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Investissements déclarés  :  Au cours 

des neuf premiers mois de 2021, 4603 opéra-

tions d'investissement ont été déclarées contre 

4602 opérations au cours de la même période en 

2020 et 6135 opérations au cours du plan quin-

quennal 2016-2020 enregistrant ainsi une stabili-

té en comparaison avec l’année 2020 et une di-

minution de 25 % par rapport au plan quinquen-

nal 2016-2020. 

La valeur des opérations d'investissement décla-

rées au cours des neuf premiers mois de  2021 

s'élève à 903.0 MD, contre 818.1 MD au cours 

de l'année 2020 (+10.4%). Par rapport au plan 

de développement 2016-2020, la valeur des in-

vestissements déclarés a connu une baisse de 

13.7 %. 

 

   Les investissements approuvés se sont élevés à 

2314 opérations d'investissement d'une valeur de 

322.8 MD contre 1994 opérations d'investissement 

d'une valeur de 249.5 MD au cours de la même pé-

riode de l'année précédente, enregistrant ainsi une 

évolution de     16 % en nombre et de 29.4 % en 

valeur. Par rapport au plan de développement 2016

-2020, les investissements agricoles privés ont en-

registré une baisse 31 % en nombre et de 35.5 % 

en valeur. 

Investissements agricoles privés -9- mois 2021 : Principaux indicateurs 

Investissements approuvés  
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Prêts fonciers :  

Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 36 
prêts fonciers d’une valeur de 5.8 MD contre 40 
prêts d’une valeur de 6.1 MD durant la même pé-
riode de l'année 2020 et 63 prêts fonciers d'une 
valeur de 9.8 MD durant la même période en 2019. 
Ces prêts permettront l'intégration de 375 hectares 
de terres dans le cycle économique contre 397 et 
686 hectares de terres au cours des années 2020 et 
2019, respectivement. 
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Les investissements approuvés sont répartis selon les activités comme suit (MD) : 

 

Structure des sources de financement 

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 98.7 MD, ce qui représente 

30.6 % du volume d'investissement approuvé contre 78.7 M.D au cours de la même période de l'année 

2020. Ces primes se sont réparties selon le type comme suit : 
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· La subvention pour l'acquisition de matériels agricoles s'est élevée à 35.7 MD, ce qui re-

présente 40,6 % du total des subventions approuvées. L'achat de 869 tracteurs agricoles, 

d'une valeur de 69.4 MD, a été approuvé, contre 678 tracteurs, d'une valeur de 52.5 MD, 

au cours de la même période en 2020. 

* Le taux de crédit a augmenté pour atteindre 19.5 % au cours des neuf premiers mois de 

2021, après avoir été de l'ordre de 15,4 % au cours de la même période en 2020. 
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 ابرز المؤشرات  في االستثمار حسب القطاعات  الى موفى شھر  سبتمبر

سة    غرا شاط  في ن ھا  ی ل بلغت قیمة اإلستثمارات المصادق ع

سنة  52.9م.د مقابل  65.3الزیتون  من  ترة  ف ل م.د خالل نفس ا

سات بـ 2020 غرا ل نة ا كو م في  مارات  ث . ھذا وقد تطورت اإلست

43.5  .% 

 

مة  36تمت المصادقة على إسناد      ی ق ب یا  عقار قرضا 

ترة  6.1قرضا بقیمة  40م.د مقابل  5.8 ف ل م.د خالل نفس ا

مة  63و  2020من سنة  ی خالل  9.8قرضا عقاریا بق م.د 

 . 2019نفس الفترة من سنة 
 

 تطور نشاط غراسة الزیاتین
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 تطور في إستثمارات شركات االحیاء 

 قرض عقاري  36المصادقة على 

 تطور اإلستثمارات المصادق علیھا لفائدة الباعثین الشبان 

شبان  ین ال ث ع با ل ئدة ا فا ل ھا  تطورت اإلستثمارات المصادق علی

 % على التوالي. 11.6% و 10.4والنساء الباعثات بـ 

یات :  6تراجعت اإلستثمارات المصادق علیھا في  وال

 .أریانة، منوبة، قفصة، قبلي، قابس، مدنین

 الوالیات التي عرفت  تراجعا طفیفا

في االستثمارات المصادق علیھا   م.د لفائدة  24.1عملیة إستثمار بقیمة  16تمت المصادقة على  

ترة  1.9عملیات بقیمة  6شركات األحیاء مقابل  ف ل م.د خالل نفس ا

 .2020من سنة 

یاء    تراجعت اإلستثمارات المصادق علیھا في قطاع تربیة األح

على  قة  طة  4المائیة حیث إقتصرت على المصاد ب ت مر یات  ل م ع

 بتربیة األسماك في األقفاص العائمة وتربیة القوقعیات.

 تراجع قطاع تربیة االحیاء المائیة 
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منتوجا .. 203الوكالة تنظم الدورة الثالثة  للمناظرة التونسية  للمنتجات المحلية وتتويج لـ    

الدورة الـثـالـثـة مـن  2021نظمت الوكالة خالل شھر أكتوبر        
المناظرة  التونسية  للمنتجات المحلية  التـي عـرفـت الـعـديـد مـن  
المستجدات والتميز  في ھذه الدورة وخاصة من نـاحـيـة تضـاعـف 
عدد  المسجلين في ھذه المناظرة  مقارنة بالدورة األولـى والـثـانـيـة  

 ومن حيث جودة المنتجات المقدمة للتناظر .
 
إلـى   2017سنة  236حيث  ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من  

 للمشاركة  794وتمت المصادقة على  2021سنة  964

 نتائج المناظرة : 
عدد المـنـتـجـات الـمـصـادق  - 964عدد المنتجات المسجلة  ¨

عدد المنتـجـات الـمـشـاركـة  - 794عليھا لالختبار والتذوق 
منتوج (نظرا لعدم تمكن بعض الـمـھـنـيـيـن مـن  600رسميا 

 ;ايداع منتجاتھم ) نتائج الدورة الثالثة للمناظرة 
 203عدد المنتجات المتوجة بميداليات:   ¨
 5عدد ميداليات االمتياز    ¨
 72عدد الميداليات الذھبية : ¨
  64عدد الميداليات الفضية :  ¨
  62عدد الميداليات البرونزية :  ¨
وقد حضر حفل االختتام والتتويج  وافتتاح المعرض السيد  سـفـيـر  

سويسرا بتونس وعدد  من المديرين العاميين بوزرارة الفالحـــــة و 
 إطارات عن الھياكل المتدخلة في تنظيم التظاھرة . 

 
 معرض للمنتجات الفالحیة المحلیة :

 
یة     فالح ل كما انتظم على ھامش المناظرة معرض للمنتجات ا

لة وسعادة  كا لو ل مة  عا ل المحلیة  تم تدشینھ من قبل المدیرة ا
جات  ت ن م ل ھم ا عرض ا ل تونس خصص  ب سرا  سوی یر   سف

 المشاركة  في ھذه المناظرة .

 جانب من الحضور  في حفل التتويج 
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  Expoliva 2021في الصالون الدولي لزيت الزيتون مشاركة تونسية متميزة  

 EXPOLIVA 2021تتویج تونس  بجائزة  صالون 

 

كما تم ضمن فعاليات الصالون الدولى لزيت الزيـتـون اسـنـاد 

الـذي تـؤمـن  EXPOLIVA  2021تونس جـائـزة صـالـون 

المشاركة فيه وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية منذ سـنـة 

بھدف ربط عالقات التعاون و الشـراكـة الـفـنـيـة و  1999

التجارية بين المستثمرين التونسيين و نظرائھـم االسـبـانـيـيـن 

  وتحقيق العديد من االھداف المشتركة.
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في الصالون الدولـي لـزيـت الـزيـتـون   2021سبتمبر  25الى  22شاركت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية  خالل الفترة  من 

Expoliva  شركة عارضة تنشط في قطـاع زيـت  35متر مربع و ضم  32حيث تمثلت المشاركة التونسية في تخصيص جناح يمسح

 . الزيتون ومشتقاته من انتاج و تصدير

و  خصص الجناح التونسي لعرض عينات من االنتاج  بھدف مزيد الترويج له اضافة إلى مزيد التعريف بمناخ االسـتـثـمـار الـفـالحـي 

 .بالبالد التونسية ال سيما في ھذا القطاع الحيوي واھم االمتيازات المخصصة له

وقد شھد الجناح التونسي زيارة سعادة سفيرة تونس بمدريد مصحوبة بالسيد المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيـتـون و السـيـد 

مدير مكتب وكالة النھوض باإلستثمار الخارجي إلسبانيا و البرتغال حيث مثل اللقاء فرصة لتبادل الحديث حول مناخ اإلسـتـثـمـار فـي 

 .تونس مع زوار الجناح وسبل تطوير عالقات التعاون والشراكة مع المؤسسات االجنبية

 زيارات ميدانية

على ھامش ھذه المشاركة التونسية تنظيم زيـارات مـيـدانـيـة     

للمديرة العامة للوكالة من قبـل مـديـر مـكـتـب وكـالـة الـنـھـوض 

 باالستثمار الخارجي بإسبانيا  شملت 

شركة عصر وتعليب زيت الزيتون ذو الجودة العالية  وذلك فـي  ¨

إطار االطالع على التجربة االسبانية  في مجال انتاج المستـسـمـد 

 ومعالجة زيت المرجين .

معصرة نموذجية بمدينة خاين تعتمد افضل التقنيات الحديثة مـع   ¨

مراعاة كافة اإلجراءات التي من شأنھا الحفاظ على البيئـة ومـنـع 

  التلوث الناتج عن عمليات العصر .
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 متابعة لمشروع  دفع االستثمار وتعصیر المستغالت الفالحیة 

دورات تدريبية  2021انتظمت خالل شھر سبتمبر  دورات تدريبية :     
لفائدة الدفعة األولى من المرافقين المختصين في بعث المشاريع والتصرف 

مھندس فالحي، ضمن برنامج  188في المستغالت الفالحية والمتكونة من 
الممول من طرف  PRIMEAدفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية  

االتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.. وقد شمل األسبوع األول 
تكوين نظري ،أما األسبوع الثاني فخصص للتشخيص  الشامل لضيعات 

 نموذجية

سبتمبر ورشة عمل  23: التئمت يوم الخميس ورشات عمل 
عن بعد مع الخاليا الجھوية للمرافقة المحدثة على مستوى 
االدارات الجھوية لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية لتقييم 
األسبوع األول من الدورات التدريبية المنظمة لفائدة المرافقين 
المختصين في بعث المشاريع والتصرف في المستغالت 
الفالحية وتحديد المراحل القادمة لتجسيم برنامج دفع 
االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية الممول من اإلتحاد 

 األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية...
  

 والتكوین أنشطة المحاضن

تظاھرة   90تم الى موفى شھر سبتمبر تنظیم  أكثر من   

شابا حامل شھادة علیا باعثا 350لفائدة الشباب و قبول  

 لإلنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتھا

بادرة  م ل على ا شبان  ین ال ث كما تم في اطار مزید حفز الباع

ھا   باعثا 190ورشات مبادرة لفائدة 10الخاصة تنظیم   8من

فالحي  ل ني ا ھ م ل ین ا كو ورشات لفائدة المتكونین بمراكز الت

 AVFAوفي إطار الشراكة مع   
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 أنشطـــة متنوعـــــة 

في الصالون الدولي للخضر والغالل المشاركة التونسية  
#FRUITATTRACTION2021 

شاركت تونس في الصالون المتوسطي للخضر والغالل الذي أنـتـظـم 
 اكتوبر الجاري. 7إلى  5بمدريد من 

وأشرفت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحيـة عـلـى تـأمـيـن ھـذه 
ممثـلـيـن لشـركـات خـاّصـة  30المشاركة من خالل ترأس وفد يضم 

وللمجمع المھني المشترك للخضر و المجمع المھني المشترك الـغـالل 
متر مربع ويتـم  30وعرض عينات من منتجاتھم وحجز جناح مساحته 

خالل ھذه التظاھرة عرض المنتجات التونسية الطـازجـة مـن تـمـور 
 ورمان وغيرھا من الخضر والغالل ....

 

أربـعـاء “ أدت المديرة العامة للوكالة ضمن برنامج العـمـل       
زيارة عمل الى واليتي تونـس و  2021اكتوبر  6يوم ” الجھات 

أريانة خصصت لمواكبة سير أنشطة ھذه االدارات وزيارة عينة 
من المشاريع في قطاعي الفالحة و الصيد البحري اين اطـلـعـت 
على اھم مكونات االستثمار و اھم اإلشكاليات الـتـي يـواجـھـھـا 
المستثمرون في ھذه الجھات  سواء المتعلق منـھـا بـاالجـراءات 

المشـاريـع  االدارية او  عند انتصاب المشاريع  وتمثلت اھم ھذه 
شركة اتـقـان و  مجمع التنمية الفالحية بسيدي عمرفي زيارة ل

لإلنتاج الفالحي شركة مختصة في إنتاج الـغـالل و مـحـطـة 
 بقلعة االندلس . خزن و تكييف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIPESCAتمت زيارة  الشركة المتوسطية للصيد كما 
شركة مختصة في الصيد البحري و تحويل و تصديـر غـالل  

 بالمنيھلة   البحر نحو السوق اإليطالية و االسبانية

 

 انعقاد االجتماع الدوري للمدیرین الجھویین بالوكالة زيارات متابعة لعدد من المشاريع الفالحية في الجھات 

ندوة المديريـن الـجـھـويـيـن  2021اكتوبر  28انتظمت  يوم الخميس     
للوكالة خصصت للتطرق إلى عديد النقاط المتعلقة بمتابعة نسق االستثمار 

وصـرف الـمـنـح  2021أشھر االولى من سـنـة  9الفالحي الخاص لــ 
ھم مجاالت االسـتـثـمـار الـفـالحـي كما تم النظر في  أ ومتابعة المشاريع

 : على غرار 2025-2021الخاص المبرمجة للفترة 
االقتصاد االخضر واحكام استغالل الموارد الطبيعية واستعمال الطاقات 

...المتجددة  
 االقتصاد الدائري وتثمين بقايا المنتجات الفالحية 

 تطوير االستثمار في إطار منظومات االنتاج 
عرض امثلة ألفكار المشاريع الناجحة حسب الميزات التفاضلية في 

 الجھات
مدى تقدم مشاريع التعاون في الجھات على غرار مشروع دفع االستثمار 

واھم النتائج المحققة على  PRIMEA وتعصير المستغالت الفالحية
 المستوى الجھوي 

 م
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  2021برنامج التعاون والشراكة  بالوكالـــة  الى موفى شھر سبتمبر   

 

باعث  400إنطالق الدورات التكوينية  األفقية عن بعد ألكثر من 

، زيت الزيتون، تمور وألبان بـواليات PAMفي مجال الخضر، 

  ... باجة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي

برنامج التعاون التونسي الفرنسي دفع االستثمار وتعصیر 

عة  15تنظیم   - ف لد یم ا كر ت مج و تظاھرة جھویة للتعریف بالبرنا
 مھندس)217االولى من المرافقین (

 مھندس)24تكوین المرافقین المستشارین المرجعیین ( -

یة  23حداث -إ جھو ل صلب االدارات ا قة  ف مرا ل ل یة  خلیة جھو
  -للوكالة

مرافق 280مرافق و إختیار  184برنامج تكوین الدفعة األولى  -
  الدفعة الثانیة(مختص 

  pro -agro مشروع التعاون 

برنامج التعاون التونسي االلماني المبادر 
 GIZفي إطار الشراكة مع    Agripreneur 3.0الفالحي

سیة وحصص  (إطالق الحملة الترویجیة للبرنامج• حسی ت یام  أ
 )االستقطاب عن بعد

جة  6باعث بـ 4000تسجیل ترشح أكثر من • با والیات الكاف و
في  400والقیروان والمھدیة وقبلي وتوزر  تم اختیار  ھم  لتكوین

 تطویر أفكار المشاریع ومخطط االعمال.

قة• ف مرا ل ل یدة  جد ل یة ا تي   إنطالق الورشات بإعتماد المنھج ل ا
یع  شار م ل كار ا ف ترسیخ أ یل و شك على ت -idéationترتكز 

concrétisation 

    برنامج التعاون التونسي األلماني

IAAA :(التجدید في الفالحة والصناعات الغذائیة)  

يھدف المشروع  إلى تنمية منظومتي األلبان والبطاطا •
 )بالمرتفعات ( سالسل القيمة 

 

مواصلة تأطير ومساندة المنتجين خاصة للنھوض بجودة •
 الحليب والبطاطا 

التشجيع على الفالحة التعاقدية وتطوير الشراكة بين القطاع •
 العام والقطاع الخاص

 

  Transdairyبرنامج  التعاون مع االتحاد االوروبي 

لذي  تم فتح باب الترشحات ¨ مج ا نا بر ل ھذا ا في  كة  شار للم
من  االلبانیھدف إلى تثمین نتائج البحث العلمي في منظومة 

 خالل

یم   ¨ ل ع ت ل حث وا ب ل مزید التواصل بین الباعثین  ومؤسسات ا
 العالي  

یا   living labإحداث مختبرات حیة    ¨ ج لو نو ك ت یو  ب ل في ا
 والنانوتكنولوجیا

 Spin-offمؤسسات مبتكرة  9مرافقة وتكوین ¨

اشھر                                                 10إتفاقيات الشراكة والتعاون  الممضاة  خالل 

خالل   في•  لة  كا لو إطار  تطویر شبكة العالقات المھنیة أبرمت ا
مؤسسات 2021أشھر من سنة  10 ل عدید إتفاقیات الشراكة مع ا

 التالیة :

ü مؤسسة تونس األقطاب التكنولوجیة الذكیة 

 üالمعھد الوطني للعلوم الفالحیة بتونس  

ü مؤسسة إندا للتمویل  لتبسیط إجراءات وشروط النفاذ للتمویل 

 ü المركز المتوسطي للطاقات المتجددةMEDREC  


