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اإلعالم بالمصادقة

المصادقة على محضري مجلس المؤسسة
 4و 29دٌسمبر 2020
جلسة  4سبتمبر
2020
المصادقة مع ضرورة إرسال ملؾ ٌخص خلٌة الحوكمة
جلسة 29
دٌسمبر 2020

المصادقة مع ضرورة الموافاة بنسخة نقل المهام

 +نظٌر :رئاسة الحكومة ووزارة اإلقتصاد والمالٌة ودعم اإلستثمار
(منشور عدد  18بتارٌخ  19ماي )2004
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متابعة تنفٌذ التوصٌات السابقة لمجلس المؤسسة

متابعة تنفٌذ التوصٌات السابقة
متابعة نسبة إستخالص دٌون الوكالة إلى غاٌة  31دٌسمبر 2020
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لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة

لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة ()1
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لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة ()2
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لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة ()3
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لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة ()4
متابعة تنفٌذ المٌزانٌة
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لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة ()5
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التقرٌر السنوي 2020

مؤشرات عامة حول االستثمار الفالحً الخاص خالل سنة 2020
•اإلستثمارات الفالحٌة الجملٌة  %9 :من اإلستثمارات العامة الجملٌة
•تراجع االستثمارات الفالحٌة بنسبة 20
الجملٌة ) )% 30

 %مقارنة بتراجع االستثمارات العامة

•مساهمة القطاع الفالحً فً الحد من تدهور نسبة نمو االقتصاد الوطنً وإنكماشه
( )% 10-بتسجٌل قٌمة مضافة إٌجابٌة (فً حدود  )% 3وٌعتبر إستثناء بالمقارنة
مع نتائج القطاعات األخرى
•مساهمة القطاع الفالحً فً تخفٌض العجز التجاري (من  19000م.د إلى
 12000م.د)
المكانة الهامة للقطاع الفالحً فً االقتصاد الوطنً خاصة خالل فترة أزمة كورونا )قطاع
إستراتٌجً(

تعهد ملفات االستثمارالفالحً ()1
تطور عدد التصارٌح
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6010

تطور قٌمة التصارٌح
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تعهد ملفات االستثمارالفالحً ()2
تطور عدد عملٌات اإلستثمار المصادق علٌها
4542

تطور قٌمة اإلستثمارات المصادق علٌها

4470
4082

667

680
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3430

معدل مخطط التنمٌة 2015-2011
معدل مخطط التنمٌة 2020-2016
سنة 2019

506

معدل مخطط التنمٌة 2015-2011
معدل مخطط التنمٌة 2020-2016
سنة 2019

تعهد ملفات االستثمارالفالحً ()3
أهم أسباب التً ساهمت فً تراجع عدد وحجم االستثمارات المصرح بها والمصادق علٌها
 -1تداعٌات أزمة كورونا على االستثمار :
* إضطرابات على مستوى التزود بالمستلزمات الضرورٌة إلنجاز االستثمارات
وخاصة خالل فترة الحجر الصحً الشامل
* التأخر فً إتمام ملفات األستثمار بالوثائق الضرورٌة نتٌجة عدم إنتظام العمل
باإلدارة التونسٌة
* تراجع طلب المنتجات الفالحٌة باالسواق الداخلٌة نتٌجة إنعكاسات األزمة على
القطاع السٌاحً وقطاع المطاعم
* تأخر فً إجراءات إسناد الضٌعات الدولٌة الفالحٌة ( القائمة عدد )37

تعهد ملفات االستثمارالفالحً ()4
 -2الجوانب التنظٌمٌة والفنٌة:
* إشكالٌات على مستوى تفوٌض إمضاء مقررات إسناد االمتٌازات المالٌة وخاصة فً الجهات
* تواصل تراجع إسناد التراخٌص إلحداث آبار عمٌقة والتخفٌض فً طاقة اإلستؽالل من 5
إلى  3ل/ث
* ترقب إصدار كراسات الشروط الخاصة بتربٌة الدواجن.
 -3توفٌر التموٌالت:
* ضعؾ التموٌالت فً القطاع الفالحً
* تراجع دٌنامٌكٌة إسناد القروض من طرؾ المزودٌن
* عدم مواكبة االعتمادات المرسمة بالمٌزانٌة مع اإلحتٌاجات الفعلٌة المطلوبة

أهم المؤشرات المتعلقة بتطور االستثمارات الفالحٌة الخاصة ()1
غراسة األشجار المثمرة
•تزامن فترة الؽراسة مع الخوؾ من تفشً وباء كورونا
•نقص الٌد العاملة
•تراجع أسعار بٌع زٌت الزٌتون فً موسم ))2020-2019
تربٌة البقر الحلوب

تأجٌل قرار الؽراسة من قبل بعض
الباعثٌن إلى المواسم القادمة.
تراجع االستثمارات فً مجال ؼراسة االشجار
المثمرة وخاصة أشجار زٌتون الزٌت

إنتظار جل المستثمرٌن لتفعٌل المنحة الخصوصٌة (( )% 60منحة بقٌمة  15م د إلقتناء  5000راس من االراخً
المؤصلة)
المٌكنة الفالحٌة
المصادقة على 1442جرار بقٌمة  112م د مقابل 1799جرار بقٌمة 133م د أي بنسبة تراجع
 %15من حٌث القٌمة

أهم المؤشرات المتعلقة بتطور االستثمارات الفالحٌة الخاصة ()2
تربٌة االسماك
تراجع االستثمارات بنسبة  % 80نتٌجة نقص الطلب على أسماك القاروص والوراطة
بالخصوص من طرؾ المطاعم والفنادق السٌاحٌة التً تاثرت من جائحة كورونا )تأثٌر ؼٌر
مباشر( علما وأن التصارٌح باإلستثمار قد تضاعفت حٌث تم تسجٌل  54م.د مقابل  28م.د
خالل .2019
الصٌد البحري
تراجع االستثمارات بنسبة % 30
تواصل إنجاز االستثمارات فً مجال صٌد التن االحمر
تحصلت تونس على حصة إضافٌة لسنتً  2019و 2020تقدر ب 121طن لتصبح الحصة
الجملٌة  1912طن.
تم إسناد رخص جدٌدة وإستفادت والٌة مدنٌن من مبدأ التمٌٌز اإلٌجابً عند إسناد الرخص
وهو ما ٌفسر تطور االستثمارات فً هذا المجال بوالٌة مدنٌن.

أهم المؤشرات المتعلقة بتطور االستثمارات الفالحٌة الخاصة ()3
التحوٌل االولً
حافظت االستثمارات تقرٌبا على نفس النسق  46م د ومثلت خالل سنة  2020حوالً % 9
من اإلستثمارات الجملٌة مقابل  % 7خالل سنة .2019
تطور اإلسـتـثـمارات فً حلقات ما بعد اإلنتاج وتثمٌن المنتوج بهدؾ الرفع من
القٌمة المضافة للمنتوج وتعدٌل السوق والمساهمة فً تكوٌن مخزونات إستراتٌجٌة
(االستثمار فً إطار سالسل القٌمة)
 +إستثمارات جدٌدة ومتنوعة  :تحوٌل العجٌن البٌولوجً+التخزٌن المبرد لمنتجات الصٌد البحري

نتائج اإلستبٌان حول تأثٌر أزمة كوونا
شمل اإلستبٌان أكثر من  300باعث فً مختلؾ األنشطة الفالحٌة وٌتبٌن أن أزمة كورونا لم ٌنتج عنها توقؾ نهائً
لإلستثمار فً القطاع الفالحً
•حوالً  % 60من الباعثٌن قد شرعوا فً اإلنجاز.
• % 33من الباعثٌن توقفوا بصفة وقتٌة.

•أبرزت أزمة كورونا أهمٌة السلسة الؽذائٌة التً تشمل مراحل اإلنتاج والتحوٌل والتروٌج مما
ٌدعم مكانة القطاع الفالحً وٌعزز جاذبٌة اإلستثمار بإعتبار توفر فرص هامة خاصة فً مجال
الخزن والتحوٌل.

تطور االستثمارات حسب صنف الباعثٌن
الباعثٌن الشبان و النساء الباعثات
844

تطور قٌمة المشارٌع

تطور عدد المشارٌع
808

73 67

723
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شركات االحٌاء والتنمٌة الفالحٌة

تراجع إستثمارات شركات االحٌاء والتنمٌة الفالحٌة بنسبة %.95

20
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تعهد ملفات القروض العقارٌة
تطور عدد القروض العقارٌة
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-13 %

90

+
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التهٌئة

تطور قٌمة القروض العقارٌة

89

12,6
10,2
59

معدل مخطط التنمٌة 2015-2011
معدل مخطط التنمٌة 2020-2016
سنة 2019

7,3

9,1

معدل مخطط التنمٌة 2015-2011
معدل مخطط التنمٌة 2020-2016

تمت معالجة أكثر من  230ملف قرض عقاري والمصادقة على  59قرض أي بنسبة %25
مزٌد التدقٌق عند إسناد إمتٌاز القرض العقاري بهدؾ ضمان نجاح المشارٌع المزمع إنجازها
استقطبت والٌات القـصرٌن وقفصة وسٌدي بوزٌد وصفاقس حوالً  % 75القروض المسندة .

متابعة المشارٌع الفالحٌة
فتح إعتمادات لفائدة الحساب المركزي بقٌمة 105.35م د على خمسة أقساط منها
قسطٌن أخٌرٌن بتارٌخ  03دٌسمبر ) 12.15م د ( و 30دٌسمبر  23.2 )2020م د (
لم ٌتم توزٌعهما خالل سنة  2020علما وأن القسط األخٌر فً إنتظار التنزٌل الفعلً
بحساب البنك الوطنً الفالحً
مكنت االعتمادات المذكورة من تلبٌة  2351مطلب صرؾ منح مودعة لدى الوكالة بقٌمة 63م د وبقٌة
االعتمادات 7.9م د تم تخصٌصها لخالص القروض العقارٌة
ٌوجد إلى موفى دٌسمبر أكثر من  1700مطلب جاهز للصرؾ بقٌمة  53م د
تمت معالجة  370ملف موضوع إجراءات المتابعة وبعد الدرس تم توجٌه  212مقترح
سحب إلى وزارة المالٌة والهٌئة التونسٌة لالستثمار

تطور اإلستثمارات الفالحٌة الخاصة

األنشطة التنموٌة ()1
•تأمٌن المشاركة فً  08صالونات بتونس وبالخارج وتنظٌم ورشات عمل ودورات تكوٌنٌة عن بعد بهدؾ النهوض
باالستثمار والتصدٌر علما وأنه تم إلؽاء الدورة  14للصالون الدولً لالستثمار الفالحً والتكنولوجٌا SIAT2020
• تنظٌم منتدى إفتراضً حول إستعمال الطائرة دون طٌار Drone
فً القطاع الفالحً وذلك فً إطار مزٌد دعم إستعمال التكنولوجٌا
الرقمٌة فً القطاع الفالحً

• تنظٌم ٌوم إعالمً للتعرٌؾ بنتائج دراسة السوق (زٌت الهندي)
•تنظٌم ندوة إفتراضٌة حول تصدٌر المنتجات الفالحٌة فً ظل جائحة كورونا بالتعاون مع
الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة لموردي الخضر والؽالل بفرنسا.

األنشطة التنموٌة ()2
• كما تعمل الوكالة على الرفع من نجاعة البرامج التنموٌة فً الجهات من خالل ما ٌلً :

 -1برنامج التعاون التونسً السوٌسري ضمن مشروع SIPPOمن خالل دعم تصدٌر وتروٌج المنتجات
الفالحٌة وخاصة المحلٌة باالسواق العالمٌة
 -2برنامج التعاون التونسً السوٌسري ضمن مشروع :PAMPAT II
وضع إستراتجٌة وطنٌة للنهوض بالمنتوجات المحلٌة
النهوض بسالسل القٌمة المتعلقة بالتمور والرمان والطماطم
المجففة والهندي

األنشطة التنموٌة ()3
-3برنامج التعاون التونسً األلمانً  ( IAAAالتجدٌد فً الفالحة والصناعات الغذائٌة ) :ٌهدؾ إلى تنمٌة منظومتً األلبان و البطاطا بالمرتفعات ( سالسل القٌمة ) و ذلك بإنجاز ما ٌلً :

 تنمٌة مهارات المنتجٌن الفالحٌٌن باستعمال التكنولوجٌا الحدٌثة مع إحكام استؽالل المواردالطبٌعٌة ( استعمال تقنٌة الري الذكً فً زراعات البطاطا  ،المشارب األوتوماتٌكٌة لألبقار )
 -تأطٌر المنتجٌن فً إطار الشراكة بٌن القطاع الخاص و العام خاصة للنهوض بجودة الحلٌب

 تنمٌة الفالحة التعاقدٌة إحداث مركز لتكوٌن الكفاءات فً مختلؾ حلقات منظومة الحلٌببتٌبار من والٌة باجة

األنشطة التنموٌة ()5
 -4-برنامج التعاون التونسً الفرنسً)الصندوق االخضر للمناخ)

 تكوٌن وحدة صلب وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحٌة للتصرؾ فً المخاطر البٌئٌةواإلجتماعٌة للمشارٌع المزمع عرضها على الصندوق للتموٌل وتضم  5وحدات فرعٌة تعنى
بتقٌٌم المخاطر البٌئٌة واالجتماعٌة واالتصال والمالٌة واللوجٌستٌك والنوع اإلجتماعً.
 تقدٌم طلب للصندوق قصد الحصول على تموٌل لمكونة خارطة الطرٌق الخاصة بتفعٌل وحدةالتصرؾ فً المخاطر البٌئٌة واإلجتماعٌة فً إطار برنامج READINESS

 -إرسال الطلب على التطبٌقة االلكترورنٌة لٌتم دراسته فً السكرتارٌة العامة للصندوق

اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن ()1
 تواصل أنشطة المحاضن حٌث تم قبول  186باعث شاب حامل شهادة علٌا لإلنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتهامن جملة  812باعث مترشح.
 تدعٌم برنامج إحداث محطات التجارب النموذجٌة من خالل تثمٌن نتائج البحث العلمً (حصول محطة التجاربالنموذجٌة بمحضنة االبتكار الفالحً على عالمة المؤسسة الناشئة)
 تنظٌم  09ورشات مبادرة لفائدة الباعثٌن الشبان المتكونٌن بمراكز التكوٌن المهنً الفالحً و الراؼبٌن فًاالنتصاب للحساب الخاص والبالػ عددهم  195باعثا منهم  80حامل لشهادة علٌا.

اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن ()2
كما تؤمن الوكالة دورات تكوٌنٌة لفائدة الشبان فً إطار مشارٌع التعاون :

 -1برنامج التعاون التونسً االٌطالً حول الفالحة التنافسٌة من خالل تنظٌم دورات تكوٌنٌة (  4أشهر )
فً المجاالت المتعلقة بالتصرؾ وإعداد مخططات األعمال وتقنٌات التروٌج لفائدة شباب والٌتً بنزرت
وجندوبة وتتوٌج المتفوقٌن وإسناد إعتمادات مالٌة .إضافة إلى دعم قدرات الوكالة فً التحول الرقمً
 -2برنامج التعاون التونسً االٌطالً ضمن مشروع  ( PRO-AGROتم إختٌار أكثر من  400مرشح فً
مجال الخضر ،PAM ،زٌت الزٌتون ،تمور وألبان بـ  6والٌات

 -3برنامج دفع االستثمار وتعصٌر المستغالت الفالحٌةPRIMEA
تم االنطالق فً تجسٌم محاور برنامج دفع االستثمار فً القطاع الفالحً وتعصٌر المستؽالت الفالحٌة كما ٌلً :

 إحداث المركز المرجعً لإلستشاراتتحدٌد أقطاب التكوٌن على مستوى محاضن المؤسساتإختٌار الدفعة االولى من المرافقٌن المستشارٌن المرجعٌٌن (16مهندس)وإتمام تكوٌنهم فً
المجاالت التالٌة :

* التواصل ورٌادة االعمال
* أندراؼوجٌا
* إعداد مخططات االعمال

إختٌار الدفعة االولى منالمرافقٌن ( 240مهندس )
وإتمام تكوٌنهم فً :

*التواصل
*تقنٌات المداربة
*إعداد مخططات االعمال
* مناخ االستثمار

 -4برنامج المبادر الفالحًMini Agripreneur 2.0
مراحل
البرنامج

تم قبول أكثر من  700ترشح وإختٌار  210باعث بمعدل  30باعث/محضنة بإعتماد
وترسٌخ منهجٌة جدٌدة مفصلة كما ٌلً:
•تولٌد أفكار المشارٌع Idéation
•البحث عن المعطٌات الفنٌة والمالٌة المتعلقة بفكرة المشروع
•ترسٌخ المشارٌع وإعتمادها للتجسٌم Fixation et concrétisation

اإلعالمٌة والتصرف فً المعطٌات
•تطوٌر موقع واب الوكالة وذلك بتركٌز خدمة التصارٌح على الخط فً مرحلة تجرٌبٌة مع
االدارات الجهوٌة وتشمل كافة مراحل التصرٌح
•العمل على تركٌز منظومة االمضاء االلكترونً للتصارٌح على الخط موفى سنة
2020
•مواصلة التنسٌق مع المرصد الوطنً للفالحة بخصوص إثراء المعطٌات الموجودة فً البوابة بالبٌانات المتعلقة
باالستثمار الفالحً الخاص المصادق علٌه من قبل الوكالة،
• إعداد كراس الشروط إلجراء تدقٌق فً نظم السالمة والمعلومات
•التأشٌرعلى المرحلة االولى منظومة التصرف االلكترونً فً الوثائق ( كراس المواصفات الوظٌفٌة
والفنٌة)
•تركٌز منظومة  Teamsللعمل التشاركً والقٌام بعدٌد االجتماعات
والتظاهرات على الخط
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برنامج نشاط الوكالة لسنة 2021

تعهد ملفات االستثمارالفالحً خالل سنة )1( 2021

أهم اإلجراءات المنجزة 2020

ٌفترض منوال التنمٌة لسنة  2021حتمٌة مواصلة الجهود لتنشٌط االقتصاد والخروج من االزمة االقتصادٌة وفقاللبرنامج الحكومً بإستعادة الثقة ودعم االستثمار بالرغم من تواصل مخلفات أزمة كورونا على الوضع االقتصادي
العمل على معالجة اإلشكالٌات المتعلقة
بقانون االستثمار وفً إطار مشروع
تنقٌح االمر عدد  389لسنة 2017
إصدار قانون التموٌل التشاركً وفً
انتظار صدور األوامر التطبٌقٌة خالل
سنة 2021

إصدار قانون االقتصاد االجتماعً
والتضامنً وفً انتظار صدور األوامر
التطبٌقٌة خالل سنة 2021
إرساء الصندوق التونسً لالستثمار
تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة

تعهد ملفات االستثمارالفالحً خالل سنة )3( 2021
ومن المرتقب أن تكون اإلستثمارات الفالحٌة الفالحٌة الخاصة المصادق علٌها خالل سنة 2021كما ٌلً:

االستثمارات المصرح بها 8000 :عملٌة استثمار بقٌمة 1400م.د

االستثمارات المصادق علٌها4200:عملٌة استثمار بقٌمة 550م.د
القروض العقارٌة 80 :قرض عقاري بقٌمة  12م د

ولبلوغ هذه األهداؾ ستركز الوكالة عملها على  4محاور أساسٌة

المحور عدد  - : 1توفٌر بٌئة سلٌمة ومحفزة للنهوض باالستثمار
 مزٌد تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة (التصرٌح عن بعد)... تعصٌر االدارة وتقرٌب الخدمات من المستثمر تكثٌؾ أشؽال لجان إسناد االمتٌازاتالمحور عدد  –2تعزٌز االمن الغذائً والنهوض بالتصدٌر والتاقلم مع التغٌرات المناخٌة
توجٌه االستثمار فً إطار تطوٌر منظومات االنتاج وتثمٌن المنتجات الفالحٌة وفً إطار سالسل القٌمةتشجٌع االستثمار فً إطار االقتصاد االجتماعً والتضامنً-إحكام استؽالل الموارد الطبٌعٌة لضمان دٌمومة المشارٌع

المحور عدد  - 3تدعٌم آلٌات المرافقة
التحسٌس بأهمٌة االستثمارات الالمادٌة فً نجاح المشارٌع ومواكبتها للتطوراتتشجٌع الشباب لالنخراط صلب محاضن المؤسسات الفالحٌة لالستفادة من برامجهاتنمٌة مهارات الشباب فً مجال التصرؾ وتقنٌات التسوٌقمواصلة تنفٌذ مكونة االستشارة الفالحٌة ضمن مشروع PRIMEAالمحور عدد  -4تدعٌم التجدٌد واالبتكار الفالحً واالقتصاد فً الطاقة

تشجٌع الشباب لالنخراط صلب محطات التجارب النموذجٌة بالوكالة والحصول على عالمة المؤسسة الناشئةتشجٌع االستثمار فً المجاالت الجدٌدة والواعدة -توجٌه االستثمار فً مجال االقتصاد فً الطاقة على ؼرار الري الذكً واستعمال الطاقة الشمسٌة

متابعة المشارٌع الفالحٌة خالل سنة 2021
برمجة إعداد منهجٌة المتابعة والمراقبة حٌث سترتكز على ما ٌلً :

•تدعٌم دور االدارات الجهوٌة فً نشاط المتابعة والمراقبة المٌدانٌة
•تبادل المعطٌات مع االدارات والهٌاكل والمؤسسات ذات العالقة قصد المساعدة فً تشخٌص وضعٌات االخالل
ومعالجتها وإقتراح سحب االمتٌازات عند االقتضاء
•متابعة التصرف فً الحساب المركزي :توزٌع اإلعتمادات المالٌة المبرمجة ضمن المٌزانٌة

•برمجة إنجاز أكثر من  3500عملٌة معاٌنة مٌدانٌة لصرف المنح بالتعاون مع ممثلٌن من المندوبٌات الجهوٌة
للتنمٌة الفالحٌة والمصالح الجهوٌة لوزارة المالٌة
• إعداد أذون لصرف المنح المستوجبة وتوجٌهها إلى مصالح البنك الوطنً الفالحً
•مواصلة تعهد ملفات سحب اإلمتٌازات الجبائٌة والمالٌة

اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن خالل سنة )1( 2021
•مواصلة تطوٌر منظومة المرافقة والتأطٌر (مشروع دفع االستثمار وتعصٌر المستغالت الفالحٌة) والذي
ٌهدف إلى تكوٌن المرافقٌن وتعصٌر المستغالت الفالحٌة
•برمجة تنظٌم  12ورشة مبادرة لفائدة  400باعث شاب من المتكونٌن بمراكز التكوٌن المهنً الفالحً
والراغبٌن فً االنتصاب للحساب الخاص

•تكثٌف أنشطة محاضن المؤسسات (مكاتب مٌدانٌة وأٌام تحسٌسٌة وبرامج تعاون) بهدف إستقطاب
 1000صاحب شهادة علٌا ومن المتوقع إنخراط  350منهم.

اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن خالل سنة )2( 2021
•تدعٌم برنامج إحداث محطات التجارب النموذجٌة من خالل تشخٌص بعض نتائج البحث العلمً وتطوٌرها
فً شكل مشارٌع نموذجٌة ومن المتوقع إحداث  3وحدات تجارب
• مواصلة العمل مع المؤسسات الجامعٌة على إحداث ماجستٌر مهنً مختص فً المبادرة الخاصة فً
المجال الفالحً على غرار جندوبة ومقرن ومدنٌن
•مزٌد التعاون مع المنظمات العالمٌة والمؤسسات األجنبٌة الناشطة فً مجال بعث المؤسسات الصغرى
والمتوسطة وتشغٌل الشباب قصد اإلستفادة من برامجها فً هذا المجال(المبادر الفالحً ،مسرعات أعمال،
سوق التنمٌة)...

األنشطة التنموٌة خالل سنة )1( 2021
•تنظٌم أٌام إعالمٌة وورشات عمل وندوات بمختلف الوالٌات التونسٌة وتأمٌن المشاركة فً 07صالونات وطنٌة
بتونس و10صالونات بالخارج بهدف النهوض بمحركات النمو(االستثمار والتصدٌر )
•تنظٌم الدورة  03للمناظرة الوطنٌة للمنتجات المحلٌة
•اإلعداد لمشاركة وزارة الفالحة فً القمة الفرنكوفونٌة
•االستعداد لتنظٌم الدورة  14للصالون الدولً لالستثمار الفالحً والتكنولوجٌا سٌات 2022
•تكوٌن المستثمرٌن فً مجال تحسٌن جودة المنتجات الفالحٌة ودعم المنتجات المحلٌة الموجهة للتصدٌر
•تطوٌر الشراكة الفالحٌة وذلك بتنظٌم لقاءات شراكة بٌن المستثمرٌن التونسٌٌن ونظرائهم من البلدان االجنبٌة
سواءا كان ذلك ضمن مشاركة الوكالة فً الصالونات المختصة أو بالتنسٌق مع هٌاكل المساندة.

أهم األنشطة التنموٌة فً إطار مشارٌع التعاون التونسً االجنبً
برنامج التعاون
الفرنسً

برنامج التعاون مع
الوكالة االلمانٌة
للتعاون الفنً:

•مشروع دفع االستثمار وتعصٌر المستغالت الفالحٌة PRIMEA
• مشروع حصول الوكالة على مصادقة الصندوق االخضر للمناخ
•التجدٌد فً الفالحة والصناعات الغذائٌة  (IAAAمنظومة االلبان ومنظومة البطاطا)
•المبادر الفالحً Agripreneur3.0
برنامج التعاون اإلٌطالً ٌ Pro-Agroهم  6والٌات وٌشمل  5منظومات فالحٌة
برنامج التعاون السوٌسري  (PAMPAT+SIPPOالنهوض بتصدٌر المنتجات
المحلٌة)

برنامج التعاون مع اإلتحاد األوروبً ( Transdairyمنظومة األلبان)

اإلعالمٌة والتصرف فً المعطٌات خالل سنة 2021
•تطوٌر وسائل عمل االطارات بتركٌز منصة رقمٌة تسمح بتبادل المعطٌات والعمل المشترك
•العمل على تعصٌر االدارة من خالل نشر خدمة التصارٌح باالستثمار على الخط و تركٌز منظومة اإلمضاء
االلكترونً لمطالب التصرٌح باالستثمار،
•تحٌٌن وتطوٌر موقع واب الوكالةSite APIA
•تركٌز منظومة التصرف االلكترونً فً الوثائقGED
•تركٌز منظومة معلوماتٌة للجغرفة SIG
•مواصلة تطوٌر منظومة اإلستثمار الفالحً والتنمٌة SIAP
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التدابٌر المتخذة/تقارٌر هٌاكل الرقابة

التدابٌر المتخذة/تقارٌر هٌاكل الرقابة ()1
اإلجراءات المتعلقة بمالحظات مراجع الحسابات
التوصٌات
مراجعة الهٌكل التنظٌمً

شؽور بعض اإلدارات والمصالح

صدور تشرٌعات أحدثت هٌاكل جدٌدة

إعداد دلٌل شامل وبطاقات وظٌفٌة

عدم وجود دلٌل إجراءات شامل

وجوب إعداد بطاقات وظٌفٌة مفصلة

إتمام عملٌات الجرد لألصول الثابتة ومقاربة نتائج الجرد مع األصول المبٌنة بالمحاسبة

وجود أصول ثابتة زال اإلنتفاع بها

وأخرى ؼٌر موجودة بقٌمة  1.599.912د

اإلجراءات المتخذة
تم عرض مشروع
تحٌٌن الهٌكل
التنظٌمً
جمع كل أدلة
اإلجراءات وتقدٌمها
بشكل شامل وتحٌٌنها
تم القٌام بالتعدٌالت
مع العمل على
ضرورة تقدٌم
تبرٌرات للشطب

التدابٌر المتخذة/تقارٌر هٌاكل الرقابة ()2
اإلجراءات المتعلقة بسٌاسة السالمة المعلوماتٌة للنظام المعلوماتً
التوصٌات

التدقٌق فً نظم المعلومات

اإلجراءات المتخذة

إجراء دراسة للتدقٌق فً نظم المعلومات
واإلتصال 2023-2021

إجراء إستشارة خالل الثالثً األول لسنة
2021
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كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة

كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة()1
مٌزانٌة التصرؾ
نسبة اإلنجاز/اإلعتمادات المصادق علٌها

نسبة اإلنجاز/اإلعتمادات المتوفرة

99%
98%

98%
96%

97%
96%

96%

96%

95%
94%
نفقات التسٌٌر
األجور والمرتبات

كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة()2
مٌزانٌة التنمٌة
نسبة اإلنجاز/اإلعتمادات المتوفرة
100%

100%
80%

80%
60%

63%

40%

11%

20%
0%
األنشطة التنموٌة

اإلعالمٌة

تجهٌزات مختلفة

متابعة المشارٌع
تحسٌن الجودة
الفالحٌة
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متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة

متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة ()1
الصفقات المبرمة
باإلجراءات المبسطة

تصمٌم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة 2020

الصفقات الجارٌة
إنجاز دراسة حول وضعٌة باعثٌن متحصلٌن على قروض عقارٌة
تكوٌن فً المداربة والمرافقة
تكوٌن فً إعداد مخططات األعمال
تكوٌن حول التصرؾ فً المستؽالت الفالحٌة

متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة ()2
الصفقات
المبرمجة لسنة
2020

تصمٌم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة 2021
إقتناء وسائل نقل
إقتناء تجهٌزات إعالمٌة
مساعدة فنٌة دولٌة فً إطار مشروع PRIMEA
إقتناء تجهٌزات مكتبٌة
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متابعة إستهالك الطاقة بالوكالة

متابعة إستهالك الطاقة ()1
إستهالك الماء
2020

3000

2019

2664,3
2074,2

2000
1000

1183
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0
القٌمة (د)
الكمٌة المستهلكة متر مكعب

متابعة إستهالك الطاقة ()2
إستهالك الكهرباء
% 3.1-

جانفً-نوفمبر 2020

جانفً-نوفمبر 2019

140000
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80000
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60000
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40000

20000
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القٌمة (د)
الكمٌة المستهلكة كٌلوات

متابعة إستهالك الطاقة ()3
إستهالك المحروقات
2020

2019

100000
80094,7

80000

65026,0

% 14.3-
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40000

48121

41232

20000
0
القٌمة (د)
الكمٌة المستهلكة كٌلوات

شكرا على اإلنتباه
www.apia.com.tn

