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 Investissements déclarés  Evolution de 40.7 % en valeur des Investis-
sements approuvés  

383.2 MD d'invesĒssements agricoles privés  
Au cours des huit premiers  mois 2022 

Les investissements approuvés se sont élevés à 

2014 opérations d'investissement d'une valeur de 

383.2 MD contre 1949  opérations d'investisse-

ment d'une valeur de 272.3 MD au cours de la 

même période de l'année précédente, enregistrant 

ainsi une augmentation de 3.3 % en nombre et de 

40.7 % en valeur. Par rapport au plan de dévelop-

pement 2016-2020, les investissements agricoles 

privés ont enregistré une baisse de 19.6 % en 

nombre et une hausse de 17.2 % en valeur. 

Au cours des huit premiers mois de 2022, 4155 

opérations d'investissement d'une valeur de 

807.0 MD ont été déclarées contre 4484 décla-

ration d'une valeur de 896.6 MD durant la même 

période en 2021, enregistrant ainsi une baisse de 

6.6 % en nombre et de 10 % en valeur. Par rap-

port au plan de développement 2016-2020, les 

déclarations ont connu une baisse de 18.3 % en 

nombre et de 10.8 % en valeur. 
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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  103.2 MD, ce qui représente 26.9 % du volume d'investissement approuvé contre         

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

Répartition des primes selon le type des primes 

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Total 383.2 MD  

Total  272.3 MD  

Prêts fonciers   Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 34 prêts fonciers d’une valeur de        

5.6 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 359 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 %    5المائية لتمثل 

ھـذا وقـد بـلـغـت  %.    1بعد أن كانت  ال تـتـجـاوز 

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   2142  

 نشاط غراسة األشجار المثمرة

ة  تطور  ربية االحياء المائي  ت

موطن شغل  2142ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  2156قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر  اوت   

بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط غراسة 
ل م.د 118.9األشجار المثمرة قيمة  وھو مـــا يمث

من الحجم الجملي المصادق عليه في األنشطة %    52
الفالحية. ھذا وقد بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا في 

 .م.د 98.5نشاط غراسة زيتون الزيت قيمة 

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان 
 على التوالي.%  65.7و%  4.9والنساء الباعثات بـ 

إقتصرت اإلستثمارات ذات المساھمة األجنبية على عملية 

وحيدة ذات مساھمة فرنسية تتمثل في تربية الحشرات و انتاج 

البروتينات المستعملة في تركيبة االعالف الحيوانية والزيوت 

 م.د. 2.0الحيوانية و السماد والسماد العضوي بقيمة 

 االستثمارات األجنبية 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان 

بعد أن كانت في %    22تطورت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة %  20حدود 

% ھيكلة مصادر التمويل  22  

بلغت  اإلستثمارات المصادق عليھا في نشـــاط المعاصر  

ل م.د  39.4 سنة م.د  8.1مقاب س الفترة من ال خالل نف

من جملة اإلستثمارات %    76المنقضية  وھو ما يمثل 

 المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي. 

 أنشطة المعاصر  
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 اليابانية  NIKKIEلقــاء اعالمي لوفد من صحيفة   "

 أنشطة متنوعــــة 

 قبلي : انعقاد لجنة اسناد االمتيازات  

اوت وفـد  5إستقبلت السيدة المديرة العامة للـوكـالـة يـوم  
في إطار زيـارة     اليابانية مع  NIKKIE"اعالمي  من صحيفة 

من الوفد الى تونس للتعرف على مناخ االستثمـار والـتـرويـج 
لمختلف المجاالت االقتصادية لبالدنا كوجھة استثمارية. حيـث 
تم خالل اللقاء التطرق الى مناخ االستثمار الفالحي في تونـس 
من حيث االمتيازات والحوافز الممنوحة للتونسيين واالجـانـب 
وبدور الوكالة في النھوض باالستثمار في ھذا الـمـجـال، الـى 
جانب فرص التعاون والشراكة التونسية اليابانية الممكنـة فـي 

 القطاع الفالحي ...

 

 

مشاريـع  09صادفت اللجنة الجھوية السناد االمتيازات بقبلي على 
ألف دينار بالنسبة للمشاريع المتعھد بـھـا مـن طـرف  540بقيمة 

ألف دينار بالنسبة للمشاريـع 209مشروع بقيمة  43الوكالة و عدد 
صنف أ المتعھد بھا من طرف دائرة الـتـمـويـل و الـتـشـجـيـعـات 

 بالمندوبية.

 

 

 

 

 

  

اوت في  تـنـظـيـم يـوم  11شاركت اإلدارة الجھوية للوكالة  يوم 

االستثمار بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن واالدارة الـجـھـويـة 

للتشغيل والمندوبية الجھوية للتنمية الفالحية تم خـاللـه الـتـعـريـف 

بمكامن االستثمار وبالتشجيعات والحوافز المنصوص عليھا بقانـون 

وذلك  عل ھامـش  تـنـظـيـم فـي   2016لسنة  71االستثمار عدد 

 بسيدي علوان . 32المھرجان المغاربي للعسل في دورته ال 

 

ورشة تفكیر خاصة بتطویر آلیات العمل بالمحاضن 

بھدف مزيد النھوض بالمؤسسات الناشئة في مجاالت الفـالحـة 
والصيد البحري والخدمات الفالحية والصنـاعـات الـغـذائـيـة، 
نظمت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية في ھـذا االطـار  
ورشة عمل وتفكير جمعت باعثي مؤسسات ناشئة مع أسـاتـذة 
جامعيين ومنسقي محاضن مؤسسات فـالحـيـة، تـم خـاللـھـا 
عرض منھجية محطات التجـارب الـنـمـوذجـيـة ومسـرعـات 

والتطـرق الـى الصـعـوبـات  "Greentic"األعمال ومسابقة 
التي تواجه الباعثين الشبان في مـجـال االبـتـكـار والـتـجـديـد 
الفالحي واقتراح حلول لتـجـاوزھـا ومـزيـد تـطـويـر أفـكـار 

 ... المشاريع المجددة

 

 المھدیة:  المشاركة في تنظیم یوم االستثمار 
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تنظم وكالة النھوض باالستثمارات الفالحيـة، عـلـى ھـامـش   
مــن الصــالــون الــدولــي لــالــســتــثــمــار  14 الــدورة
، مناظرة وطنية للحلـول  "2022والتكنولوجيا "سيات  الفالحي

المبتكرة فـي تـكـنـولـوجـيـا الـمـعـلـومـات واالتصـاالت فـي 
 .GEEN’TIC 2022 الفالحي  القطاع

تخص ھذه المناظرة الباحثين الشبان والشركـات الـنـاشـئـة،    
وأصحاب التكنولوجيات الـجـديـدة فـي مـجـال تـكـنـولـوجـيـا 

 15المعلومات واالتصاالت في القطاع الفالحي وسـيـتـم يـوم 
وعلى ھامش اختـتـام الصـالـون مـنـح جـوائـز   2022أكتوبر

ألفضل تطبيقات في تكنولوجيا المعـلـومـات واالتصـاالت فـي 
 القطاع الفالحي.

المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة في الفالحة  .

GEEN’TIC   

 تقدم االستعدادات لتنظيم  الصالون الدولي 
 2022لإلستثمار الفالحي والتكنولوجيا  سيات 

 
يعتبر المنتدى الـدولـي إحـدى اھـم الـمـكـونـات      

الرئيسية للصالون الـدولـي لـالـسـتـثـمـار الـفـالحـي 

والتكنولوجيا سيات  و بمناسبة الدورة الرابـعـة عشـر 

تنظيم منتدى حـول االسـتـثـمـار  سبتمبر  11سيتم  يوم 

االسـتـثـمـار ”  الفالحي المسؤول  سيـتـنـاول مـوضـوع 

سينتظم بالتـعـاون مـع مـنـظـمـة األغـذيـة ”  الفالحي المسؤول 

 والزراعة  
 

 
 

 
 
 
 

 
في إطار فعاليات الصالون الدولي لالستثمار الفالحـي     

تـنـظـم وكـالـة الـنـھـوض     SIAT 2022والتكنولوجيا 

باالستثمارات الفالحيــــة ملتقى للشراكة يوم الـخـمـيـس 

. ويھدف ھذا الملتقى إلى عقد لـقـاءات  2022أكتوبر  13

شراكة ثنائية بين مستثمرين تونسيين في القطاع الفالحي 

ونظرائھم االجانب وبحضور عديد مؤسسات الـتـمـويـل 

وصناديق الدعم قصد توفير فرص لبعث مشاريع شراكـة 

جديدة ومتجددة وفقا لمعايير الجودة العالـمـيـة وتـطـويـر 

المشاريع القائمة في إطار شراكات مالية، تجارية، فنيـة، 

 صناعية، الخ. 

 

 ملتقى  للشراكة منتدى  دولي حول االستثمار  المسؤول

 12.000عدد زائري الصالون : 

 

 م م10.000المساحة الجملية للعرض  :  

 عارضا   250عدد العارضين : 

 12عدد الدول االجنبية المشاركة  : 

 في أرقام    SIATالدورة السابقة لصالون 
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 : حصص عروض التقنيات الحديثة  2022سيات 

 

 

في إطار تنشيط الصالون الدولي لالـسـتـثـمـار         

" يتّم االستعـداد    2022سيات الفالحي والتكنولوجيا "

في الدورة الرابعة عشر  لتنظيم  حصـص عـروض 

التقنيات الحديثة ذات العالقة بالفـالحــــــــة والصـيـد 

البحري والخدمات المرتبطة بھما و التحـويـل األولـي 

المندمج.  يوفر الصالون فضاءات مھـيـأة السـتـقـبـال 

أصحاب التكنولوجيات الحديثة لتقديـم اخـتـراعـاتـھـم 

ونتائج بحثھم أمام الزوار المھتمين بھا وھـي فـرصـة 

لمزيد التعريف بالجديد في التقنيات والـتـكـنـولـوجـيـا 

 ومناقشتھا مع مستعمليھا.

 المحاضــر المحتــوى التــوقیـــت الیـــوم

الخـمـیـس 
13 

أكتـوبـر 
2022 

11:00-
 التحكم في تقنيات الّري عن بعد 10:00

 ALKHORAYEF شركة "  
INDUSTRIES من المملكة العربية "

 السعودية
12:00-
11:00 

تقنية نظام ري آني يعتمد على مبدأ تجديد المياه من خالل ظاھرة التكثيف 
 رطوبةللالطبيعي 

 TunisiaOxyTreeالسيد عايدي دبوسي 

13:30-
 استعمال معصرة الزيتون ذات الطّورين 12:00

محمد العيادي (باحث بمعھد الزيتونة)  
والسيد مبارك بن حميدة عن اإلدارة 

 العامة للصناعات الغذائية
15:00-
14:00 

إنتاج النباتات المحلية المقاومة للملوحة وتثمينھا في الصناعات الغذائية 
 والصيدلية والعلفية

 "Halonurseryالسيدة أميرة دبوس "

16:00-
 السيدة أسماء الدربالي تثمين فواضل التّمور الستخالص الّسكر السائل 15:00

17:00-
أحمد السنوسي عن المدرسة العليا  التقنيات المجدّدة في قطاع الصناعات الغذائية 16:00

 للصناعات الغذائية

الجـمـعــة 
14 

أكــتـوبــر 
2022 

11:00-
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة استعمال تقنيات التجفيف الشمسي للمنتجات الفالحية:اإلمكانات والتجارب 10:00

12:00-
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة استغالل تقنيات الطاقة الحيوية بالنسبة للفضالت الحيوانية والنباتية 11:00

13:00-
12:00 

منصة وتطبيقة الكترونية في االستقبال التربوي البيداغوجي والعالج 
 الحيواني في المزارع

 منصة"مطمور" لتكوين وإرشاد ومرافقة وترويج للمنتجات المحلية. 

 Rissala Kids Farmالسيدة إيمان مفتاح 

 السيدة ھاجر بريكي

15:00-
14:00 

التطبيقات الذكية والتقنيات المساعدة على أخذ القرار على مستوى 
 المستغالت الفالحية

السيد أنيس البوسالمي: المعھد الوطني 
 للزراعات الكبرى

16:00-
وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي /مكتب  منصة لالستشارة الفالحية 15:00

DELOIT 
17:00-
السيد محمد علي بو سليمي / وكالة  تقديم أداة حديثة للمساعدة على تعديل آالت رش األدوية وآالت نثر السماد. 16:00

 اإلرشاد والتكوين الفالحي

السیت 
15 

أكتوبر 
2022 

11:00-
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطبيقات الطاقة الشمسية لضخ المياه: اآلفاق والتقنيات وتقديم االنجازات 10:00

12:00-
11:00 

توظيف الطاقة الشمسية لتحلية المياه من تقنية نموذجية إلى تقنية فعالة في 
 مختلف تطبيقات المجال الفالحي

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

13:00-
12:00 

عرض لتقطيع ورحي بعض األعالف والمخلفات الزراعية بواسطة 
 مفرمة ميكانيكية

 تركيبة علفية خاصة بتربية األغنام الحلوب

 ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

 الباعثة أمل الماكني


