حيث الع د و% 0213من حيث الايمة .و بالماارنة مع مخطط التنـمـيـة
 0202–0222شه ت اإلستثمارات الفالحية الخاصة تراجعا ب ـ ـ ـ 3210
%من حيث الع د و % 2310من حيث الايمة .و ستمكن اإلستثمـارات
المدادي عل ها من إح اث  2332موطن شغ قار مااب  2332خـالل
نفس ر
الفتة من سنة 10202





ى
اعثي
تطورت قيمة اإلستثمارات المدادي عل ها لفائ ة ال
الش ان حيث بلغت  0212م.د مااب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  0213م.د خالل سنة
1) % 0219 + ( 0202



تمت المدادقة عىل إقتناء  202جرار فالحيا بايمة  2212م.د
مااب  239جرارا بايمة  3219م.د خالل نفس ر
الفتة من
سنة 0202.









أهم النتائج المسجلة حسب القطاعات واألنشطة


تطورت اإلستثمارات ى ألف نشاط غراسة ا شجار المثمرة س س ة
23 %حيث بلغت  9012م.د مااب  3312م.د خالل نفس
ر
الفتة من سنة 10202
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بلغت قيمة اإلستثمارات المدادي عل ها ى ألف نشاط غراسة
الزيتون  2913م.د مااب  0310م.د خالل نفس ر
الفتة من سنة
10202



ى
تواص التطور المسج بال س ة لإلستثمارات ألف الطاقات
المتج دة خالل السنوات ا ختة حيث تمت المدادقة عىل 20
عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بايمة
2312م.د هذا وبلغت منحة الطاقات المتج دة قيمة  212م.د.

استارت اإلستثمارات المدادي عل ها ى ألف نشاط الدي ال حري
ى ألف ح ود  2013م.د .
تراجعت اإلستثمارات ى ألف قطاع تربية ا حياء المائية حيث
إقترصت عىل المدادقة عىل  3عمليات مرت طة رستبية ا سماك
ى ألف ا قفاص العائمة سوالية الم ستت بايمة  213م.د.
ى
طورت اإلستثمارات ألف قطاع الخ مات بـ  % 3910لت لغ 0012
المتد وخ مات
م.د وتجىل هذا التطور خاصة ى ألف أنشطة النا
ر
حفر ا بار وال حث والتنايب عن الميال و خ مات تجم ع
الحليب1
ى
وىل بـ
تراجعت اإلستثمارات المدادي عل ها ألف قطاع التحوي ا أل
 % 22حيث بلغت  2213م.د مااب  0210م.د سنة 10202
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لقاء عيل مع السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
أدى السي ع المجي الزار رئيس االتحاد التـون أل ـ لـلـفـالحـة والدـيـ الـ ـحـري
زيارة عمـ اىل وكـالـة الـنـهـو بـاالسـتـثـمـارات الـفـالحـيـة تـم خـاللـهـا الـتـطـري اىل
عـ يـ الـمــوااـ ــع قات الـعـالقــة بـمــزيـ تـطـويــر مـنـالــومـة الـنـهــو بــاالسـتـثـمــار
الـفــالا الـخــاص ،وتـطـويــر عـالقــات الـتـعـاون سـ ى
ـي الــوكـالــة والـمـهـنــة مـن خــالل
أل
ى
االعـتـمــاد أ كـ اـت عــىل مـاــاربــة مشــاركـيــة ى ألف الـعـمـ ألف مــا ـتـعـلـ سـتـطــويــر قـطــاع
ى
الفالا ومعالجة االشكاليات المطروحـة ألف هـذا الـمـجـال ،حـيـث تـم
االستثمار
أل
جـلـسـة الـعـمـ عـىل بـعـث لـجـان مش رـتكـة لـلـنـالـر فى
االتفـاي خـالل
أل الـعـ يـ مـن
ى
وىل لـلـفـالحـة واالت الـفـالحـيـة
الملفات ،وحول مشاركة الوكالة ألف الدـالـون الـ أل
والدي ال حري الذي نالما االتحاد نهاية شهر اكتوبر 1 0202

الوكالة توقع مذكرة تفاهم مع ومكتب الأمم
تم وم  02جوان بالمار المركزي لوكالة النهو باالستثمارات الفـالحـيـة
تـوقـ ـع مـذكـرة تـفـاهـم سـي ـ ــن الـوكـالـة ومـكـتـب ا مـم الـمـتـحـ ة لـخـ مــات
ى ى
المشاري ــع بخدوص توفـت اطـار لـلـتـعـاون والـتـ ـسـ ـ س ى
ـي ألف
ـي الـهـيـكـل
ر
المشتك وقلك سه ف :
المجاالت قات االهتمام

ـارا لـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـم ــرك ــز
خ ـ ر أل

ـل لـ ـلـ ـحـ ـد ــول ع ــىل تـ ـم ــويـ ـ
الس ـ أل
النموقا ِلتك يف
ر أل
وتحوي المنتوجات الفالحية سوالية سن عروس.

تطوير وإعادة تأهي وح ة تك يف وتحوي الحلزون .
الـع ـم ـ عــىل س ـنــاء وتــركـ ىـت وح ـ ات ج ـ ي ـ ة ل ـت ـك ـ ـيــف وت ـحــوي ـ
المنتوجات الفالحية.
تـطـويـر سـالـسـ الـاـيـمـة وحـ ات لـتـحـويـ وتـكـ ـيـف الـمـنـتـوجــات
الفالحية.
اقتناء المعـ ات الـعـلـمـيـة والـتـاـنـيـة لـمـخـت رـتات الـ ـحـث ووحـ ات
التحوي .
ملوع سناء وتر ى
إدارة و
كت الوح ات.

الاعلان عن انطلاق الدورة الخامسة
لصالون سياماب 0202
عشر
ّ
ى
ّ
ـي عـن انـطـالي
مشاركة الوكالة ألف حف
االعالن الرس ّ أل
ّ
الـ ورة ال ـخــامســة و
وىل ل ـل ـفــالحــة
علــ لـلــدــالــون ال ـ أل
ّ
واآلالت الـفـالح ّـيـة والدـيـ الـ ـحـري سـيـامـا 0202
ّ
ّ
ت
ّ
ّ
والدـيـ
الـذي سـّـنــالـمــا االتـحــاد الـتــون أل ـ لـلـفــالحـة
ال حري من  02اىل  32اكتوبر  0202بارص المـعـار
بالكرم.

تعاون تونسي اسباني لدفع نسق الإستثمار
الخارجي في تونس

ى
شــاركــت الــوكــالــة ــوم ال ـثــال ــاء  09جــوان  0202ألف مــائ ـ ة
ى
ى
مست رة حول دعم افاي وفرص االستثمار ألف تونـس ألف مـجـال
الفالحة الب ولوجية والطاقات المتج دة والدنـاعـات الـغـذائـيـة
ـارا سـ سـ ـانـيـا
نالمتهـا تـمـثـيـلـيـة وكـالـة الـنـهـو بـاالسـتـثـمـار الـخ ر أل
ـرا بــاسـ ـانـيــا ،وقـ مـثـ الـلـاـاء فــرصــة لـلـتـعــريــف
والـبـيــت الـعـ ر أل
ى
بـمـجـاالت وفـرص الـتـعـاون الـمـتـاحــة ألف الـاـطــاعــات الـمــذكــورة
ر
ى
ـاف ال ـا ـطــاعــات.
ااــافــة اىل م ـجــاالت ال ـت ـعــاون االخــرى ألف بـ أل
بـح ـضــور س ـفــتة تــونــس ب ـم ـ ري ـ وس ـفــت اس ـ ــان ـيــا س ـتــونــس و
الـم ـ ــريــن ال ـعــامـ ى
ـي ل ـو ـ مــن وكــالــة الـن ـهــو بــاالس ـت ـث ـمــارات
الخارا وممثلها سـ سـ ـانـيـا
الفالحية و وكالة النهو باالستثمار ى ر أل
ومـ ـر عـام الـوكـالـة الــوطـنـيـة لـلـتـحـكـم ألف الـطـاقـة وغـتهـم مــن
االطارات المت خلة ى ألف المواوع.
كما كان اللااء فرصة لتاـ يـم تـجـار لـمـشـاريـ ــع وجاكـة نـاجـحـة
ى
الفالا "" Desert Joy
ألف الاطاع
أل

الت ريب وبناء الا رات
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Promouvoir les investissements agricoles
responsables
La Participation de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles au 0ème événement virtuel de
la série « Reconstruire en mieux : Instruments et interventions pour promouvoir les investissements
agricoles responsables » , été représentée par Mme
Inji Doggui Hnini la Directrice-Générale, cet évènement organisé par l'Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture )FAO( à pour objectif de:

Signature d’une Convention-cadre entre l’Agence
de Promotion des Investissements Agricoles et Le
Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles APIA et le Centre méditerranéen des
énergies renouvelables MEDREC ont signé le 23
juin 0202une convention- cadre de partenariat
dont l’ objectif est de renforcer les différentes initiatives relatives à :
*l'économie d'énergie et l’accélération de la transition énergétique
*Le développement durable à travers l’utilisation
l’énergie renouvelable dans le secteur agricole
*La lutte contre le changement climatique
Les principales actions prévues :
* La co- élaboration d’un plan de développement de l’utilisation de l’énergie renouvelable
dans le secteur agricole

* Le renforcement des capacités du personnel
de l’APIA en matière d’étude, d’évaluation des
projets et de formulation des requêtes de finance*Sensibiliser les participants à l'importance des inci- ment auprès des bailleurs de fonds
tations dans le cadre des stratégies visant à promouvoir l’investissement responsable dans l’agriculture
* Le renforcement des capacités des cadres de
et les systèmes alimentaires, ainsi que les risques
l’APIA en matière de suivi , évaluation et post créaque peut comporter une utilisation inappropriée des tion1
incitations ;
* Partager des bonnes pratiques d’incitations qui
stimulent les investissements responsables dans
l’agriculture et les systèmes alimentaires
* Lancer le Guide FAO-CCSI sur les incitations à
l’investissement responsable dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires1
Il est a signaler que lors de ce webinaire, une intervention sur « Les programmes d’appui et de promotion de l’initiative des jeunes agri preneurs offerts
par les services de l’APIA »a été présenté
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