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1-1 التعريف بالهيكل الإداري 

- تقدمي وكالة النهو�س بال�ستثمارات الفالحية

وكالة النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية هي موؤ�س�سة عمومية ذات �سبغة غري اإدارية، اأحدثت مبقت�سى 

القانون عدد 67 املوؤرخ يف 6 اأوت 1982.

البحري  وال�سيد  الفالحة  قطاعات  االنتاج يف  وتع�سري  اخلا�ض  باال�ستثمار  النهو�ض  على  تعمل  وهي 

واخلدمات املرتبطة بهما وعمليات التحويل االأويل ملنتجات الفالحة وال�سيد البحري، من خالل تقدميها 

خلدمات جمانية اإىل الفالحني وال�سيادين البحريني والباعثني ال�سبان وامل�ستثمرين التون�سيني واالأجانب 

خالل فرتات ت�سخي�ض ودرا�سة وتنفيذ م�ساريعهم. 

وتتلخ�ض ن�ساطات الوكالة يف ما يلي :

منح االمتيازات  املاليـة و اجلبائية الواردة مبجـلة ت�سـجيـع اال�ستـثـمارات، 	•
ت�سخيــ�ض فر�ض اال�ستثمـار واأفـكـار امل�سـاريـع الواعــدة، 	•

•	 االإحاطــة  بالباعثني يف تكوين ملفاتهم وتاأطريهم يف خمتلف مراحل اإجناز م�ساريعهم،
ربـط ال�سلة  بني امل�ستثمرين التون�سيني ونظرائهم االأجانب لدعم ال�رشاكة الفالحية، 	•

امل�ســاركــة يف املعار�ض وال�سالونات املخت�سة بتون�ض وباخلارج، 	•
تكــويــن الباعثني ال�سبان واالإحاطة بهم طيلـة مراحل ت�سخي�ض ودرا�سة واإجناز م�ساريعهم واإعداد  	•

برامج خ�سو�سـية لتكوين الباعثني ح�سب الطلب،

ت�سيري  حما�سن املوؤ�س�سـات يف الفـالحة وال�سيـد البحـري الإ�ستحثـاث حركـيـة بـعـث امل�سـاريع املجـددة  	•
واالإنت�سـاب للح�سـاب اخلـا�ض من طرف خريجي الـتـعليـم العايل،

اأن�سطة تتعلق بتطوير طرق واأ�ساليب االإنتاج والتحويل واإعداد  امل�ساهمة يف تنمية اجلودة من خالل  	•
املنتوج للرتويج  والت�سدير،

االأحياء  و�رشكات  العقارية  والقرو�ض  ال�رشاكة  وم�ساريع  عامة  ب�سفة  اإجنازامل�ساريع  تقدم  تقييم  	•
والتنمية الفالحية ومقا�سم الفنيني ب�سفة خا�سة.

I - املقدمة 

ت�سّم وكالة النهو�س بال�ستثمارات الفالحّية :

- 5 اإدارات مركزية : 

االإدارة املركزية للتنمية، 	•
االإدارة املركزية لت�سجيع االإ�ستثمار، 	•

االإدارة املركزية للمتابعة، 	•
يف  والت�رشف  لالإعالمية  املركزية  االإدارة  	•

املعطيات،

االإدارة املركزية لالإحاطة وتكوين الباعثني، 	•
23 اإدارة جهوية،  -

عدد املوظفني 239 منهم 156 اإطار،  -

ي�رشف على املوؤ�س�سة مدير عام .  -
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- تركيبة جمل�س املوؤ�س�سة يف 31 دي�سمرب 2014

الرئي�س :

مديرعام وكالة النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية 

الأع�ساء :

: ال�سيد نعمان النعريي   ممثل رئا�سة احلكومة  	•
: ال�سيد  منجي اللطيفي    ممثل وزارة االإقت�ساد واملالية  	•

: ال�سيد حممد فا�سل ح�سيون  ممثل وزارة التنمية والتعاون الدويل  	•
: ال�سيدة اإبت�سام �سربي  ممثلة  وزارة التنمية والتعاون الدويل  	•

: ال�سيد عبد احلليم القا�سمي ممثل وزارة الفالحة  	•
: االآن�سة �سيدة مومني ممثلة وزارة الفالحة  	•
: ال�سيد �سامل بوعرادة ممثل وزارة ال�سناعة واملناجم والطاقة  	•

: ال�سيد حمّمد اجلديدي ممثل املندوبية العامة للتنمية اجلهوية  	•
: ال�سيدة حبيبة جواد  ممثلة البنك املركزي التون�سي  	•

: ال�سيد عدنان املهدي زبي�ض ممثل البنك الوطني الفالحي  	•
: ال�سيد عبد املجيد الزار ممثل االإحتاد التون�سي للفالحة وال�سيد البحري  	•

كما يح�رش اإجتماعات جمل�ض املوؤ�س�سة ال�سّيدة زعرة الزمامي كمراقبة الدولة.
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تـــــركيبـة جلـــان اإ�سنـــاد المتيــازات فــي 31 دي�سمرب 2014 

الّلجنة الوطنية لإ�سناد المتيازات 

تنظر جلنة اإ�سناد االإمتيازات على امل�ستوى املركزي يف :   

عمليات اال�ستثمار التي تتجاوز قيمتها 225 اأ.د بالن�سبة للم�ساريع الفالحية.  	•
عمليات اال�ستثمار التي تتجاوز قيمتها 450 اأ.د بالن�سبة مل�ساريع ال�سيد البحري وتربية االأحياء املائية. 	•

عمليات اال�ستثمار التي تتجاوز قيمتها 1000 اأ.د بالن�سبة مل�ساريع �سيد ال�سمك االأزرق يف اإطار اخلطة  	•
الوطنية للنهو�ض ب�سيد هذا ال�سنف من االأ�سماك.

تتكون هذه الّلجنة من  :

- مدير عام وكالة النهو�ض باال�ستثمارات الفالحية : رئي�ض اللجنة،

- ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدويل،  

- ممثل عن وزارة االإقت�ساد واملالية،

- ممثل عن وزارة التكوين املهني والت�سغيل،

- ممثل عن االإدارة العامة للتمويل واال�ستثمارات والهياكل املهنية بوزارة الفالحة،

- ممثل عن االإدارة العامة لل�سيد البحري وتربية االأ�سماك بوزارة الفالحة،

- ممثل عن االإدارة العامة لالإنتاج الفالحي بوزارة الفالحة،

- ممثل عن االحتاد التون�سي للفالحة وال�سيد البحري،

- ممثل عن البنك املركزي التون�سي،

- ممثل عن البنك الوطني الفالحي،

- ممثل عن وزارة ال�سناعة والطاقة واملناجم،   

- ممثل عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكنولوجيا االإت�سال،

- ممثل عن وزارة ال�سوؤون االجتماعية،

- ممثل عن وكالة النهو�ض باالإ�ستثمار اخلارجي.
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الّلجان اجلهوية لإ�سناد الإمتيازات 

تنـظر الّلــجان اجلـهـويـة الإ�سناد االإمـتيازات يف :

للم�ساريع  بالن�سبة  اأ.د   225 على  تقل  اأو  وت�ساوي  اأ.د   60 مـبلغها  يـفـوق  التي  االإ�ستـثمار  عـمليات  	•
الفالحية. 

ال�سيد  مل�ساريع  بالن�سبة  اأ.د   450 يقل عن  اأو  وي�ساوي  اأ.د   90 مبلغها  يفوق  التي  اال�ستثمار  عمليات  	•
البحري. 

مل�ساريع تربية  بالن�سبة  اأ.د   450 يقل عن  اأو  اأ.د وي�ساوي   100 التي يفوق مبلغها  عمليات اال�ستثمار  	•
االأحياء املائية. 

ال�سمك االأزرق يف حدود  ال�ساحلية يف م�ساريع �سيد  املناطق  املنت�سبة يف  اللجان  اإىل جانب ذلك تنظر 

اإ�ستثمارات تقدر مبليون دينار وذلك يف اإطار اخلطة الوطنية للنهو�ض ب�سيد ال�سمك االأزرق.

ترتكب هذه الّلجان من :

- وايل اجلهة اأو من ميثله : رئي�ض،

- املندوب اجلهوي للتنمية الفالحية : نائب رئي�ض،

- املدير اجلهوي لوكالة النهو�ض باالإ�ستثمارات الفالحية :  مقرر،

- رئي�ض دائرة التمويل واال�ستثمار والهياكل املهنية باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية : ع�سو،

- ممثل اإلتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري : عضو،
- رئي�ض دائرة اأو ق�سم ال�سيد البحري بالن�سبة للواليات ال�ساحلية : ع�سو،

- رئي�ض املركز اجلهوي ملراقبة االأداءات : ع�سو،

- رئي�ض امل�رشف اجلهوي للبنك املركزي التون�سي : ع�سو،

- ممثل البنك الوطني الفالحي : ع�سو،

- رئي�ض وحدة التنمية اجلهوية بوزارة التنمية والتعاون الدويل : ع�سو،

- ممثل االإدارة اجلهوية للتكوين والت�سغيل : ع�سو.
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1-2 مميزات �سنة 2014 

اأهم   2014 �سنة  خالل  الفالحية  باالإ�ستثمارات  النهو�ض  وكالة  اجنزت 

االأهداف املر�سومة بربنامج  ن�ساطها، على غرار : 

الفالحي  لال�ستثمار  الدويل  ال�سالون  لتظاهرة  ع�رش  احلادية  الدورة   -

والتكنولوجيا »�سيات 2014« حتت �سعـار »ا�ستثمار اأجنع لفالحة تناف�سية« 

جودة  حت�سني  بهدف  اجلودة  مرجعيات  جمال  يف  تكوينية  دورات  تنظيم   -

االإنتاج والرتفيع يف االإنتاجية.

البيوت  اال�ستثمار واالإنتاجية حتت  بتطوير  الدرا�سة اخلا�سة  ال�رشوع يف   -

املحمية.

�سبط البنود املرجعية الإجناز درا�سة حول تنمية اال�ستثمار وحت�سني   -

وتوفري  املا�سية  تربية  ديوان  مع  بالتعاون  االبل  منتجات  جودة 

املرعى. 

ال�رشوع يف تطبيق اخلطة الوطنية لدفع اال�ستثمار الفالحي اخلا�ض   -

والقدرة الت�سغيلية املمتدة من �سنة  2014 اإىل غاية 2020.

حتقيق اإ�ستثمارات بقيمة 622.3 م د.  -

تطور عدد عمليات اال�ستثمار اإىل 4420 عملية.  -

تطور عدد القرو�ض العقارية  امل�سادق عليها.  -

اإجناز 5585 عملية معاينة ميدانية ل�رشف املنح بالتعاون مع املندوبيات اجلهوية   -

للتنمية الفالحية ملتابعة اإجناز امل�ساريع امل�سادق عليها .

ال�رشوع يف اإر�ساء نظام معلومات م�سرتك بني م�سالح الوكالة وم�سالح البنك الوطني الفالحي  -

زيارة 113 م�رشوعا يف اإطار االإحاطة بالباعثني املنت�سبني .  -

تركيز حمطتي  جتارب منوذجية حول »تثمني بقايا القهوة الإنتاج م�ست�سمد« مبح�سنة املعهد الوطني   -

للعلوم الفالحية بتون�ض و»الغرا�سات العمودية للخ�رشوات« مبح�سنة املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا 

البحار باملن�ستري .

تنفيذ اإتفاقيات �رشاكة وتعاون مع مركز االقت�ساد الريفي بفرن�سا واجلمعية اخلريية القطرية »راف«   -

وال�سبكة العاملية للمبادرة.

تنظيم 17 دورة تكوينية لفائدة 206 باعثا.  -

ور�سات  وخم�ض  وبنزرت  ومنوبة  وجندوبة  وباجة  الق�رشين  بواليات  اإعالمية  اأيام  خم�سة  تنظيم   -

مبادرة يف الفالحة لفائدة 215 باعثا ملزيد التعريف باملنظومة اجلديدة للمرافقة .

تطور يف عدد التظاهرات املنظمة من قبل  �سبكة املحا�سن )112 تظاهرة( بن�سبة  70% مقارنة بعدد   -

التظاهرات ل�سنة 2013.
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II - النتائج املحققة خالل �سنة 2014 

2-1 الأن�سطة التنموية

2-1-1 املعار�س وال�سالونات 

❖ تنظيم الدورة احلادية ع�رصة  لل�سالون الدويل لال�ستثمار 

الفالحي والتكنولوجيا »�سيات 2014«

 2014 نوفمرب   01 اإىل  اأكتوبر   29 من  الدورة  هذه  اإنتظمت 

لفالحة  اأجنع  »ا�ستثمار  �سعار  حتت  بالكرم  املعار�ض  بق�رش 

تناف�سية«،على م�ساحة 7000 مرت مربع. 

بلغ عدد العار�سني : 200 عار�سا من بينهم 57 عار�سا اأجنبيا 

اإيطاليا وفرن�سا والدمنارك والرنويج وبلجيكيا  بلدا وهي   16 من 

ديفوار  وكوت  وبولونيا  وهولندا  وتركيا  ومالطا  وم�رش  واليونان 

اإيطاليا �سيف  واإ�سبانيا. وكانت  ولبنان  واأملانيا  ال�سعودية  العربية  واململكة 

�رشف هذه الدورة بـ 26 عار�سا.

كما �سهدت هذه الدورة زيارة وفود اأجنبية من اأندوني�سيا واجلزائر والنيجر 

وفرن�سا واإيطاليا و�سملت جماالت العر�ض يف هذا ال�سالون  اأهّم القطاعات 

واالأن�سطة من جتهيزات وتقنيات االإنتاج والتحويل وخدمات الفالحة 

وال�سيد البحري واملجاالت اجلديدة والواعدة لالإنتاج والفالحة البيولوجية 

وهياكل اال�ستثمار وامل�ساندة والتمويل والتكوين وحما�سن املوؤ�س�سات اإىل 

جانب عر�ض لنتائج البحث العلمي الفالحي. 

❖ م�ساركات الوكالة 

الفالحة  �سالون  يف   2014 �سنة  الفالحية  باال�ستثمارات  النهو�ض  وكالة  �ساركت 

بعث  و�سالون   AGRI MEDJERDA البحري  وال�سيد  والتكنولوجيا 

 CAT’2014 والتكنولوجيا  االأعمال  ملتقى  و�سالون  امل�ساريع 

و�سالون بعث املوؤ�س�سات و�سالون الفالحة وال�سناعات الغذائية 

.SAAG 2014

و  للفالحة  التون�سي  االحتاد  مع  بالتعاون  الوكالة  نظمت  كما 

من  انتظم  الذي  البيولوجي  املنتوج  اأ�سبوع   البحري  ال�سيد 

عار�ض   20 حوايل  �سارك  حيث   2014 ماي   11 اإىل   02

للمنتوجات البيولوجية من غالل وخ�رش وزيتون وزيت 

زيتون والع�سل والتمور وم�ستح�رشات الهندي وغريها.
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❖ يف اخلارج 

10 �سالونات خمت�سة يف الفالحة وال�سيد البحري باخلارج ويبني  اأمنت الوكالة امل�ساركة التون�سية يف 

اجلدول التايل خمتلف التظاهرات التي �ساركت فيها. 

التاريخاملكانالتظاهرةع/ر

1 »FRUIT LOGISTICA« 05-07 فيفريبرلنيال�سالون الدويل للخ�رش والغالل

2»BIOFACH« 12-15 فيفرينورنبارغال�سالون العاملي ملنتجات الفالحة البيولوجية والطبيعية

01-03 اأفريلعمانمعر�ض ال�سو�سنة الدويل3

4»MDD EXPO« 08-09 اأفريلباري�ضال�سالون الدويل لالأغذية

5»SIAM« 24 اأفريل - 3 مايمكنا�ضال�سالون الدويل للفالحة باملغرب

6»SEAFOOD« 06-08 مايبروك�سيلال�سالون الدويل ملنتجات ال�سيد البحري

7»MEDFEL« 13-15 مايبربينيونال�سالون املتو�سطي للخ�رش و الغالل

8» World Food Moscow« 15-18 �سبتمربمو�سكوال�سالون الدويل لل�سناعات الغذائية

9»MACFRUT« 25-27  �سبتمرب�سيزيناال�سالون الدويل للخ�رش والغالل

10
ال�سالون الدويل ملنظومة اخل�رش والغالل ومنتجات الكروم

»Vinitech Sifel«
02-04 دي�سمرببوردو/ فرن�سا
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هذا اإىل جانب القيام بـ 3 زيارات ا�ستطالعية اإىل :

 27 اإىل   25 انتظم مبدينة دبي من  الذي   AGRAME املا�سية  للفالحة والري وتربية  الدويل  ال�سالون   -

مار�ض 2014،

 28 اإىل   25 من  داكار  مبدينة  انتظم  الذي   SIAGRO الغذائية  والتقنيات  لل�سناعات  الدويل  ال�سالون   -

مار�ض 2014،

ال�سالون الدويل للفالحة Grow Tech الذي انتظم باأنطاليا برتكيا من 03 اإىل 06 دي�سمرب 2014.  -

2-1-2 الندوات والأيام الإعالمية وور�سات العمل 

نظمت الوكالة و�ساهمت يف تنظيم 9 ندوات وور�سات عمل : 

املكان التاريخ التظاهرة

املهدية 27 مار�ض 2014 يوم حت�سي�سي حول تر�سيد ا�ستهالك مياه الرّي

مقر االحتاد التون�سي للفالحة  وال�سيد البحري 09 ماي 2014 ندوة وطنية حول الفالحة البيولوجية

توزر والقريوان وباجة 2 و5 و7 ماي 2014 3 ندوات اإقليمية حول الفالحة البيولوجية

املهدية  25 جوان 2014
ور�سة عمل حول دفع اال�ستثمار يف جمال 

تربية االأرانب

تون�ض
13 �سبتمرب 2014 لقاء مفتوح مع جمموعة من امل�ستثمرين يف 

الفالحة وال�سيد البحري

تون�ض 30 اأكتوبر 2014 منتدى حول ال�سياحة الفالحّية

ميالنو 20 نوفمرب 2014 ندوة دولية حول التغذية يف منطقة املتو�سط 

تون�ض 2 و3 و 4 دي�سمرب 2014
منتدى دويل حول الطاقات املتجددة 

وا�ستعماالتهامن اأجل  فالحة م�ستدمية

قبلي 24 دي�سمرب 2014 ملتقى التنمية وال�رشاكة واال�ستثمار

القلعة الكربى 25 دي�سمرب 2014 ندوة حول مكانة الزيتونة يف الفالحة ال�سياحية
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2-1-3 ال�رصاكة والتعاون والنهو�س باجلودة

قامت الوكالة خالل �سنة 2014 بعدة اأن�سطة تهدف اإىل تطوير ال�رشاكة الفالحية التون�سية االأجنبية.

الـ�رصاكــــة

فــي تونـــ�س

ملتقى ال�رشاكة الفالحية خالل ال�سالون الدويل لال�ستثمار 

الفالحي والتكنلوجيا يومي 30 و31 اأكتوبر 2014 بق�رش 

املعار�ض بالكرم.

تفعيل 212 لقاء ثنائي بني 12 م�ستثمر من جن�سيات خمتلفة 

وال�سعودية(   ديفوار  الكوت  ايطاليا،  بلجيكيا،  )تركيا، 

32 م�ستثمر تون�سي يف جماالت خمتلفة )خ�رش  وحوايل 

حتت  وزراعات  املائية  االأحياء  وتربية  بدرية  وغالل 

اأويل  حتويل  ووحدات  اجليوحرارية  املحمية  البيوت 

وزيت زيتون ونباتات طبية وعطرية...(.

اتفاقيات  وتفعيل  املبدئية  االتفاقيات  من  عدد  ت�سجيل 

واتفاقيات  واأجانب  تون�سيني  م�ستثمرين  بني  ا�ستثمارية 

اخل�رش  وزراعة  االأويل  التحويل  جمال  يف  جتارية 

االأجانب  لفائدة  ميدانية  زيارات  تنظيم  مت  وقد  البدرية 

يومي وقاب�ض  و�سليانة  باجة  بواليات  فالحية   مل�ساريع 

31 اكتوبر و1 نوفمرب 2014.

للتجارة  االيطايل  املعهد  بالتعاون مع  يوم �رشاكة  تنظيم 

اخلارجية  »ICE« وذلك بهدف  تطوير عالقات �رشاكة 

ا�ستثمارية وجتارية يف جماالت اخل�رش والغالل خا�سة 

منها الباكورات واملنتجات اجليوحرارية وزيت الزيتون 

يوم 11 نوفمرب 2014.

تنظيم يوم �رشاكة تون�سية بولونية بتون�ض يوم 18 نوفمرب 

.2014

�ساركت الوكالة وبالتعاون مع وكالة النهو�ض باال�ستثمار 

اخلارجي يف لقاءات ال�رشاكة خالل منتدى قرطاج الذي 

انتظم بتون�ض من 21 اإىل 22 جوان  2014 .

املنتجات  �سالون  هام�ض  على  �رشاكة  لقاءات  تنظيم 

البيولوجية مبدينة نورنبارغ باأملانيا )فيفري 2014(.

تنظيم يوم �رشاكة بني الوفد امل�سارك يف املعر�ض الدويل 

لالأغذية مبو�سكو وم�ستثمرين رو�ض وذلك بالتعاون مع 

�سفارة تون�ض برو�سيا حتت ا�رشاف ال�سيد وزير الفالحة 

بتاريخ      التقليدية  وال�سناعات  التجارة  وزيرة  وال�سيدة 

13 �سبتمرب 2014.

قيادة وفد للم�ساركة يف يوم ال�رشاكة الذي مت تنظيمه يوم 

25 �سبتمرب 2014 مبدينة بولونيا باإيطاليا مبنا�سبة امل�ساركة 

.MacFrut يف ال�سالون الدويل للخ�رش والغالل

2014 بالتعاون مع  15 نوفمرب   تنظيم يوم �رشاكة بتاريخ 

املجرية  املنتجات  ودار  باملجر  ببودبا�ست  تون�ض  �سفارة 

املحمية  البيوت  حتت  الطماطم  الإنتاج  م�رشوع  الإجناز 

موجه للت�سدير كليا.

 فــي اخلــارج
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املزارعني     احتاد  مع  اتفاقية 

االيطاليني UCI  تهدف اإىل   تطوير 

الفر�ض  وت�سخي�ض  التعاون 

بني  والتجارية  اال�ستثمارية 

بامل�ستثمرين  واالحاطة  البلدين 

باملعار�ض  م�ساركتهم   خالل 

وباإيطاليا  بتون�ض  وال�سالونات 

كل  ملتابعة  برنامج  وو�سع 

بلوغ  حني  اإىل  الثنائية  االأن�سطة 

نتائج ملمو�سة.

   AMRIA EXPORT اتفاقية مع موؤ�س�سة

 10 ELIS حيث مت ت�سخي�ض  وجمعية 

كمجال  التون�سي  بال�سمال  واليات 

اإىل  الهادف  الربنامج  هذا  تدخل 

وحث  القاعديني  املهنيني  تكوين 

اأدائهم  لتح�سني  ال�سبان  امل�ستثمرين 

من  ومتكينهم  جماعي   اإطار  يف 

االطالع على التكنولوجيا املتطورة 

واجلني  االنتاج  مراحل  خالل 

باالأ�سواق  والتموقع  والتكييف 

اخلارجية وذلك من خالل مدار�ض 

بتون�ض  نظري  وتكوين  حقلية 

وايطاليا لرت�سيخ ثقافة اجلودة .

التعاون

❖ التعاون 

يف اطار تطوير قدرات امل�ستغالت الفالحية وتطوير التبادل التجاري ودعم اال�ستثمار، اأبرمت الوكالة 

اتفاقيتني مع موؤ�س�ستني من ايطاليا :

❖ النهو�س باجلودة

عن  املحمية  البيوت  حتت  واالإنتاجية  اال�ستثمار  بتطوير  اخلا�سة  الدرا�سة  اجناز  يف  الوكالة  انطلقت   -

 2015 �سنة  خالل  اإعالمي  يوم  تنظيم  و�سيتم   ،AGROSERVICES تون�سي  درا�سات  مكتب  طريق 

للتعريف بنتائج وتو�سيات هذه الدرا�سة.

لإجناز  �رشوط  وكرا�س  مرجعية  بنود  �ضبط  مت  املرعى  وتوفري  املا�ضية  تربية  ديوان  مع  بالتعاون   -

درا�سة حول تنمية اال�ستثمار وحت�سني جودة منتجات االبل و�ستنطلق هذه الدرا�سة خالل �سنة 2015 

بعد امتام االجراءات املتعلقة باال�ست�سارة الختيار مكتب درا�سات توكل له هذه املهمة.

تكوين املهنيني يف املجالت املتعلقة بالنهو�س بجودة املنتجات :

مت تكوين حوايل 160 م�ستثمر فالحي يف جمال الفالحة والتحويل االأويل من خالل تنظيم دورات تكوينية 

تهدف اإىل ار�ساء ثقافة اجلودة والت�سدير لدى املوؤ�س�سات التون�سية .

املمار�سات  مرجعية  حول  تكوينية  دورة 

لفائدة   GLOBALGAP اجليدة  الفالحية 

تون�ض  واليات  من  م�ستثمر   40 حويل 

الفرتة  خالل  وذلك  وبنزرت  الكربى 

من  14 اإىل 16 اأفريل  2014 وذلك بوالية 

بنزرت.

املمار�سات  مرجعية  حول  تكوينية  دورة 

GLOBALGAP لفائدة حويل  الفالحية اجليدة 

و�سو�سة  نابل  واليات  من  م�ستثمر   40

وزغوان وذلك خالل  الفرتة من  24 اإىل  

26  جوان   2014  مبدينة احلمامات.
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دورة تكوينية حول نظام ال�سالمة الغذائية 

يف  نا�سط   35 حوايل  لفائدة   ISO22000

بواليات  املندمج  االأويل  التحويل  جمال 

وذلك  و�سليانة  والكاف  جندوبة  و  باجة 

خالل الفرتة من 30 �سبتمرب اإىل 02 اأكتوبر  

2014 مبدينة طربقة.

دورة تكوينية حول نظام ال�سالمة الغذائية 

يف  نا�سط   45 حوايل  لفائدة   ISO22000

بواليات  املندمج  االأويل  التحويل  جمال 

قاب�ض و قبلي  ومدنني   و تطاوين و ذلك 

خالل  الفرتة من 15 اإىل 17 دي�سمرب 2014 

مبدينة قاب�ض . 

2-2 ال�ستثمارات الفالحية امل�سادق عليها

2-2-1 التطور ال�سنوي لعمليات الإ�ستثمار امل�سادق عليها من �سنفي »ب« و»ج«

�سادقت اللجنة املركزية واللجان اجلهوية الإ�سناد االإمتيازات خالل �سنة 2014 على 4420 عملية ا�ستثمار                  

بقيمة 622.3 م د حيث �سجل تطورا ن�سبته 4.5% من حيث حجم االإ�ستثمار وتراجعا من حيث العدد يقدر 

بـ 3.3% مقارنة ب�سنة 2013. 

ويبني اجلدول املوايل التوزيع ال�سنوي لالإ�ستثمارات امل�سادق عليها  :

201220132014
الن�سبة %

2014/ 2012

الن�سبة %

2014/ 2013

3.3%3.1%456045694420عدد العمليات

+4.5%+18.8%523.7595.4622.3االإ�ستثمارات )م.د(

+16.2%+27.9%63.569.981.2املنح )م.د(

-1.6%-8.7%569151635082مواطن ال�سغل
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2-2-2 توزيع ال�ستثمارات الفالحية امل�سادق عليها ح�سب الأقاليم خالل �سنة 2014

            الـ�سنــــــة

الأقاليــــم

20132014
التغريات

2014/2013
حجم الإ�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

حجم الإ�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

+36.6%27.4%20.9170.4%124.7ال�سمال ال�رشقي

-10.7%17.4%20.3108.0%120.9ال�سمال الغربي

+0.9%20.7%21.5129.0%127.9الو�سط ال�رشقي 

+10.6%21.9%20.7136.4%123.3الو�سط الغربي

-34.9%5.9%9.537.0%56.8اجلنوب ال�رشقي

-0.7%6.7%7.141.5%41.8اجلنوب الغربي

+4.5%100.0%100.0622.3%595.4املجموع

2-2-3 توزيع ال�ستثمارات امل�سادق عليها ح�سب الأن�سطة

                       ال�سنـــــــة                      

القطاعــــات 

20132014
التغريات 

2014 / 2013
حجم ال�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

حجم ال�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

+20.3%72.4%62.9450.6%374.7االأن�سطة الفالحية 

زراعات  كربى وتربية املا�سية 

املندجمة
85.2%22.7106.6%23.7%25.1+

17.3%24.1%24.7108.7%92.7اأ�سجار مثمرة

22.8%29.7%29.1133.9%109.0تربية الدواجن

-38.2%9.3%18.142.0%68.0زراعة اخل�رشوات

+200%13.2%5.459.4%19.8اإنتاج فالحي اآخر

+4.2%6.0%6.037.0%35.5ال�سيد البحري

+17.3%71.3%63.426.4%22.5ال�سيد بالكركارة

+2.9%9.5%9.63.5%3.4ال�سيد ال�ساحلي

-1.7%15.7%16.65.8%5.9ال�سيد باالأ�سواء

-64.9%3.5%10.41.3%3.7طرق �سيد اأخرى

-14.4%6.0%7.437.6%43.9تربية االأحياء املائية

-32.0%14.0%21.587.0%128.0اخلدمات 

+66.4%22.2%9.119.3%11.6مراكز جتميع احلليب

-88%8.9%50.07.7%64.0جمع وخزن احلبوب

خدمات حت�سري االأر�ض 

واجلني واحل�ساد
32.7%25.649.7%57.1%52.0+

-47.7%11.8%15.310.3%19.7خدمات اأخرى

-24.1%1.6%2.210.1%13.3التحويل االأويل املندمج

-34.3%70.3%81.27.1%10.8حتويل املنتجات

+20%29.7%18.83.0%2.5التربيد

+4.5%100.0%100.0622.3%595.4املجموع العام
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2-2-4 توزيع ال�ستثمارات الفالحّية امل�سادق عليها ح�سب الأقاليم

ال�سمال ال�رصقي

%20.9 : 2013

%27.4 : 2014

ال�سمال الغربي

%20.3 : 2013

%17.4 : 2014

الو�سط الغربي

%20.7 : 2013

%21.9 : 2014

اجلنوب الغربي

%7.1 : 2013

%6.7 : 2014

الو�سط ال�رصقي

%21.5 : 2013

%20.7 : 2014

اجلنوب ال�رصقي

%9.5 : 2013

%5.9 : 2014
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ن�سب اال�ستثمار امل�سادق عليها ل�سنة 2014

ن�سب اال�ستثمار امل�سادق عليها ل�سنة 2013

التحويل االأويل املندمج %2

التحويل االأويل املندمج %2

االأن�سطة الفالحية %72

االأن�سطة الفالحية %63

اخلدمات %14

اخلدمات %22

تربية االأحياء املائية %6

تربية االأحياء املائية %7

ال�سيد البحري %6

ال�سيد البحري %6
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2-2-5 القرو�س العقارية

�سادقت وكالة الّنهو�ض باال�ستثمارات الفالحية خالل �سنة 2014 على 98 قر�ض عقاري بقيمة 6.9 م.د 

مقابل 89 قر�ض عقاري بقيمة 6.7 م.د �سنة 2013 اأي بتطور ن�سبته 10.1% من حيث العدد و3% من 

حيث القيمة. 

59 قر�سا عقاريا  بامل�سادقة على  التي حظيت  الق�رشين  العقارية بوالية  القرو�ض  وقد ترّكزت معظم 

بقيمة قر�سا   11 بـ  بوزيد  �سيدي  فوالية  0.8 م.د  بقيمة  قر�ض   13 بـ  قف�سة  تليها والية  م.د   4.1  بقيمة 

0.6 م.د ثم �سليانة بـ 4 قرو�ض عقارية بقيمة 0.4 م.د. 

�سليانة %4

�سيدي بوزيد %13

الق�رشين %68

قف�سة %13

حجم القر�س العقاري )م.د(امل�سادقة علي القرو�س العقارية ل�سنة 2014

594.1الق�رشين 

130.8قف�سة 

110.6�سيدي بوزيد

40.4�سليانة 

2-2-6 الت�رصيح بال�ستثمار 

بلغ عدد عمليات اال�ستثمار امل�رّشح بها خالل �سنة 2014 : 6016 عملية بقيمة 788.8 م د م�سّجلة بذلك 

تراجعا ن�سبته 0.3%  من حيث العدد و بـ 8.1% من حيث القيمة ويعترب هذا الرتاجع منطقيا باعتبار اأن 

املبلغ امل�سجل خالل �سنة 2013 )858.7 م.د( مثل رقما قيا�سيا مل تبلغه الوكالة من قبل.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن منو نوايا اال�ستثمار كان متفاوتا بني اجلهات حيث �سجلت مناطق الو�سط 

ال�رشقي واجلنوب ال�رشقي منوا اإيجابيا تراوح بني 3.3% و15.7% بينما �سهدت مناطق اجلنوب 

الو�سط  منطقة  �سهدت  حني  يف  و%33.8   %23.3 بني  تراوح  تراجعا  الغربي  وال�سمال  الغربي 

الغربي ا�ستقرارا من حيث االإ�ستثمار امل�رشح به.
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20132014
التغريات

2014 / 2013 الأقاليـــم
حجم ال�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

حجم ال�ستثمار 

)م.د(
الن�سبة

-10.7%27.4%20.9232.8%260.6ال�سمال ال�رشقي

-33.8%17.4%20.3111.7%168.8ال�سمال الغربي

+15.7%20،7%21.5185.6%160.4الو�سط ال�رشقي

+0.9%21.9%20.7161.4%160.1الو�سط الغربي

+3.3%5.9%9.553.8%52.1اجلنوب ال�رشقي

-23.3%6.7%7.143.5%56.7اجلنوب الغربي

-8.1%100.0 %788.8%858.7100.0املجموع

2-3 اخلطة الوطنية لدفع ال�ستثمار الفالحي اخلا�س والقدرة الت�سغيلية للقطاع 

االإ�ستثمار  لدفع   2020 �سنة  اإىل  تتوا�سل  اإ�سرتاتيجيات جهوية  تطبيق  ال�رشوع يف   2014 �سنة  مت خالل 

الفالحي اخلا�ض من خالل العمل على حت�سني مناخ اال�ستثمار اعتمادا على ما تزخر به خمتلف اجلهات 

الغذائي  باالأمن  العالقة  التقليدية ذات  للمجاالت  بالن�سبة  ا�ستثمار  من ثروات طبيعية هامة ومن مكامن 

واملجاالت الواعدة واملجددة التي ت�ساهم يف تطوير ال�سادرات من املنتجات الفالحية.

اآليات تنفيذ اخلطة :

مراجعة الن�سو�ض القانونية املتعلقة باال�ستثمار الفالحي اخلا�ض والتي حتد من تطويره، ويف مقدمتها   -

عملية  يف  املتدخلني  عدد  من  باحلد  االإجراءات  تب�سيط  خالل  من  وذلك  اال�ستثمارات  ت�سجيع  جملة 

اال�ستثمار وتقلي�ض الوثائق املطلوبة عند تكوين امللفات مع الرتكيز على املتابعة ما بعد االإجناز، 

توجيه االمتيازات خلدمة توجهات القطاع الفالحي على غرار تطوير القطاعات اال�سرتاتيجية ذات   -

منها  االأولوية وخا�سة  ذات  الفالحية  باملناطق  والنهو�ض  االإنتاج  العالية ومنظومات  امل�سافة  القيمة 

املناطق الداخلية والرفع من القدرة الت�سغيلية،

دعم خ�سو�سيات اجلهات وا�ستغالل امليزات التفا�سلية ومكامن اال�ستثمار والنهو�ض بالت�سغيل وخلق    -

مواطن رزق اإ�سافية خا�سة بالن�سبة لل�سبان، من خالل :

تكثيف االأن�سطة التنموية باجلهات وتوجيهها.  *

التن�سيق مع خمتلف الهياكل واالإدارات لدفع اال�ستثمار،  *

تنظيم دورات تكوينية يف جمال بعث امل�ساريع الفالحية،  *

توجيه الباعثني نحو املجاالت املجددة والواعدة،  *

تكثيف تنظيم اأيام �رشاكة جللب امل�ستثمرين االأجانب  *

االإحاطة ومرافقة امل�ستثمرين وخا�سة منهم الباعثني ال�سبان.  *

تثمني اال�ستثمارات العمومية املنجزة املرتبطة باال�ستثمارات الفالحية اخلا�سة.  -
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2-4 املتابعة 

ت�ضمن ن�ضاط املتابعة خالل �ضنة 2014 ثالثة حماور اأ�سا�سية تتعّلق بـ :

م�ستوى  على  امليدانية  باملعاينات  القيام  خالل  من  امل�ستوجبة  املنح  و�رشف  امل�ساريع  اإجناز  متابعة   -

االإدارات اجلهوية، 

و�سع منظومة اإعالمية لتبادل املعلومات مع م�سالح البنك الوطني الفالحي واالإدارة العامة لالآداءات   -

واالإدارة العامة للديوانة بخ�سو�ض اإحكام ومراقبة املنتفعني باالمتيازات اجلبائية واملالية،

زيادة  اال�ستغالل  اأو مرحلة  االإجناز  يواجهون �سعوبات خالل مرحلة  الذين  بامل�ستثمرين  االإحاطة   -

على ت�ضخي�س املخالفات ل�رشوط النتفاع بالمتيازات وذلك من خالل القيام بزيارات متابعة ميدانية 

من طرف فريق من االإطارات من االإدارة املركزية للمتابعة بالتن�سيق مع االإدارات اجلهوية.

2-4-1 متابعة اإجناز امل�ساريع 

 SIAP بداية من �سنة 2013 مت ال�رشوع يف ا�ستغالل تطبيقة املتابعة �سمن منظومة الت�رشف يف االمتيازات

املعتمدة من طرف الوكالة. وت�سمح هذه التطبيقة باإدراج كافة اأذون �رشف املنح املنجزة والتي تت�سمن 

معطيات حول االإجناز املادي واملايل ملكونات اال�ستثماروقيمة املنح املاأذون ب�رشفها.

ويقّدم اجلدول التايل بع�ض املوؤ�رّشات حول تقدم اإجناز امل�ساريع :

ن�سبة الإجناز ال�سنة
توزيع عدد عمليات ال�ستثمار ح�سب ن�سبة الإجناز

اأكرث من 80%بني 50% و80%اأقل من %0%50

2013%54%17%12%11%61

2014%44%33%11%9%47

تعتربن�سبة اإجناز اال�ستثمارات امل�سادق عليها �سنة 2014 مر�سية اإذا ما اأخذنا بعني االعتبار اأّن فرتة   -

اإجناز امل�ساريع امل�سادق عليها متتد يف املعّدل على 3 �سنوات، يف حني اأن ن�سبة االإجناز بالن�سبة ل�سنة 

2013 تبقى دون املاأمول.

ومن خالل اجلدول يتبنّي اأّن ن�سبة امل�ساريع التي مل ت�رشع يف االإجناز خالل �سنة 2013 تعترب مرتفعة   -

ن�سبيا وتتطلب مزيد التثبت يف و�سعيتها، علما اأّنه بالن�سبة ل�سنة 2014 فاإّن اأكرث من 30% من جمموع 

عمليات اال�ستثمار مّتت امل�سادقة عليها خالل الثالثية االأخرية.

 ويقّدم اجلدول املوايل توزيع ن�سبة اإجناز امل�ساريع ح�سب االأن�سطة ل�سنة 2014 كما يلي:

الأن�سطــــــة

التحويل الأويلتربية الأحياء املائيةال�سيد البحرياخلدماتالفالحة

4051704040ن�سبة االإجناز )%(

ومن خالل اجلدول يتبّي اأّن ن�ضبة الإجناز يف ن�ضاط ال�ضيد البحري بلغت حوايل 70%، وهي ن�سبة   -

تعترب عادية باعتبار اأّن امل�ساريع تتعلق باالأ�سا�ض بعمليات تهيئة ملراكب قدمية واقتناء ملعّدات وجتهيزات 

�سيد وهي مكونات منجزة يف اأغلب االأحيان عند طلب االنتفاع باالمتيازات. 
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اأّما بالن�سبة للم�ساريع الفالحية فتعترب ن�سبة االإجناز قريبة من املتو�سط اإذا اأخذنا بعني االعتبار اأّن هذه   -

امل�ساريع تنجز على فرتة ال تقل عن 3 �سنوات من خالل ال�رشوع يف اإجناز بناءات االإنتاج واال�ستغالل 

واإحداث نقاط املياه وحت�ضري الأر�س مع كل ما يتطلبه ذلك من تراخي�س ومتويالت بنكية. ونف�س 

التف�سري ينطبق على م�ساريع تربية االأحياء املائية.اأّما بالن�سبة مل�ساريع اخلدمات فتعترب ن�سبة االإجناز 

االأ�سباب واقرتاح احللول ملزيد دفع  لت�سخي�ض  الدرا�سة  يتطلب مزيد  ما  املاأمول وهو  )51%( دون 

اال�ستثمار يف جمال اخلدمات.

2-4-2 متابعة الت�رصف يف احل�ساب املركزي 

بالتعاون مع  املنح  5585 عملية معاينة ميدانية ل�رشف  باإجناز   2014 �سنة  الوكالة خالل  قامت م�سالح 

املنح  ل�رشف  اأذون  واإعداد  عليها  امل�سادق  امل�ساريع  اإجناز  ملتابعة  الفالحية  للتنمية  اجلهوية  املندوبيات 

امل�ستوجبة بقيمة جملية بلغت حوايل 40 مليون دينار، كما مّت تخ�سي�ض 7 مليون دينار للقرو�ض العقارية.

2-4-3 الإحاطة ودعم امل�ستثمرين خالل مرحلة الإجناز 

�رشعت الوكالة بداية من �سهر اأفريل 2014 يف جتربة جديدة تتعّلق بزيارة عينات من عمليات اال�ستثمار 

التاأخري يف االإجناز، من  اأو  اأ�سباب عدم ال�رشوع  التعّرف على  لتقييم و�سعّيتها بهدف  امل�سادق عليها 

ناحية، والتثبت من املحافظة على مكونات ال�ضتثمار وموا�ضلة الن�ضاط بالن�ضبة للم�ضاريع املنجزة، من 

ناحية اأخرى. 

لت على 195 مقّرر ا�سناد امتيازات، منها 82 تو�سعة  ويف هذا االإطار، متّت زيارة 113 م�رشوع حت�سّ

وتتوزع امل�ساريع التي متت معاينتها على خمتلف االأن�سطة، وتتكون من م�ساريع �سجلت مبدئيا تاأخريا 

يف االإجناز ومل تنتفع ب�رشف منح واأخرى مل تتجاوز ن�سبة �رشف بـ 50% وم�ساريع تقدمت يف االإجناز 

حيث جتاوزت ن�سبة ال�رشف %50.

وقد مّكنت الزيارات امليدانّية من احل�سول على معطيات حول و�سعية امل�ساريع مو�سوع عملية املتابعة 

تتلّخ�ض كما يلي :

العراقيل %5

تقدم االإجناز %10

توا�ضل الن�ضاط ب�ضفة عادية  

%40

تاأخري يف االإجناز %25

ت�سجيل خمالفات %20
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ومن خالل هذه املوؤ�رّشات االأّولّية، ميكن ا�ستنتاج ما يلي :

تتجاوز 1% من معّدل جمموع عدد العملّيات امل�سادق عليها �سنوّيا  التي مّتت زيارتها ال  العّينة  اإّن   •
)4000 عملّية يف ال�سنة كمعّدل بالن�سبة للع�رش �سنوات االأخرية(. 

ة خالل الثالث �سنوات االأوىل دون انتظار ات�سال  اأهّمّية ربط ال�سلة مع الباعثني ب�سفة دورّية خا�سّ  •
الباعث بالوكالة، علما اأّن 35% من العّينة لها م�ساكل يف �رشف املنحة اأو تاأخري يف االإجناز وت�ستدعي 

االإحاطة من طرف الوكالة.

ن�سبّيا من امل�ساريع يعاين من اإ�سكاليات وت�ستدعي الت�سخي�ض املبكر الإنقاذها يف االآجال قبل  هام  عدد   •
اندثارها.

ا�ستح�سان الباعثني لعملّية املتابعة املنجزة.  •

2-4-4 تعهد ملفات �سحب المتيازات اجلبائية واملالية

الباعثني  ملفات  درا�سة  تتم  اال�ستثمارات  ت�سجيع  جملة  اأحكام  تطبيق  احرتام  على  احلر�ض  نطاق  يف 

املخلني باأحكامها واللجوء القرتاح �سحب االمتيازات املالية واجلبائية امل�سندة عند االقت�ساء وفقا ملا ين�ض 

تقوم  التي  الوكالة  ال�سحب على م�ستوى م�سالح  ملفات  املجلة. هذا، ويتّم درا�سة  65 من  الف�سل  عليه 

بتوجيه مقرتحات يف الغر�ض اإىل وزارة املالية بعد اإ�ستيفاء كافة االإجراءات.

 983 بلغ   2014 �سنة  اإىل موفى   1994 منذ  ال�سادرة  ال�سحب  قرارات  اأّن جمموع  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

قرارا منها 279 قر�ض عقاري. وال يتجاوز عدد عمليات االإ�ستثمار مو�سوع �سحب ن�سبة الـ 1% من 

جمموع عدد العمليات امل�سادق عليها، يف حني ميّثل القر�ض العقاري مو�سوع �سحب حوايل 13% من 

جمموع القرو�ض امل�سادق عليها وهي ن�سبة مرتفعة دون االأخذ بعني االإعتبارالو�سعيات التي تواجه اإّما 

�سعوبات لتمويل امل�رشوع اأوتراكم املديونية. 

وت�ستوجب هذه الو�سعية اإجراء تقييم �سامل ملنظومة القر�ض العقاري ق�سد اإ�سالحها وتفادي النقائ�ض 

امل�سجلة وقد مت خالل �سنة 2014 تكليف مكتب درا�سات الإجناز درا�سة يف الغر�ض لكن تاأخر االإنطالق 

يف اإجنازها و�سيتم معاجلة هذه الو�سعية .

مّت خالل �سنة 2014 تعّهد ملفات ال�سحب التالية :

الفرتة خالل  حق  ا�ضقاط  مو�ضوع  فالحية  وتنمية  اإحياء  �رشكات  ب�ضاأن  �ضحب  مقرتح   27 توجيه   - 

)1992-2012( وهي االآن مو�سوع درا�سة من طرف م�سالح وزارة املالية. كما يتّم موا�سلة تعّهد 

ملف �سحب لـ 20 �رشكة احياء وتنمية فالحية مو�ضوع ا�ضقاط حق خالل �ضنتي 2013 و2014.

االأبقار( مربي  )موؤّطري  فالحية  اأرانب و23 م�رشوع خدمات  تربية  م�رشوع   376 ملفات  درا�سة   - 

و57 مع�رشة بيولوجية لت�ضخي�س امل�ضاريع التي توقفت عن الن�ضاط اأوالتي مت التفريط فيها اأو التي مل 

تلتزم بكرا�س ال�رشوط ق�ضد ت�ضوية و�ضعيتها واقرتاح ال�ضحب يف �ضورة التمادي يف املخالفة.

2-4-5 متابعة تو�سيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية واملالية 

ا�ستثمار منح  ب�رشف  تنتفع  ومل  درا�سة  مبنحة  انتفعت  ا�ستثمار  عملية   500 حوايل  درا�سة   موا�سلة 

و51 قر�ض عقاري مل تقم باإجناز م�ساريع الحياء مقا�سمها.



التقرير ال�سنوي 2014

23

2-5 الإحاطة وتكوين الباعثني 

2-5-1 التكوين وامل�ساندة 

وا�سلت الوكالة خالل �سنة 2014 تطبيق املنظومة اجلديدة مل�ساندة وتاأطري الباعثني ال�سبان الراغبني يف 

بعث م�ساريع فالحية واالإنت�ساب للح�ساب اخلا�ض عن طريق اإقتناء اأرا�ض فالحية بوا�سطة القرو�ض 

العقارية.

وكالة  مع  بالتعاون   2014 �سنة  خالل  الوكالة  نظمت  ال�سياق،  هذا  ويف 

االإر�ساد والتكوين الفالحي، 17 دورة تكوينية لفائدة 206 باعثا ، موزعة 

ح�سب االخت�سا�سات كما يلي :

11 دورة تدريبية لتاأطري وم�ساندة 100 باعثا �سابا من الراغبني يف   -

احل�سول على قرو�ض عقارية فالحية،

وت�سدير  املرافقة  جماالت  يف  اأفقية  تكوينية  دورات   4  -

الفالحية  امل�ستغالت  يف  والت�رشف  الفالحية  املنتجات 

لفائدة 63 باعثا،

2 دورات تكوينية خمت�سة يف تربية النحل البيولوجي   -

والتلقيح اال�سطناعي لالأرانب لفائدة 43 باعثا.

بواليات  للمرافقة،  اجلديدة  باملنظومة  التعريف 

وتنظيم  وبنزرت  ومنوبة  وجندوبة  وباجة  الق�رشين 

خم�سة ور�سات مبادرة يف الفالحة لفائدة 215  باعثا.

تنظيم دورة تكوينية حول متويل امل�ساريع الفالحية واإعداد 

خمططات االأعمال وور�سة عمل لفائدة املرافقني حول ت�سخي�ض 

حاجيات املرافقة لدى الباعثني ال�سبان.

ويف اإطار الدرا�سة امل�سرتكة بني الوكالة والبنك التون�سي للت�سامن مللفات اال�ستثمار 

املربمج متويلها، بلغ عدد امل�ساريع املقرتحة من طرف الباعثني ال�سبان يف هذا املجال 68 م�رشوعا 

بقيمة ا�ستثمارات جملية تقدر بـ 3،7 مليون دينار، مما �سيمكن من اإحداث قرابة 88 موطن �سغل قار 

منهم 21 من خريجي التعليم العايل. 

2-5-2 حما�سن املوؤ�س�سات الفالحية 

 مت تخفي�ض عدد املحا�سن من 15 اإىل 8 والعمل على االإرتقاء بها اإىل درجة النموذجية من خالل تدعيم 

مواردها املادية والب�رشية واإحداث حمطات التجارب النموذجية مل�ساندة حاملي اأفكار امل�ساريع املجددة. 

يف حني مت حتويل املحا�سن التي مل حتقق النتائج املرتقبة اإىل 5 مكاتب اإت�سال. 
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 ،2013 80 تظاهرة �سنة  اإعالمية مقابل  112 تظاهرة  اأكرث من  2014 بتنظيم  قامت �سبكة املحا�سن �سنة 

ت�سمنت اأ�سا�سا ور�سات املبادرة يف الفالحة وال�سيد البحري واأيام اإعالمية وحت�سي�سية ومكاتب ميدانية 

واأيام االأبواب املفتوحة . 

200 �ساب  1200 طالب وت�سجيل تر�سح حوايل  اإ�ستقطاب ما يزيد عن  مكنت خمتلف هذه االأن�سطة من 

يف  الإنخراط  على  باملوافقة  باعثا   43 منهم  ح�سي  الفالحية،  املوؤ�س�سات  حما�سن  لربنامج  لالإن�سمام 

الربنامج.  

توزيع امل�ساريع املنتفعة بخدمات �سبكة املحا�سن ل�سنة 2014

عدد امل�ساريعحما�سن املوؤ�س�سات 

11املدر�سة العليا لل�سناعات الغذائية بتون�ض

5معهد املناطق القاحلة مبدنني

5املعهد العايل للعلوم الفالحية ب�سط مرمي

0املدر�سة العليا للفالحة مبقرن

5املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار باملن�ستري

14املدر�سة العليا للفالحة بالكاف

11معهد الزيتونة ب�سفاق�ض

49املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتون�ض

منهم    158 متكن  باعثا،   262 اإنبعاثها  منذ  املحا�سن  بخدمات  اإنتفعوا  الذين  الباعثني  عدد  ي�سبح  وبهذا 

)%8( البنكي  التمويل  اإنتظار  ب�سدد  م�رشوعا  و20   %60 تعادل  بن�سبة  اأي  االإجناز  طور   الدخول 

و84 باعثا ب�سدد اإعداد خمططات االأعمال اأي بن�سبة %32.

خا�سة  منخرطيها  حلاجيات  ت�ستجيب  وجعلها  املحا�سن  �سبكة  دور  دعم  مزيد  اإىل  العمل  وبهدف 

القهوة  بقايا  »تثمني  حول  منوذجية  جتارب  حمطات   2 تركيز  مت  املجددة  امل�ساريع  اأفكار  حاملي 

العمودية  و»الغرا�سات  بتون�ض  الفالحية  للعلوم  الوطني  املعهد  ملح�سنة  تابعة  م�ست�سمد«  الإنتاج 

حمطة  اإىل  اإ�سافة  باملن�ستري  البحار  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املعهد  ملح�سنة  للخ�رشوات« تابعة 

جتارب حول »العالج الطبيعي باأ�سماك Garra Rufa« التي �رشعت الوكالة يف تركيزها.
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االقت�ساد  مركز  مع  ال�رشاكة  اتفاقية 

مل�ساعدة  تهدف  والتي   : بفرن�سا  الريفي 

اجلديدة  املنظومة  تركيز  على  الوكالة 

وذلك  ال�سبان  الباعثني  وتاأطري  مل�ساندة 

املنظومة  على  امل�رشفة  االإطارات  بتكوين 

وحدات  وتركيز  املخت�سني  واملرافقني 

يف  والت�رشف  الباعثني  ملرافقة  خا�سة 

الق�رشين  بواليات  الفالحية  امل�ستغالت 

وباجة  ومنوبة  وقف�سة  بوزيد  و�سيدي 

وجندوبة وبنزرت.

اجلمعية  مع  تعاون  اتفاقية  اإبرام    -

�سيتم  والتي  “راف”:  القطرية  اخلريية 

للباعثني  م�ساندة  مركز  احداث  مبقت�ساها 

ال�سبان وتركيز حمطات منوذجية لتكييف 

غرار  على  الفالحية  املنتوجات  وحتويل 

والعطرية  الطبية  والنباتات  احللزون 

واخل�رش والغالل.

2-5-3 برامج التعاون الدويل يف جمال الإحاطة وتاأطري الباعثني

مع  املربمة  والتعاون  ال�رشاكة  م�ساريع  اأهداف  جت�سيم  موا�سلة  على   2014 �سنة  خالل  الوكالة  عملت 

املنظمات العاملية واملوؤ�س�سات االأجنبية وال�رشوع يف تنفيذ اتفاقيات جديدة والبحث عن م�ساريع �رشاكة 

وتعاون اإ�سافية.

-  م�رشوع اتفاقية تعاون مع ال�سبكة العاملية للمبادرة: تهدف اإىل الدرا�سة امل�سرتكة مللفات اال�ستثمار 

الذاتية مل�ساعدتهم على تركيز  التمويالت  ال�سبان وتوفري م�ساهمة يف  الباعثني  املقرتحة من طرف 

م�ساريعهم الفالحية.
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2-6 الإعالمية والت�رصف يف املعطيات 

2-6-1 الإعالمية

❖ ال�سالمة املعلوماتية

موا�سلة لتنفيذ تو�سيات تقرير التدقيق يف ال�سالمة املعلوماتية الذي مّت  اإعداده من طرف   مكتب درا�سات 

خمت�ّض متثلت اأهّم التدّخالت خالل �سنة 2014 يف :

االأنرتنات     مواقع  االإبحارعرب  عند  امل�ستعملني  حماية  ق�سد  الناري  اجلدار  يف  ت�رشف  قواعد  و�سع   -

 activation des filtres( وعدم ال�سماح با�ستعمال املواقع املمنوعة و التي ت�ستهلك النطاق الرتددي

)pour le web et pour les applications informatiques.

بينهم  املعطيات  تبادل  �سعة  يف  والتحكم  امل�ستعملني  حلماية  جمموعات   5 اإىل  الداخلية  ال�سبكة  تق�سيم   -

))Création de 5 segments )VLans(

اإ�سافة متحكم يف املجال )nouveau contrôleur de domaine( ق�سد اإحكام الولوج لل�سبكة الداخلية   -

 )complexité, longueur( مع ا�ستعمال كلمات �رّش ح�سب معايري ال�سالمة

ال�سهر على ح�سن ا�ستعمال منظومة الواقي من الفريو�سات والتفاعل مع ما ت�سجله من تقارير.   -

)symantec BACKUP 2012( تركيز منظومة حلفظ وا�سرتجاع املعطيات  -

     )BOC, Budget, Paie, comptabilité( تركيز منظومة اإفرتا�سية للموزعات ال�سبكية  -

اقتناء �سفيف تخزين ب�سعة 6TO ق�سد تعوي�ض كّل املوزعات ال�سبكية بالوكالة.  -

❖ �سيانة وتطوير املنظوما ت الإعالمية

»SIAP« سيانة وتطوير منظومة�

 2010 �سنة  بداية  الفعلي  اال�ستغالل  منذ دخولها حيز  والتنمية  الفالحي  اال�ستثمار  منظومة  �سهدت 

جمموعة من التغيريات والتح�سينات وذلك ا�ستجابة لطلبات امل�ستعملني ولتوفري اال�ستغالل االأمثل 

بامل�ستثمرين ق�سد  اال�ستثمار اخلا�سة  ملفات  تعهد  اإىل  باالأ�سا�ض  املنظومة  للمنظومة. وتهدف هذه 

احل�سول على امتيازات ماليـة وجبائية. 

و قد مت �سنة 2014 اإدخال عدة  حت�سينات على املنظومة متثلت يف :

املوجهة  املنح  �رشف  حما�رش  على  االطالع  ق�سد  الفالحي  الوطني  بالبنك  خا�سة  نافذة  اإ�سافة   -

الت�رشف يف احل�ساب  اإحكام  البنك ق�سد  قبل م�سالح  فعليا من  التي مت �رشفها  املنح  للبنك وت�سجيل 

املركزي،

الواليات  ح�سب  االإ�ستثمارات  ومتويل  العقارية  القرو�ض  حول  مبعطيات  االإح�سائيات   اإثراء   -

وتوزيع املنح ومبعطيات حول االإ�ستثمارات يف الفالحة البيولوجية واإ�ستثمارات ال�رشكات التعاونية 

الفالحية  بامليكنة  املتعّلقة   العليا يف م�ساريع اخلدمات  ال�سهائد  الفالحية واإ�ستثمارات حاملي  للخدمات 

وغريها.
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منظومة الإر�ساليات الق�سرية

مت تركيز منظومة لالإر�ساليات الق�سرية تهدف اإىل القيام بحمالت اإعالنية ق�سد التعريف بالتظاهرات 

التي تنّظمها الوكالة وامل�ساركة يف فعالياتها حيث مت على هام�ض ال�سالون الدويل لال�ستثمار الفالحي 

والتكنولوجيا توجيه  حوايل 4000 اإر�سالية ق�سرية لزيارة ال�سالون وحوايل 400 اإر�سالية ق�سرية 

للم�ساركة يف الندوة املقامة بالتوازي مع ال�سالون.  

كما مت اإ�سافة حمور �سلب منظومة �سياب ميكن من بعث االإر�ساليات ب�سفة اأوتوماتيكية :

جت�سيم  على  حّثهم  ق�سد  باال�ستثمار  الت�ساريح  اإيداع  تاريخ  من  اأ�سهر   6 م�سي  بعد  للم�ستثمرين   -

م�ساريعهم.

باالإدارات اجلهوية  االإت�سال  ق�سد حثهم على  م�ساريعهم  يقوموا ب�رشف منح  الذين مل  للم�ستثمرين   -

الراجعة لهم بالنظر و تقدمي طلب �رشف منحة.

حتيني وتطوير منظومة الت�رصف يف املوارد الب�رصية

مت تركيز منظومة ت�رشف يف املوارد الب�رشية �سنة 2013 ب�سفة  جتريبية و�رشع يف ا�ستغاللها �سنة 2014 

بعد اإ�سافة خدمات تخ�ض حمور التاأجري باالإ�سافة اإىل تو�سيع ا�ستغاللها من طرف م�سلحة املوظفني عرب 

اإدراج حموري التكوين و املوارد الب�رشية.

❖ حتيني مواقع واب الوكالة 

مبنا�سبة انعقاد ال�سالون الدويل لالإ�ستثمار الفالحي مت حتيني موقع واب الوكالة واملوقع اخلا�ض 

بال�سالون  واإثرائهما باملعطيات وامل�ستجدات.

❖ التكوين

االإت�سال  وتكنولوجيات  االإعالمية  جمال  يف  تكوين  برنامج  باإعداد  �سنويا  الوكالة  م�سالح  تقوم 

التكوين  جماالت   2014 �سنة  برنامج  وت�سمن  االإعالمية  واإطارات  الوكالة  اإطارات  خمتلف  لفائدة 

: التالية 

عدد املنتفعنياملحور

Windows 2008 server Administration2

)Administration de Firewall )Fortigate4

12اجلييوديزيا والتموقع عرب االأقمار ال�سناعية

Gestion et administration de Symantec End Point protection5

Analyse des risques et plan de continuité d’activité2

Business Intelligence5
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2-6-2 الت�رصف يف املعطيات

❖ الإح�سائيات حول عمليات ال�ستثمار امل�رصح بها وامل�سادق عليها

قامت م�سالح الوكالة خالل �سنة 2014 مبعاجلة املعطيات املتعلقة بت�ساريح اال�ستثمار ومقررات اإ�سناد 

الّن�رشيات والتقارير  العقارية و�رشف االإمتيازات واأ�سدرت جملة من  املالية والقرو�ض  االمتيازات 

تطور  مدى  حول  ملحة  اإىل  اإ�سافة  عليها  وامل�سادق  بها  امل�رشح  باال�ستثمارات  اخلا�سة  ال�سهرية 

اال�ستثمارات وتوزيعها ح�سب الواليات واالأن�سطة واالأ�سناف وهيكلة متويلها ومكوناتها ومت و�سعها 

على ذمة الهياكل واملوؤ�س�سات التي تعنى باال�ستثمار.

كما مّت �سنة 2014 اإ�سدار تقرير �سنوي �سامل ومف�سل حول نتائج اال�ستثمار الفالحي اخلا�ض امل�رشح به 

وامل�ضادق عليه وبيان النقاط الإيجابية ومكامن ال�ضعف التي مّتت مالحظتها.

وقامت م�سالح الوكالة بتوفري املعطيات االإح�سائية التي يحتاجها املوظفون �سواء يف عملهم اليومي اأو 

عند م�ساركتهم يف املنتديات واملوؤمترات، وت�ستمل على معطيات حول امل�ساريع املنجزة والباعثني وحجم 

اال�ستثمار ومواطن ال�سغل املربجمة.

كما مّتت االإجابة على ما يقارب عن 200 مطلب اإح�سائيات من الهياكل االإدارية واملوؤ�س�سات االقت�سادية 

والباحثني والطلبة املهتمني ب�ساأن اال�ستثمار الفالحي اخلا�ض.

❖ التقرير الـتاأليفي الثالثي 

اأهّم املوؤ�رشات العامة حول مناخ  اأربعة تقارير تاأليفية مّت خاللها التطرق اإىل  اإعداد   2014 �سهدت �سنة 

اال�ستثمار يف تون�ض ومدى تاأثريها على تطور اال�ستثمارات الفالحية اخلا�سة.

❖ دليل اأفكار امل�ساريع

اأعدت م�سالح الوكالة قر�سا م�سغوطا يت�سمن 50 بطاقة و�سفية مل�ساريع منوذجية مت و�سعها على ذمة 

امل�ستثمرين الراغبني يف بعث م�ساريع.

❖ امل�سلك الفرتا�سي 

مت  االإنتهاء خالل �سنة 2014 من اإعداد منظومة امل�سلك االإفرتا�سي )م�رشوع فالحي( والتثبت من حمتواه 

وو�سعه على ذمة ال�ستثمرين الراغبني يف بعث م�ساريع.

❖ التحيني الدوري لقائمة مكاتب الدرا�سات 

ة وادراجها مبوقع واب الوكالة. متت معاجلة امللفات املودعة  بالوكالة من قبل مكاتب الدرا�سات املخت�سّ

2-7 الو�سائل واملوارد 

2-7-1 املوارد الب�رصية 

❖ الأعوان والإطارات 

 يبلغ عدد االإطارات واالأعوان بالوكالة 239 من بينهم 156 اإطار و70 عون ت�سيري و13 عون تنفيذ.
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اأعوان التنفيذ %6

اأعوان الت�سيري %29

االإطارات %65

جدول توزيع االأعوان املبا�رشين

ويتوّزع عدد موظفي واأعوان الوكالة بامل�سالح املركزية واجلهوّية على النحو التايل :

ن�سبة التاأطرياجلملةاأعوان التنفيذاأعوان الت�سيريالإطارات

63%73349116املقر املركزي

67%83364123االإدارات اجلهوية

65.2%1567013239املجموع 
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