
1 

 

Sept- oct 2022  
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 Investissements déclarés  

Evolution de 30.1 % en valeur des Investisse-
ments approuvés  

411.9 MD d'invespssements agricoles privés  
Au cours des neuf premiers  mois 2022 

Les investissements approuvés se sont élevés à 2292 
opérations d'investissement d'une valeur de 411.9 MD 
contre 2258 opérations d'investissement d'une valeur 
de 316.6 MD au cours de la même période de l'année 
précédente, enregistrant ainsi une augmentation de 1.5 
% en nombre et de 30.1 % en valeur. Par rapport au 
plan de développement 2016-2020, les investissements 
agricoles privés ont enregistré une baisse de 21.4 % en 
nombre et une hausse de 3.4 % en valeur  

Au cours des neuf premiers mois de 2022, 4758 opéra-
tions d'investissement d'une valeur de 955.8 MD ont 
été déclarées contre 5044 déclarations d'une valeur de 
1007.3 MD durant la même période en 2021, enregis-
trant ainsi une baisse de 5.7 % en nombre et de 5.1 % 
en valeur. Par rapport au plan de développement 2016-
2020, les déclarations ont connu une baisse de 17.6 % 
en nombre et de 5.9 % en valeur. 

Inauguration officielle de la 14ème Edition  

du Salon SIAT 2022  

 
SIAT 2022 12-15  octobre sous le thème   

« Investissement Intelligent pour  

    un Développement Durable  » 

Le salon en chiffres 

¨ Un hall de 10.000 m²  

¨  220 exposants  

¨ 12000 visiteurs   

¨ 15 pays participants 

¨ 18 workshops  

¨ 15 séances de démonstrations  

¨ 3 Bulletins du salon  

Siat 2022  

Un forum International sur  

l'Investissement Responsable  
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Les investissements approuvés sont répartis selon les secteurs comme suit (MD) : 

Structure des sources de financement : Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions 

d'un montant de 113.1 MD, ce qui représente 27.5 % du volume d'investissement approuvé contre 

96.4 M.D au cours de la même période de l'année 2021.  

Répartition des primes  

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Total 411.9 MD  

Total  316.6 MD  

 Prêts fonciers   La commission d’octroi d’avantages a approuvé 38 prêts fonciers d’une valeur de 

6.3 MD contre 36 prêts d’une valeur de 5.5 MD durant la même période de l'année 2021. Ces prêts 

permettront l'intégration de 385 hectares de terres dans le cycle économique contre 350 durant la 

même période de 2021.  
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تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحـيـاء 

من الحجم الجملي المصادق عليه %    4المائية لتمثل 

. ھـذا وقـد بـلـغـت  %   1بعد أن كانت  ال تتـجـاوز 

اإلستثمارات المصادق عليـھـا فـي نشـاط تـربـيـة 

 م.د 18.3األسماك في االقفاص العائمة 

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

موطن شغل قار   2379  

 نشاط غراسة األشجار المثمرة

ة  تطور  ربية االحياء المائي  ت

موطن شغل   2379ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  2469قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر  سبتمبر   

بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط     
ل م.د  133.0غراسة األشجار المثمرة قيمة  وھو ما يمث

من الحجم الجملي المصادق عليه في األنشطة %    53
 الفالحية.

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان 
 على التوالي.%  59.6و%  10.3والنساء الباعثات بـ 

م.د  5.2تراجعت اإلستثمارات ذات المساھمة األجنبية من 

م.د  4.5إلى    2021خالل التسعة أشھر األولى من سنة 

 2022خالل نفس الفترة من سنة 

 االستثمارات األجنبية 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان 

% بعد أن كانت في  22تطورت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021% خالل نفس الفترة من سنة  19حدود 

% ھيكلة مصادر التمويل  22  

بلغت  اإلستثمارات المصادق عليھا في نشــــاط  

م.د خالل نفس الفترة من السنة  16.1م.د مقابل 41.2المعاصر

من جملة اإلستثمارات %    81المنقضية  وھو ما يمثل 

 المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي. 

 أنشطة المعاصر  
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 الدورة الثالثة للمنتدى الدولي إلعادة 
 إحياء الغذاء المتوسطي بمدينة باري

 أنشطـــة متنوعــــة 

مشـاركـة فـي  2022سبتـمـبـر 30الى 28كان للوكالة من مشاركة الوكالة في الصالون الدولي للفالحة البيولوجية 
الدورة الثالثة للمنتدى الدولي إلعادة إحياء الغذاء المتوسـطـي 
بمدينة باري اإليطالية حيث تم بالمناسبة تقديم مناخ االستثمـار 
الفالحي بالبالد التونسية والفرص المتاحة لبعث مشاريع فـي 
اطار شراكة مع البلدان المتوسطية. و يذكر ان ھذه التظاھـرة 

 تھدف الى مزيد تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة 

 المشاركة في المؤتمر اإلقليمي

 لمراكز التجديد األخضر  بزمبيا  
 الصالون المتوسطي للخضر والغالل بإسبانيا    

فـي  2022سبتـمـبـر  30الى  27شاركت الوكالة من     
المؤتمر اإلقليمي لمراكز التجديد األخضـر الـذي أنـتـظـم  
بزامبيا، وقد تراست الوفد التونسي السيـدة انـجـى الـدقـي 
المديرة العامة للوكالة  بمشاركة الـمـديـر الـعـام لـوكـالـة 
االرشاد والتكوين الفالحي، وقد كان للوكالـة خـالل حـفـل 
االفتتاح مداخلة  تم خاللھا التأكيد  عـلـى  دور الـقـطـاع 
الفالحي في االقتصاد وعلى اھمية المحافظة على الـمـوارد 
الطبيعية من مياه وتربة من اجل تحقيق تنمية مستدامة فـي 
ظل التغيرات المناخية التي يشھدھا الـعـالـم،  كـمـا تـمـت 
اإلشارة  من قبل  السيدة المديرة العـامـة الـى ان قـانـون 
االستثمار في تونس يشجع  عـلـى االسـتـثـمـار الـفـالحـي 
المستدام الذي يـراعـي مـحـدوديـة الـمـوارد الـطـبـيـعـيـة 

 وھشاشتھا .

اكـتـوبـر  6إلى 4أمنت  وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية من   
المشاركة التونسية في الصالون المتوسطي للخضر والـغـالل  2022

الذي ينتظم بمدينة مدريد االسبانية من خالل تراس وفد يضم ممثلـيـن 
شركة خاّصة إضافة الى مشاركة المجمع المھني المشـتـرك  30عن 

 للخضر والمجمع المھني المشترك للغالل. 

مـتـر مـربـع  42حيث تم خالل ھذه التظاھرة حجز جناح مساحـتـه 
سيخصص لعرض عينات من المنتجات التونسية الطازجة من تـمـور 
ورمان وغيرھا من الخضر والغالل. و قد شھد الجناح التونسـي فـي 
االفتتاح زيارة سعادة سفيرة تونس بمدريد التي اطلعت على محـتـوى 
المشاركة التونسية وواكبت اھـم مشـاغـل الـمـشـاركـيـن فـي ھـذه 
التظاھرة فيما يتعلق بترويج منتجاتھم ومزيد االنفتاح عـلـى االسـواق 
الخارجية. وقد كان للمستثمرين التونسيين والمھنيين المشاركيـن فـي 
ھذا الصالون الفرصة إلجراء لقاءات مع نظرائھم من دول أجـنـبـيـة 
 للتعرف على المنتجات المعروضة ولربط عالقات تعاون و شراكة . 

شاركت وكالة النھوض بـاالسـتـثـمـارات 
 2022سبتمبر  20الى  18الفالحية من 

في الصالون الدولي للفالحة البيولـوجـيـة 
NAT EXPO   الذي ألتئم بمدينـة لـيـون

الفرنسية ، وقد شارك في ھذه التظـاھـرة 
عدة مؤسسات تونسية ناشطة في قـطـاع 
الفالحة البـيـولـوجـيـة ضـمـن الـجـنـاح 
 التونسي الذي تم حجزه في ھذا الغرض.

وقد كان لـلـوكـالـة فـي ھـذا الصـالـون 
مشاركة في المنتدى الذي تـم تـنـظـيـمـه 
حول قطاع الفالحة البيولوجية من خـالل 
تقـديـم مـداخـلـة حـول فـرص ومـنـاخ 

 االستثمار في تونس في ھذا المجال 
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 تحت شعار 
 استثمار ذكي من اجل التنمية المستدامة 

2022أكتوبر  12-15  
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 : إفتتاح رسمي  وحضور مكثف للزائرين   2022سيات 
 

 
تحت اشراف السيدة رئـيـسـة الـحـكـومـة تـم يـوم      

االفتتاح الرسمي للـصـالـون  2022أكتوبر  12األربعاء 
 2022لدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيـا سـيـات 

االستثمار الفالحي الذكي من اجـل تـنـمـيـة تحت شعار 
بحضور السيد وزير الفالحة والموارد المائـيـة  مستدامة

والصيد البحري والسيدة وزيـر الصـنـاعـة والـطـاقـة 
والمناجم  والسيدة المديرة العامة لـلـوكـالـة وعـدد مـن 

 المديرين العامين وضيوف الصالون .
وقد تجولت السيدة رئـيـسـة الـحـكـومـة فـي أرجـاء    

الصالون وتبادلت الحديث مع الباعثين والمـسـتـثـمـريـن 
 في القطاع الفالحي . وأصحاب المؤسسات الناشئة 

 
 

 

على ھامش الدّورة الرابعة عشر للصالون الدولـي      

لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا نظّمت الوكـالـة يـوم 

بالتعاون مع منظمة األغذية   2022اكتوبر  11الثالثاء 

والزراعة المنتدى الدولي حول االستثمـار الـفـالحـي 

المسؤول، تحت اشراف وزيـر الـفـالحـة والـمـوارد 

المائية والصيد البحري السيّد محمود إليـــاس حـمـزة  

و بحـضـور الـمـديـرة الـعـامـة لـوكـالـة الـنـھـوض 

باالستثمارات الفالحية السيّدة انجي الدّقي و كـل مـن 

الّسادة منسق منظمة األغذية والزراعة لشمال إفريقيا 

والمدير العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي وثـلـة 

 .من اإلطارات العليا بھياكل الوزارة

 
 
 
 
 
 
 

         
وبالمناسبة أفاد السيّد الوزير أن االستثمار الـفـالحـي 
المسؤول يندرج في إطار رؤية وزارة الفالحة لـدفـع 
اإلستثمار المسؤول الذي يأخذ بعين االعـتـبـار نـدرة 
الموارد الطبيعية ويعتمد على التكنولوجيات الحديـثـة 
للرفع من االنتاج واالنتاجيّة لتوفير األمن الغذائي كما 
يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خـاصـة عـلـى 

 مستوى التشغيل.
 

وفي ھذا اإلطار، دعا وزير الفالحة جميـع األطـراف 
المتدخلة في القطاع الفالحي الى تكاتف الجھود لبلوغ 

 أھداف االستثمار الفالحي المسؤول.
ھذا وقد تضّمن منتدى االستثمار الفالحي الـمـسـؤول   

ورشتين خّصصت األولى لقطاع الحبوب في تـونـس 

 أما الثانية فخّصصت لقطاع تربية االحياء المائية. 

 منتدى دولي  حول االستثمار المسؤول  إفتتاح رسمي للصالون 

 12000عدد زائري الصالون : 

 2م 10.000المساحة الجملية للعرض  :  

 عارضا   220عدد العارضين : 

 15عدد الدول االجنبية المشاركة  : 

2022 SIAT    في أرقام 
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والتكنولوجيا "سـيـات  من الصالون الدولي لالستثمار الفالحي 14 نظمت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية، على ھامش الدورة    

و  قـد   .GREEN’TIC 2022  الفالحي  ، مناظرة وطنية للحلول المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع "2022

شملت  المناظرة الباحثين الشبان والشركات الناشئة، وأصحاب التكنولوجيات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي 

وعلى ھامش اختتام الصالون منح جوائز ألفضل تطبيقات في تكنولوجيـا الـمـعـلـومـات   2022أكتوبر  15القطاع الفالحي حيث تم يوم 

 .واالتصاالت في القطاع الفالحي

   GREEN’TICالمناظرة الوطنية للحلول المبتكرة في الفالحة  .

 لصبري ساحلي    smart green:  لجائزة األولى ا

 بشير بن بريكة    smart farm: الجائزة الثانية 

 إسكندر علية   blue power solutions: الجائزة الثالثة 

 عبد المنعم كوكة : الجائزة الرابعة 

: أفرد القانون الجديد لالستثمار المكونات الالمادية على  مالحظة 

غرار استعمال التقنيات الحديثة من منظومات المراقبة والـتـحـكـم 

%  مـن كـلـفـة 50عن بعد وغيرھا بامتيازات ومنح تصل إلـى 

االستثمار، وھي عناصر مشجعة للمستثمريـن السـتـعـمـال ھـذه 

 التكنولوجيات. 
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 شراكة فالحية و ضيوف في زيارة للصالون   

 لقاء مع سعادة سفیر الباكستان  في الصالون  

أدى  سعادة سفير الباكستان زيارة الى الصالون الدولي 

حـيـث   2022لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا سيات 

إلتقى السيدة انجي الدقي المدير العامة للوكالة  وتـنـاول 

اللقاء  سبل تعزيز عالقات التعاون بين البلديـن فـي مـا 

يتعلق  بتطوير المبادالت مع تونس في مجال الـمـيـكـنـة 

الفالحية باإلضافة  الى االستئناس بالتجربة التونسية في 

 .مجال غراسة زيتون الزيت 

على ھامش المشاركة في  فعاليات الصالون أدى وفـد 

عن المركز العربـي لـدراسـات الـمـنـاطـق الـجـافـة 

زيارة للصالون حيـث كـان  اكساد واألراضي القاحلة 

لھم لقاء  مع المديرة العامة للوكالة  للحديث عن فرص 

التعاون مع الوكالة في ما يتعلق بمحاضن المؤسسـات 

 الفالحية واالبتكار والتجديد .

 وفد عن منظمة االكساد في زيارة  لسيات 

في إطار فعاليات الدّورة الرابعة عشر للصالون الـدولـي لـالـسـتـثـمـار 

، تم  تنظيم ملتقى الشراكة الفـالحـيـة 2022الفالحي والتكنولوجيا سيات 

الذي افتتح اشغاله السيد وزير الفالحة والموارد لمائية والصيد الـبـحـري  

بحضور المديرة العاّمة لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية  وثلة مـن 

الشركات والمستثمرين التونسيين واألجـانـب مـن مصـر والسـعـوديـة 

وايطاليا والكنغو والعراق وتركيا وشركات تصرف في صناديق مالية من 

 المستثمرين في القطاع الفالحي بتونس.

وكان الملتقى مناسبة تم خاللھا  تكريم ثـالث شـركـات مسـتـثـمـرة فـي 

القطاع الفالحي لما حقّقته من نجاحات وصمودھا خالل فترة الـكـوفـيـد، 

بـواليـة  Grow Tunisiaوھي شركة المرجى بوالية جندوبة وشـركـة 

 بواليتي قابس وبنزرت .  SanLucarنابل وشركة 

و تضّمن برنامج ملتقى الشراكة الفالحية عـدّة لـقـاءات شـراكـة بـيـن 

مستثمرين تونسيين راغبين في تطوير استثمارات مشتركة مع نظـرائـھـم 

  األجانب، 

 لقاءات  الشراكة الفالحية  
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 : ورشات عمل تميزت بالتنوع والثراء و حصص لعروض التقنيات الحديثة  2022سيات 

في إطار تنشيط الصالون الـدولـي لـالـسـتـثـمـار الـفـالحـي       
" تم خالل   الدورة الـرابـعـة عشـر    2022سيات والتكنولوجيا "

تنظيم العديد من ورشات العمل وحصص عروض التقنيات   الـتـي 
تناولت مواضيع في عالقة بقـطـاع الـفـالحـة والصـيـد الـبـحـري 
والخدمات المرتبطة بھا  و التحويل األولي المندمج.  حـيـث وفـر  
الصالون  أيضا فضاءات مھيأة الستقبال أصحاب التكـنـولـوجـيـات 
الحديثة لتقديم اختراعاتھم ونتائج بحثھم أمام الزوار المھتمين ليمثـل 
فرصة لمزيد التعريف بالجديد في التقنيات والتكنولوجيا ومناقشتـھـا 

 مع مستعمليھا.

 ومن أھم  الورشات و الفضاءات في ھذ الصالون :    

 *  الفالحة البيولوجية والنوع االجتماعي   

  

 

 

 

 

 

 

 *
 الموارد العلفية والرعوية في ضل التحديات المناخية 

 ، 

 حصة تطبيقية حول استعمال آلة صناعة المحببات العلفية 

 وآلة فرم المخلفات الزراعية والزراعية الصناعية 

  2022مثل  تنظيم الصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا سيـات  
مناسبة  لمزيد التعريف بمشروع التعاون دفع اإلستثمار وتعصير المستغـالت 

حيث نظمت ورشة عمل  حول آليات المرافقة العصرية   PRIMEAالفالحية
لتطوير المستغالت الفالحية خصصت لتقديم لمحة حـول مـھـنـة الـمـرافـق 
المختص ودوره في تطوير المشاريع الفالحية كما تم تقديم شھادات لبـاعـثـي 

 مشاريع انخرطوا بالبرنامج .

ويذكر ايضا  انه تم  حجز جناح بالمعرض  خاص بالبرنامج تم تنشيطـه       
من قبل المشرفين على المشروع  من الوكالة والمرافقين المرجعيين  الـذيـن 
كانت لھم  لقاءات مباشرة وحلقات عمل مع مستثمريـن وبـاعـثـي مشـاريـع 

  فالحية  . 

 : ورشة عمل وفضاء خاص   2022سيات 

  PRIMEAبمشروع التعاون 

) التجديد في الفالحـة والصـنـاعـات IAAAفضاء خاص بمشروع التعاون ( 
 الغذائية)، لدعم وحث الناشطين في القطاع الفالحي على التجديد.

قامت الوكالة خالل تنظيم  الصالون الدولي لالستثمار الفالحي 
نشريات يوميـة خـاصـة بـالصـالـون  3والتكنولوجيا  بإصدار 

تضمنت  تغطية  ومواكبة إعالمية ألھم البرامج  و األنشـطـة 
( وتجدون  رفقة ھذه  النشرية  نسـخ التي تم تنظيمھا خالل التظاھرة 

 من ھذه اإلصدارات) 

نشريات يومية  خاصة بالصالون  3صدور   


