وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

حول أهى يا جاء
بوثيقة انًيزاٌ االقتصادً نسُة 0202
قصذ دفغ االستثًار وتطويرِ
تكتغٍ عُخ  0202طبثؼب خبصب خشاء تىاصم يخهفبد االصيخ ػهً انىضغ االلتصبدٌ
وخبصخ تأثُشاتهب ػهً يحشكبد انًُى ػالوح ػهً إستفبع يُغىة ػذو انُمٍُ
ثخصىص اِفبق االلتصبدَخ انؼبنًُخ وصؼىثخ انتكهٍ ثكُفُخ انخشوج يٍ االصيخ
وانًذح انضيُُخ انضشوسَخ نزنك سغى تىلغ إعتشخبع تذسَدٍ نهُشبط االلتصبد انؼبنًٍ.
وػهً هزا االعبط َفتشض يُىال انتًُُخ نغُخ  0202حتًُخ يىاصهخ اندهىد نتُشُظ
االلتصبد وانخشوج يٍ االصيخ االلتصبدَخ وفمب نهجشَبيح انحكىيٍ ثئعتؼبدح انثمخ ودػى
االعتثًبس.
وَالحع يٍ خالل انتمذَشاد نغُخ  0202ػهً إيكبَُخ ثهىؽ تحغٍ َغجٍ نهًؤششاد
االلتصبدَخ انكجشي ثًفؼىل االخشاءاد وانتذاثُش انًجشيدخ نذفغ انذوسح االلتصبدَخ
وتُغُش انُفبر إنً انتًىَم ػالوح ػهً انؼًم ػهً تىفُش يُبخ أكثش تحفُضا نالعتثًبس
ويٍ أهى االخشاءاد انًذسخخ ثىثُمخ انًُضاٌ االلتصبدٌ وانتٍ عُتى تذػًُهب خالل
عُخ َ 0202زكش يب َهٍ :
ػهي يستوى توفير يُاخ يحفز نالستثًار:
 تكشَظ يجبدا انشفبفُخ فٍ انًؼبيهخ يغ انًغتثًشٍَ يٍ خالل خبصخ إصذاس دنُمتؼهذ يهفبد االعتثًبس
 تجغُظ االخشاءاد نفبئذح انًغتثًشٍَ وإطالػهى ػهً لىاػذ االعتثًبس وإدخبل انشلًُخػهً يغتىي انخذيبد
 تشكُض انًُظىيخ انىطُُخ نهتشاثظ انجٍُُ ثٍُ َظى انًؼهىيبد انىطُُخ إلضفبء انُدبػخػهً ػًم االداسح وتجغُظ االخشاءاد نهًتؼبيهٍُ يؼهب يٍ خالل إػفبء انًغتثًشٍَ يٍ
انتىفُش انًبدٌ نهزِ انًؼطُبد نالداسح وانتخفُف يٍ أػجبء تكىٍَ انًهفبد نهحصىل
ػهً انخذيبد
 تىفُش انًؼطُبد نفبئذح انًغتثًشٍَ نًغبػذتهى ػهً أخز انمشاس يٍ خالل إتًبو انتؼذادانؼبو انفالحٍ
ػهي يستوى تذػيى االستثًارات انؼًويية وانشراكة بيٍ انقطاع انؼاو وانخاص:
 -تؼضَض انجُُخ االعبعُخ وانخذيبد انهىخُغتُخ

 تىظُف اِنُبد واالطش إلطالق ػذد يٍ انًشبسَغ انكجشي انؼًىيُخ وانخبصخوانًهُكهخ وانتغشَغ فٍ إَدبصهب يغ يضَذ إحكبو إعتغالل االساضٍ انذونُخ انفالحُخ
 دفغ انششاكخ ثٍُ انمطبع انؼبو وانخبص  PPPثًب َؼضص االثش انًضبػف نالعتثًبسانؼًىيٍ وانخبص ػهً انذوسح االلتصبدَخ ثبالضبفخ إنً تطىَش وتُىَغ انمبػذح
االلتصبدَخ وخهك انثشوح
ػهي يستوى انُفار إني انتًويم:
 تغهُم تىفُش انتًىَالد نفبئذح انًغتثًشٍَ ػهً غشاس تىفُش إػتًبداد عُىَخ فٍإطبس انفصم  22يٍ لبَىٌ انًبنُخ نغُخ  0222ثمًُخ  02و د عُخ  0202نتًىَم
انًشبسَغ فٍ إطبس يُظىيبد إلتصبدَخ فالحُخ ولشوض يىعًُخ يٍ طشف انجُك
انتىَغٍ نهتضبيٍ وانتشفُغ فٍ َغجخ انمشوض انفالحُخ فٍ إطبس ثشَبيح دفغ انًجبدسح
االلتصبدَخ انُغبئُخ سائذح...
 انؼًم ػهً إصذاس االوايش انتشتُجُخ انًتؼهمخ ثمبَىٌ انتًىَم انتشبسكٍ إعتكًبل إسعبء انصُذوق انتىَغٍ نالعتثًبس ثًب َىفش إيكبَُبد تًىَم نهًغتثًشٍَوخبصخ انًغبهًخ فٍ سأط انًبل
ػهي يستوى حوكًة يُظويات االَتاج وانتأقهى يغ انتغيرات انًُاخية:
 تشدُغ االعتثًبس فٍ إطبس عالعم انمًُخ يغ انحشص ػهً إحكبو إعتغالل انًىاسدانطجُؼُخ
 تفؼُم انجشَبيح االعتثُبئٍ إلػبدح تكىٍَ انمطُغ انىطٍُ يٍ االثمبس )يُحخ ثمًُخ  21ود إللتُبء  1222سأط يٍ االساخٍ انًؤصهخ(
 انؼًم ػهً إصذاس االوايش انتشتُجُخ انًتؼهمخ ثباللتصبد االختًبػٍ وانتضبيٍُويىاصهخ تشدُغ إحذاث ششكبد تؼبوَُخ ويدبيغ تًُُخ
ػهي يستوى انتجذيذ واالبتكار وانًرافقة
 انتشدُغ ػهً انتدذَذ واالثتكبس وإعتؼًبل انتكُىنىخُب انحذَثخ و إحذاث يؤعغبدَبشئخ وإػتًبد أعبنُت ػصشَخ نهًشافمخ
 انؼًم ػهً انًشوس نهفالحخ يٍ اندُم انشاثغ وانفالحخ انزكُخ لصذ االعتفبدح يٍانًغتدذاد وانتحىالد االلتصبدَخ فٍ انؼبنى ػهً غشاس االلتصبد انشلًٍ وانتدبسح
االنكتشوَُخ
 تطىَش يُظىيخ انزكبء االلتصبدٌ وانُمظخ واالعتششاف حىل االعتثًبس وإَدبصخبسطخ إعتثًبسَخ تأخز انًُضاد انتفبضهُخ نتىَظ فٍ ضم تذاػُبد أصيخ كىسوَب
 تطىَش صىسح تىَظ كىخهخ إعتثًبسَخ واػذح و إػذاد ثشَبيح تشوَدٍ يتكبيمَتضًٍ يمتشحبد نهششكبد االخُجُخ  proposition de valeurيغ انتشكُض ػهً
آنُبد االتصبل انًجبشش يغ انششكبد االخُجُخ وصُبع انمشاس.

