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 Investissements déclarés  

Evolution de 10 % en valeur  
des investissements agricoles approuvés 

636.2 MD d'investissements agricoles privés durant l’année 2022   

   Les investissements approuvés se sont élevés à 

3360 opérations d'investissement d'une valeur de 

636.2 MD contre 3499 opérations d'investissement 

d'une valeur de 576.9 MD au cours de la même pé-

riode de l'année précédente, enregistrant ainsi une 

baisse de 4.0 % en nombre et une augmentation de 

10.3 % en valeur.  Par rapport au plan de développe-

ment 2016-2020, les investissements agricoles privés 

ont enregistré une baisse de 24.8 % en nombre et de 

4.6 % en valeur. 

   Au cours de l’année 2022, 6499 opérations 

d'investissement d'une valeur de 1315.2 MD ont été 

déclarées contre 6664 déclarations d'une valeur de 

1308.6 MD en 2021, enregistrant ainsi une baisse de 

2.5 % en nombre et une augmentation de 0.5 % en 

valeur. Par rapport au plan de développement 2016-

2020, les déclarations ont connu une baisse de 20.6 

% en nombre et de 6.2 % en valeur. 

  Les investissements déclarés en ligne se sont élevés 

à 1266 opérations d'investissement d'une valeur de 

287.4 M.D, ce qui représente 19.5 % en nombre et 

21.9 % en volume total déclaré. 
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Les investissements approuvés sont répartis selon les secteurs comme suit (MD) : 

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 166.3 MD, ce qui représente 

26.1 % du volume d'investissement approuvé contre 162.5 M.D au cours de l'année 2021.  

Répartition des primes  

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Total 636.2 MD 

 Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 58 prêts fonciers d’une valeur de  9.4 MD contre 67 

prêts d’une valeur de 10.8 MD durant l'année 2021. Ces prêts permettront l'intégration de 519 hectares 

de terres dans le cycle économique contre 693 en 2021.  

Total 576.9 MD 
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موطن شغل قار   3541  
 نشاط تربية الدواجن 

موطن شغل  3541ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث 
  2021خالل سنة  4288قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  لسنة   

سجلت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان 
إستقرارا في حين تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة النساء 

 %. 20.4الباعثات بـ 

م.د   20.6تراجعت اإلستثمارات ذات المساھمة األجنبية من 

سنة م.د  4.6إلى  2021خالل سنة   .2022خالل 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان  تربية االحياء المائية 

انتفعت اإلستثمارات المصــادق عليھا بمنح قيمتھا 

% مقابل حجم منح ناھز   26.1وھو ما يمثل م.د  166.3

 %. 28.2أي ما يمثل  2021خالل سنة م. د  162.5

 ھيكلة مصادر التمويل 

بلـغـت  اإلسـتـثـمـارات الـمـصـادق عـلـيـھـا فـي نشـاط     

ل م.د  69.3المعاصر قــابــ ة م.د  24.1مــ ســنــ الل ال خــ

مـن جـمـلـة اإلسـتـثـمـارات %    83.1المنقضية وھو ما يمثل 

 المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي

 أنشطة المعاصر  

بلغت اإلستثمارات في نشاط تربية الدواجن قيمة 
 . 2021خالل سنة م.د  30.9مقابل م.د  84.7

تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية لتمثل 
من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت  ال  6%

ھذا وقد بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا في .  %  1تتجاوز 
 م.د. 7.1نشاط تسمين التن في االقفاص العائمة 

 االستثمارات األجنبية 

 منح مسندة 

جرارا فالحيا  1508على إقتناء  2022تمت المصادقة سنة 

م.د خالل  115.2جرارا بقيمة  1439م.د مقابل  127.1بقيمة 

حيث بلغت منحـــة إقتناء المعدات الفالحيـــة قيمة . 2021سنة 

ل م د  62.6  ي ما يمث من مجموع المنح المصادق %  37.6أ

 عليھا. 

 ميكنة فالحية
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 توقيع اتفاقية شراكة

 بين وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية 

 وديوان تنمية الجنوب 

توقيع اتفاقية شـراكـة بـيـن وكـالـة  2023جانفي  11تم يوم     
النھوض باالستثمارات الفالحية وديوان تنمية الجنوب وذلـك فـي 
إطار التعاون بين المؤسستين بھدف مرافـقـة وتـأطـيـر الـنـسـاء 

 .المراة الحرفية بالجنوب''الفالحات المنتفعات ببرنامج '' 

وستشمل ھذه للمرافقة كل ما يتعلق بتنمية القدرات في التـصـرف 
في المؤسسات والتثقيف المالي والتسويق ، من طرف المرافقـيـن 
المختصين المنخرطين بمحضنة المؤسسات الفالحية '' التـثـمـيـن 

 ‘الفالحي بالجنوب'

 أنشطة متنوعة 

 انعقاد مجلس مؤسسة الوكالة

  2022في دورته الرابعة بعنوان سنة  

دورة تكوينية حول  معايير الفعالية البيئية 
 واإلجتماعية 

جانفي  الدورة التكوينية  حول معايير الفعاليـة  16إنطلقت يوم   

البيئية واالجتماعية في إطار اإلحاطة الفنية لـتـيـسـيـر حصـول 

الوكالة على التصديق من قبل الصندوق األخضر لـلـمـنـاخ قـام 

بتنشيطه خبراء في المجال  حيث خصصت ھذه الدورة للتعـرف 

على  اھم المعايير المعتمدة  مـن قـبـل  الصـنـدوق الـمـذكـور  

 للمصادقة على مشاريع التغيرات المناخية .

عقد  اجتماع مجلس مـؤسـسـة  2023جانفي  31تم  يوم  الثالثاء    

وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية في دورته الرابعة بعنوان سنة 

تحت اشراف السيدة انجي الدقي المديرة الـعـامـة لـلـوكـالـة  2022

وتضمن جدول االعمال متابعة سير المؤسسة وتنفيذ الصفقـات الـى 

والمبـرمـجـة لسـنـة  2022جانب تقديم أنشطة الوكالة المنجزة سنة 

 بـ :  2022حيث تمت اإلفادة على مستوى األنشطة لسنة  2023

 

%   10تطور قيمة االستثمارات الفالحية المصادق عليھا بـنـسـبـة 

 636.2عملية إستثمار بقيمة  3360وذلك من خالل المصادقة على 

م.د خـالل سـنـة  576.9عملية استثمار بقـيـمـة  3499م.د مقابل 

2022 . " 

 2022كما تم التطرق الى أھم االنشطة التنموية المنجزة خالل سنة 

من تظاھرات وندوات اقليمية وورشات خاصة بمـزيـد دعـم فـرص 

االستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة اضافة إلى تامين المشاركات في 

الصالونات بالخارج، ھذا الى جانب أنشطة تحفيز المبادرة الخـاصـة 

لدى الشباب من خالل آليات محاضن المؤسسات الفالحيـة وآلـيـات 

 المرافقة .

 2023كما تضمن جدول أعمال المجلس برنامج الوكالة لسنـة       

ويـھـدف الـى  2025-2023الذي يندرج في إطار مخطط التنمية 

 مزيد دفع االستثمار الفالحي الخاص وتطويره وتنمية المشاريع، 
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 إحاطة وتكوين 

دفع االستثمـار ” في  إطار متابعـــة تنفيذ  مشروع التعــــــاون       

جـانـفـي  25ادى يوم   PRIMEAو تعصير المستغالت الفالحية   

و االتـحـاد   AFDوفد ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية   2023

و وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية و اإلدارة   UEاألوروبي 

العامة للتمويل واالستثمارات والھياكل المھنية زيـارة  عـمـل الـى 

والية منوبة خصصت لالطالع على مدى تقدم البرنامج في الـجـھـة 

واھم مؤشراتــــه باإلضافـــة الى االطالع على مكامن االستثمــــار 

و المميزات الفالحية للجھة، وذلك من خالل عقد جـلـسـتـي عـمـل 

باإلدارة الجھوية للوكالة بمنوبة وبمقر المندوبية الجھوية لـلـتـنـمـيـة 

 الفالحية .

كما قام الوفد اثر ذلك بزيارة ضيعتين نـمـوذجـيـتـيـن مـن بـيـن     

الضيعات المنخرطة في البرنامج اين تم التعرف على اصحابـھـا و 

االطالع على اھم استفساراتھم وتطلعاتھم فيما يـتـعـلـق بـتـطـويـر 

 .  وتعصير ھذه المستغالت

اشـغـال دورة الـتـكـويـنـيـة حـول مـوضـوع  2023جـانـفـي 11انطلقت  يـوم  األربـعـاء 

"L'étiquetage des produits alimentaires : Réglementation 

Tunisienne"    نظمتھا  محضنة المؤسسات الفالحية فود تاك بمقرھـا بـالـمـدرسـة  الـعـلـيـا

باعث مشروع منخـرط بـالشـبـكـة الـوطـنـيـة لـمـحـاضـن  20للصناعات الغذائية بتونس, لفائدة 

 . المؤسسات الفالحية والراغبين في بعث مشاريع في مجال التحويل األولي للمنتجات الفالحية

 دورة تكوينية  حول التحويل  االولي للمنتجات الفالحية  

يعد تشخيص المستفالت الفالحـيـة آلـيـة جـديـدة      

يعتمدھا المرافقين المختصين المنخرطين في برنامـج 

 "PRIMEA  لتشخيص المستغالت الفالحـيـة وھـي "

طريقة  تمكن المستثمريـن الـفـالحـيـيـن مـن رؤيـة 

واضحة للوضعيات الفنية والمالية لمستـغـالتـھـم مـع 

تحديد نقاط القوة والضـعـف وتشـخـيـص الـفـرص 

والمخاطر التي تساعدھم  عـلـى اتـخـاذ الـقـرارات 

المناسبة والصائبة وعلى التخطيط الـجـيـد لـبـرامـج 

 االستثمار والتطوير.

     

 

 

 

 

 1400  مرافق مـخـتـص ومـا يـفـوق   350أكثر من 

صاحب مستغلة فالحية شرعوا في اعتماد الطـريـقـة 

ھذه في إطار برنامج دفـع االسـتـثـمـار وتـعـصـيـر 

المستغالت الفالحية ، الٌي تشرف على انجازه وكالـة 

النھوض باالستثمارات الفالحية بتمويل مـن االتـحـاد 

 األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية

 صاحب مستغلة فالحية  1400   

 °360انطلقوا في اعتماد آلية تشخيص 

primea   برنامج التعاون دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية 

   PRIMEAزيارات ميدانية لمتابعة تقدم  برنامج
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 القيروان : تفعيل االستراتيجية  الوطنية 

 لدعم وتثمين المنتجات  الفالحية  

 أنشطة جھويــة 

في إطار برنامج  أنشطتھا  شاركت اإلدارة الجھوية لـلـوكـالـة 

بالمنستير خالل شھر جانفي  في تنشيط يوم اعالمي للتعـريـف 

باآلليات و الحوافز المخولة في القطاع الـفـالحـي و مصـادر 

التمويل للراغبين في بعث مشاريع في المجال و ذلك بحـضـور 

ممثلين عن  االدارة الجھوية للتشغيل و عن الـبـنـك الـتـونسـي 

 للتضامن. 

 المنستير :   يوم اعالمي حول مصادر التمويل  

عقدت الخلية الجھوية للمرافقة باإلدارة الـجـھـويـة لـواليـة     

جلسة عمل مع خـبـراء  2023جانفي  26باجة  يوم الخميس 

المساندة الفنية الدولية بخصوص الھياكل المھنـيـة الـفـالحـيـة 

للنظر في إمكانية انخراطھا في منظومة المرافقة، وذلـك فـي 

إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستـغـالت الـفـالحـيـة 

PRIMEA   وقد تم في ھذا االطار زيارة الشركة الـتـعـاونـيـة

للخدمات الفالحية األمل عمدون ومجمع التنمية الفالحية كنـوز 

دجبة وذلك بحضور ممثل المندوبية الجھوية للتنمية الفـالحـيـة 

 المكلف بالھياكل المھنية 

 باجة  :  دعوة الھياكل المھنية

لإلنخراط  في منظومة  المرافقة     

شاركت االدارة الجھوية للوكالة بالقيروان خالل الفترة الـمـمـتـدة       

في زيارة عمل صحبة  مجموعة  مـن  2023جانفي  30إلى  27من 

اطارات جھوية ومركزية في المجال الفـالحـي والسـيـاحـي وبـعـض 

المتدخلين في الشأن السياحي لمنطقة الـظـاھـر بـالـجـنـوب الشـرقـي 

التونسي وذلك في اطار تفعيل االستراتيجية الوطنية لـدعـم وتـثـمـيـن 

المنتجات المحلية التونسية ضمن برنامج التعاون التونسي السويسـري 

pampat 2     و قد مثلت ھذه الزيارة فرصـة لـتـبـادل الـخـبـرات

واالفكار واالستفادة من التجارب  التي تمثل نمـوذج جـديـد لـتـنـمـيـة 

 السياحة البديلة. 

 منوبة : اجتماع اللجنة الجھوية السناد االمتيازات 

عقدت اللجنة الجھوية إلسناد االمتيازات المـالـيـة بـواليـة مـنـوبـة 

اجتماعھا السادس للنظر في ملفات اإلستثمار التي تقل قيمتھـا عـن 

 10ملف من بـيـنـھـم  26مليون دينار وقد تمت المصادقة على  1

ملفات مسائل مختلفة بقـيـمـة  4ملف توسعة و   12ملفات إحداث و

 مليون دينار.  2.269إستثمار تناھز 


