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Au cours du premier trimestre de 2022, 1658 opéra-

tions d'investissement d'une valeur de 312,7 MD ont 

été déclarées contre 2134 déclaration d'une valeur de 

407,7 MD durant la même période en 2021, enregis-

trant ainsi une baisse de 22,3% en nombre et de 23,3% 

en valeur . Par rapport au plan de développement 2016-

2020, les déclarations ont connu une baisse de 18,9% 

en nombre et de 10,3% en valeur. 

Investissements déclarés  

Investissements approuvés  

Les investissements approuvés se sont élevés à 767 opéra-

tions d'investissement d'une valeur de 130.7 MD contre 

753 opérations d'investissement d'une valeur de 80.3 MD 

au cours de la même période de l'année précédente, enre-

gistrant ainsi une évolution de 1.9 % en nombre et de 49.7 

% en valeur. Par rapport au plan de développement 2016-

2020, les investissements agricoles privés ont enregistré 

une baisse de 31.4 % en nombre et de 21.6 % en valeur. 

130 MD d'inves৸ssements agricoles privés  
Au cours du premier trimestre 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 7 prêts fonciers d’une valeur de        

1.0 MD contre 9 prêts d’une valeur de 1.5 MD durant la même période de l'année 

2021. Ces prêts permettront l'intégration de 64 hectares de terres dans le cycle écono-

mique contre 113 durant le premier trimestre de 2021.  

Répartition des primes selon le type des primes 

Les principaux résultats par secteurs et par activités 
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تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائـيـة     

من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كـانـت    %  6لتمثل 

. ھذا وقد بلغت اإلستثمارات المصادق عليـھـا %  1ال تتجاوز 

 م.د.  5.8في نشاط تربية األسماك في االقفاص العائمة قيمة 
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موطن شغل قار  684    

 م.د 39إسناد منح بقيمة 

 اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية     %49.7بــتطور االستثمارات المصادق علیھا 

موطن شغل  684ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث   
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  741قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الثالثي األول   

بلغت اإلستثمارات المصادق عليھـا خـالل الـثـالثـي االول   

ل م.د  130.7عملية إستثمار بقيمة  767 عمليـة  753مقاب

م.د خالل نفس الفترة من السـنـة الـمـنـقـضـيـة  80.3استثمار بقيمة 

مـن   %49.7من حـيـث الـعـدد و  %  1.9بـ مسجلة بذلك تطورا  

   حيث القيمة.

م.د  35.8انتفعت اإلستثمارات المصادق عليھا بمنح قيمتھا 
من حجم اإلستثمار المصادق عليه   %  27.4أي ما يمثل 

ي األول من م. د  29.7مقابل حجم منح ناھز  الث خالل الث
 . 2021سنة 

ل م.د  11.5بلغت منحة إقتناء المعدات الفالحية قيمة       ي ما يمثــ أ
من مجموع المنح المصادق عليھا. ھذا وقد تمت المـصـادقـة  % 32.1

جـرارا  311م.د مقـابـل  25.2جرارا فالحيا بقيمة  314على إقتناء 
سنة م.د  24.4بقيمة  س الفترة من   . 2021خالل نف

شھدت اإلستثمارات في نشاط تربية الدواجن تطورا ملـحـوظـا 
رة د م. 4.3م.د مقابل   38.6حيث بلغت قيمة  س الفــتــ خالل نف

 .2021من سنة 

 تطور قطاع تربية الدواجن 

 ميكنة فالحية 
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 أنشطــة مختلفــة 
 

 

 

بمدينة صفاقس الـيـوم  2022مارس  24انتظم يوم الخميس       

االعالمي لبرنامج دعم القطاع الخاص واالدماج المالي في مـجـال 

الفالحة والصيد البحري و االقتصاد التضامني واالجتماعي حـيـث 

خصص اليوم  لتقديم مداخالت وأشرطة فـيـديـو تـجـسـم كـيـفـيـة 

االنتفاع بالقروض المخصصة للمشاريع الفالحية والتي تـقـدر ب 

ملـيـون اورو لـمـشـاريـع االقـتـصـاد 15مليون أورو وكذلك  35

% وقد تم تقديم دليـل 8التضامني واالجتماعي بنسبة فائدة ال تفوق 

ريادة األعمال الـذي تـم اعـداده مـن طـرف وكـالـة الـنـھـوض 

باالستثمارات الفالحية والوكالة االيطالية للتنمية والتعـاون بـھـدف 

 التعريف بمناخ االستثمار الفالحي الخاص بتونس

 
مـارس   30شاركت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية يوم 

 في فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى الصناعات الغذائية 
5E « ESIAT-Entreprise-Etudiant-Emploi-
Enseignant » 
Thème « Le développement Durable : Enjeu 
incontournable des Industries Alimentaires de 
demain » 

حيث مثلت التظاھرة فرصة لمزيد تشجيع خريـجـي الـتـعـلـيـم 
كما خصـصـت الـدورة  العالي الفالحي على المبادرة الخاصة

لمنح  الباعثين الشبان المنخرطين في محضـنـة الـمـؤسـسـات 
الفالحية بالمدرسة العليا للصناعات الغذائيـة فـرصـة عـرض 

 منتجاتھم خالل التظاھرة
 
 
 

 تعاون تونسي سعودي 

مشاركة وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية في اليوم 
   PRASOCاالعالمي لبرنامج التمويل االيطالي 

 الدورة الخامسة لمنتدى الصناعات الغذائية 

 22و  21نظمت الوكالة ورشة عمل على امـتـداد يـومـيـن 

 TRANSFO'AGILE لمتابعة تقـدم مشـروع 2022مارس 

الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والمتـعـلـق بـمـرافـقـة 

الوكالة في تطوير ھيكلتھا وتنمية قدرات اإلطارات في مـجـال 

مشاريع التاقلم مع التغيرات المناخية وتمويل التنمية. وذلك فـي 

إطار إستعداد الوكالة للحصول على الـتـصـديـق مـن طـرف 

 Entité) الصندوق األخضر للمناخ لتصبـح ھـيـأة مـعـتـمـدة

accréditée) 

 

 
استقبلت السيدة المديرة العامة للوكالة رفقة مـجـمـوعـة مـن       

بالمقر المركزي مستثمر سـعـودي  2022مارس  8اإلطارات يوم 

صاحب مجموعة شركات متخصصة في عديد الـمـجـاالت مـنـھـا 

الصناعات الغذائية والتحويلية وحفر االبار وتجھـيـزھـا بـمـعـدات 

الطاقة الشمسية، وقد  تم خالل االجتماع التـطـرق الـى مـجـاالت 

التعاون والشراكة التونسية السعودية الممكنة في القطاع الفـالحـي 

سوآءا عن طريق المشاركة في كراء األراضي الدولية الفـالحـيـة 

او ابرام عقود إنتاج مع الفالحـيـيـن او كـراء أراضـي فـالحـيـة 

 خاصة . 

  TRANSFO'AGILE ورشة عمل لمتابعة تقدم مشروع
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 أنشطة مختلفة 

الـى  24شاركت  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحيـــة مـن 

الذي تم افتتـاحـه    bio expo   في معرض . 2022مارس  26

من قبل السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد الـبـحـري. 

م مربع تم  تنشيطه  30حيث قامت الوكالة بحجز جناح  مساحته 

من قبل الباعثين المتوجين في المناظرة الوطـنـيـة لـلـمـنـتـجـات 

 المحلية  .   

زيارة استطالعيـة  2022أدى وفد عن الوكالة خالل شھر مارس      

الى معرض قونيا للزراعة والميكنة الزراعية والتقنيات المدنية الـذي 

و تمثلت المشـاركـة فـي ."  2022مارس  12الى  8أنتظم بتركيا من 

وقد قام  الوفد الـتـونسـي   18زيارة استطالعية للمعرض في دورته 

المشارك في المعرض بلقاءات شراكة مع مؤسسات فالحيـة تـركـيـة 

وبزيارة الى بعض المصانع والشركات الفالحية في كونـيـا وبـزيـارة 

الى المعرض للترويج  للصالون الدولي للفالحة والتكنولوجيـا سـيـات 

 .  ولفرص االستثمار في القطاع الفالحي في تونس 2022

. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 زيارة استطالعية الى معرض 
قونيا للزراعة والميكنة الزراعية والتقنيات المدنية بتركيا   

 
في إطار مزيد التعريف والتحسيس باالنخراط في برنامج التعاون التـونسـي     

الفرنسي حول دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية الذي تشرف عـلـى 

بالتعاون مع الوكالة الـفـرنسـيـة  إنجازه وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية 

تنظـيـم يـوم اعـالمـي   2022مارس  27،تم يوم  واالتحاد األوروبي  للتنمية 

للتعريف بھذا البرنامج لدى الفالحين بمنطقة بجاوة من والية منوبـة بـحـضـور 

 .عدد من المرافقين واالطارات

و تم بالمناسبة تقديم البرنامج واھدافه ومختلف مراحل انجازه و مـثـل الـلـقـاء 

فرصة لإلجابة على تساؤالت واستفسارات الفالحين السيما فيما يتعلق بطريقـة 

  ...االنخراط ومھام المرافق المختص وغيرھا من النقاط

والتذكير فإن البرنامج المذكور يھف إلى دعم وتطوير منظـومـة الـمـرافـقـة و 

خـلـيـة مـرافـقـة 670التاطير المباشر الصحاب المستغالت الفالحية و احدات 

 . ھيكل قاعدي150مستغلة فالحية و  10000بالمناطق الريفية لتعصير 

   PRIMEAيوم اعالمي حول برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية

 الوكالة تشارك  في معرض بيو اكسبو  للفالحة البيولوجية 
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 نشاط الجھات  

 جندوبة 

متــــابعة اإلدارة الجھوية  لزيـــارة السيد  وزيــر الفالحــــــة 

و الموارد المائية و الصيد البحري التي خصـصـت لـتـدشـيـن 

المنطقة السقوية ببئر عمير قرية واإلطالع عـلـى مـنـظـومـة 

إضـافـة الـى زيـارة  30التزود بالماء الصالح للشراب ببئر 

مشروع شركة الفالح بالبريقاء من معتمدية رمادة المـخـتـصـة 

 في غراسة الزيتون ذو كثافة عالية .

 . إضافة الى  زيارة بئر المالح مع مربين تربية الماشية

 تطاوين 

 المھدية 

 منوبة 

اجتماع اللجنة الجھويـة السـنـاد عقد  2022مارس  22تم يوم 

االمتيازات في القطاع الفالحي بوالية جندوبة حيث تم خـاللـھـا  

مشروع وعملية استثمار بقيمة جملية تناھز  63المصادقة على 

ة م د  5.6 ت المالية المسندة قرابــ المتيازا ت ا  02وبلغ

 % من االستثمارالجملي. 35مليون دينار اي ما يمثل 

االستثمارات في اقتناء معدات لتـجـھـيـز اسـطـول ھذه وتتمثل 

جـرار فـالحـي  13الميكنة الفالحية باقتناءات جديدة تتمثل في 

آالت حصاد بقيمة جملية تـنـاھـز  04ومعدات لخدمة االرض و 

مليون دينار وتجھيز بعض مراكز تجميع الحليب بالمعـدات  03

والوسائل الضرورية كالشاحنات المجھزة بصـھـاريـج لـجـمـع 

الحليب اظافة إلى المصادقة من جديد على بعـض الـمـشـاريـع 

الممولة من البنك التونسي للتضامن في إطـار االتـفـاقـيـة مـع 

 شركة دليس لفائدة حاملي شھادات التعليم العالي. 

 

عرفت االدارة الجھوية بمنوبة خـالل شـھـر مـارس 
انشطة جھوية مكثفة  حيـث شـاركـت فـي مـعـرض 

 مذاقات منوبة بالقرية الحرفية بالدندان  .

كما كان لإلدارة أيضا مشاركة في  ندوة حـول الـري 
الذكي بالقطب التكنولوجي بمنوبة تم خـاللـھـا تـقـديـم 
مداخلة حول التشجيعات واالمتيازات الممـنـوحـة فـي 

 ھذا المجال. 

 

تم خاللھـا الـمـصـادقـة عـلـى  2اع اللجنة الجھوية عدد اجتم
مشاريع في مجال الفالحة والصيد البحري والخدمات بقـيـمـة 

 اد650تفوق 

 سوسة 

 

شاركت االدارة الجھوية لوكالة النھوض بـاالسـتـثـمـارات     
مارس  في تظاھرة علميـة بـعـنـوان  15الفالحية بسوسة يوم 

"واقع و آفاق زيت الزيتون التونسي" التـي نـظـمـھـا مـعـھـد 
الزيتونة و  حضرھا العديد من المتدخلين في قطاع الزياتـيـيـن 
.والخبـراء الـتـونسـيـيـن و األجـانـب وأصـحـاب الـمـھـنـة

 

تھدف التظاھرة إلى التعريف بأھـم مسـتـجـدات الـبـحـث و 
العلمي الفالحي للمشروع العابر للحدود بين تونس و إيطاليا 

إعـادة الـھـيـكـلـة   "SERVAgr Clusterبعـنـوان "  
واالبتكار وتقوية قطاع الزيتون في المنطقة العابرة لـلـحـدود 
في المدى القريب ووضع استراتيجية واضحـة الـمـعـالـم و 

 األھداف لتثمين زيت الزيتون التونسي . 


