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     Dans Ce Numéro  

Concours tunisien des produits de terroir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Agence de promotion des investisse-

ments agricoles (APIA) vient de pu-

blier, les résultats de la 37ème Liste 

des promoteurs retenus pour la location des 

terres domaniales agricoles à ériger en so-

ciétés de mise en valeur et de développe-

ment agricole .  

Cette liste comprend 14 fermes dans 

les gouvernorats de siliana, beja, bi-

zert, sidi bouzid, kef, jendouba , na-

beul,manouba d’une superficie gene-

rale de 6510  hectares .  

   Une journée d'information sur la 3ème 
édition du concours tunisien des produits de 
terroir a été organisée  le 01 Avril 2021 à Mo-
nastir sous le patronage du gouverneur de la 
région afin de présenter les procédures d'ins-
cription au concours. La journée a été dédiée 
aux acteurs locaux des gouvernorats du centre 
( Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Kairouan, 
Sidibouzid et Kasserine) et a été enrichie par 
des interventions de l' APIA- et du projet PAM-
PAT Tunisie sur la promotion des produits de 
terroir et l'organisation des éditions précé-
dentes du concours. 
 
 Des producteurs médaillés aux dernières édi-
tions du concours ont été également présents 
pour partager leurs succès-stories et témoi-
gner l'impact des médailles sur la commerciali-
sation de leurs produits.  

  Les investissements approuvés ont at-
teint 1063 opérations d’une valeur de 117 MD, 
contre 709 opérations d'investissement d'une 
valeur de 93  MD au cours de la même période 
de l'année dernière, enregistrant ainsi une aug-
mentation de 50 % en termes de nombre et 
de 26.8 % en termes de valeur. 
 

117 MD Millions de dinars d'investissements 
agricoles privés durant les Quatre premiers 
mois de l'année 2021. 

L’APIA publie la Liste des promoteurs re-

tenus pour la location des terres doma-

niales agricoles smvda  
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 2021افريل  29عقد بالمقر المركزي للوكالة يوم الخميس     
جلسة عمل بين وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية والمركز 

 MEDREC حيث قد ممثلوا المتوسطي في الطاقات المتجددة 
خدماتھم التي ترتكز على دعم التعاون في مجال الطاقات البديلة 
كاستعمال الطاقة الشمسية في العديد من المجاالت، إضافة إلى دعم  
المبادرات الشابة لخلق مواطن شغل في مجاالت الطاقات المتجددة 
بوصفھا قطاع واعد الى جانب توفير التكوين والخبرات في مجال 
استعمال الطاقات البديلة. كما قدموا ممثلوا مشاريعھم المنجزة منھا 
المشروع التونسي االيطالي للتعاون التقني الستعمال الطاقات 

الذي ساھم في دعم باعثين  REFAT المتجددة في القطاع الفالحي
شبان لبعث مشاريعھم في القطاع الفالحي و في استغالل الطاقات 

 البديلة في مجال ضخ المياه وفي التجھيزات الفالحية 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  في تدخلھا عبرت المدير العامة عن اھتمام الوكالة بمجال 
الطاقات المتجددة وتوظيفھا لفائدة القطاع الفالحي، و االقتناع بانه 
من المجالت الواعدة التي يتم العمل على تركيزھا من خالل برامج 
التعاون خاصة مع وكالة التعاون االلماني، حيث تم التاكيد على ان 
التحفيز والتحسيس باستعمال الطاقة المتجددة في القطاع الفالحي 
من المشاريع التي تسعى الوكالة الى دعمھا والترويج لھا لدى 
المستثمرين في القطاع لما يتيحه قانون االستثمار الجديد من منح 

 .لھذه الطاقات
 

و تم االتفاق في ختام الجلسة على إعداد مشروع اتفاقية تعاون 
وشراكة بين الوكالة والمركز المتوسطي للطاقات المتجددة لمزيد 
ضبط مجاالت التعاون حيث تم االتقاق ايضا على إدراج عنصر 
توفير التمويالت للباعثين الشبان وحاملي الشھادات العليا 
المنخرطين بمحاضن المؤسسات الفالحية او المنتفعين ببرامج 
اإلحاطة والمرافقة في مشاريع التعاون بالوكالة وكذلك متابعة 

 المشاريع ومرافقتھا بعد االنجاز ضمن بنود ھذه االتفاقية .
 

 تطوير عالقات التعاون
المركز المتوسطي للطاقات المتجددة مع    

الموافقة على اسناد  2021افريل  08تم يوم الخميس 
م د موزعة  16ملفات استثمار بقيمة  7االمتيازات المالية لـ 

على واليات زغوان و بنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد 
 م د 2.7والقيروان ونابل والمھدية ستسند لھا منح في حدود 

 . 
قروض عقارية على اللجنة حضي  7كما تم عرض ملفات لـ

بالموافقة شملت واليات نابل وجندوبة وسيدي بوزيد  6منھا 
 . والكاف والقصرين

  إجتماع اللجنة الوطنية إلسناد االمتيازات 
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 نسبة انجاز المشاريع    % 75

استثمـارات الـبـاعـثـيـن  م د 16.2
 الشبان 

 النساء الباعثات  م د 6.3

ـــح  2545 ـــصـــاري ـــت عـــدد ال
 باالستثمار 

 م د117.9

 

االستثمارات الـمـصـادق 
 عليھا 

 صرف المنح  م د 37.7

 مواطن الشغل           1031

الشرقي  % في الشمال 70
 والوسط 

في الشمال الغربي   30%
 والجنوب 

تطور االستثمار في 
 الجھات : 

مؤشرات االستثمار الفالحي الى موفى شھر افريل  
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   عن االنطالق الرسمي لمشروعاالعالن 
Transdairy  

أعطيت خالل شھر افريل المنقضي اشـارة االنـطـالق الـرسـمـي 
الذي يھدف الـى Tansdairy    لمشروع التعاون التونسي األوروبي

تطوير سالسل قيم منتجات االلبان باعتماد التقنيات الحديثة في ھـذا 
 .المجال

و أشرف على االفتتاح الرسمي وزيرة التعليم العـالـي والـبـحـث    
العلمي ورئيس مؤسسة البحث والتعليم العـالـي الـفـالحـي بـوزارة 

  .الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
و قد كان لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحيـة فـي تـدخـلـھـا    

خالل ھذا االفتتاح تأكيد على اھمية ھذا المشروع في تطوير البحث 
والتجديد والحث على مزيد التواصل بين المؤسسات االقـتـصـاديـة 
ووحدات  البحث العلمي لضمان نقل التكنولوجيـا ودفـع الـمـبـادرة 
الخاصة في ميدان نقل المعرفة لفائدة سلسلة قيمة منتجات االلـبـان 

  .في كل المراحل
حيث تمت دعوة جميع األطراف المتدخلة في المشروع الى تـبـنـي 
ھذا المشروع والعمل على انجاحه و االسـتـفـادة مـن الـخـبـرات 

 .وتجارب كل األطراف المتدخلة في منظومة االلبان

 إحداث خاليا جھوية للمرافقة  

 في مجال االستثمار على مستوى االدارات الجھوية

اختتام األيام اإلعالمية اإلقليـمـيـة  2021أفريل  08تم يوم الخميس 
للتعريف بالدورة الثالثة للمناظرة التونسية للمنتجات المحليـة وذلـك 
إثر تنظيم اليوم اإلعالمي إلقليم الوسط بوالية قابس. وقد تم سـابـقـا 

مارس والوسط يـوم  25تنظيم األيام اإلعالمية لواليات الشمال يوم 
مارس بھدف التعريف بالمناظرة وتقديم بسطة حـول الـدورات  01

السابقة ونتائجھا إضافة إلى الترويج للدورة القادمة المزمع تنظيمھا 
 20حيث سيتم فتح أبواب التسجـيـل يـوم  2021في شھر أكتوبر 

ماي . وقد تخللت ھذه األيام اإلعالمية شھادات حية من قبل عـديـد 
المنتجين الذين تم تتويجھم في الدورات السـابـقـة قصـد مشـاركـة 
تجاربھم حول نجاحھم في التعريف بمنـتـجـاتـھـم وتـرويـجـھـا إثـر 
الحصول على الميدالية. ھذا و قد أكد كـل مـن وكـالـة الـنـھـوض 

عـلـى الـدور الـذي  PAMPATباإلستثمارات الفالحية ومشروع 
تلعبه ھذه التظاھرة في تحسين جودة المنتجات وتثمين الـمـنـتـجـات 
المحلية إضافة إلى النھوض بالتنمية الـجـھـويـة مـن خـالل دعـم 
وتأطيرالمنتجين والتشجيع على أنماط جديدة مـن السـيـاحـة عـلـى 

  .غرار السياحة الفالحية

مثل  االعالم بفتح مناظرة وطنية لفائدة المھندسين الفالحيين    
للمشاركة في برنامج تكوين الدفعة الثانية من المرافقين 
المختصين في بعث المشاريع والتصرف في المستغالت و التأكيد 
عل استكمال إحداث الخاليا الجھوية للمرافقة في مجال االستثمار 
على مستوى االدارات الجھوية  محور ورشة العمل عن بعد التي 

بالمقر المركزي للوكالـــــة  2021افريل  22انتظمت الخميس 
تحت اشراف المديرة العامـــــة و بمشاركة االدارات الجھوية 

 واطارات مركزية .
حيث تم تسليط الضوء على العناصر المذكورة والتأكيد على 
اھمية التحسيس والتوعية لدى الباعثين الشبان في الجھات 
للمشاركة في التكوين الخاص بھذا البرنامج كما تم خالل الجلسة 
دعوة المديرين الجھويين الختيار وتحديد قائمات في المستغالت 
الفالحية التي ترغب في المشاركة في البرنامج واالنتفاع مجانا 
بخدمات المرافقة والتأطير التي يوفرھا إضافة الى إلعالم بالتعاقد 
مع مركز االقتصاد الريفي بفرنسا واتمام الملف الخاص بتوفير 

 2المساندة الفنية الدولية للبرنامج المذكور و تقديم المكونة عدد 
 من المشروع .

    

اختتام األيام اإلعالمية اإلقليمية للتعريف بالدورة الثالثة 
 للمناظرة التونسية للمنتجات المحلية

شاركت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية يوم الـخـمـيـس 
في ندوة افتراضية حول الفرص الـمـتـاحـة  2021افريل  29

لالستثمار في القطاع الفالحي وقطاع الصـنـاعـات الـغـذائـيـة 
 . نظمتھا وكالة النھوض باالستثمار الخارجي

ندوة افتراضية حول الفرص المتاحة لالستثمار في 
 القطاع الفالحي وقطاع الصناعات الغذائية
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يـھـدف  PRIMEA وتجدر االشارة الى ان برنامج    
 2023مستغلة فالحية الى غاية  10000الى إنتفاع 

خـلـيـة  670بالمنظومة الجديدة للمرافقة وتركـيـز 
خاصة بالمناطق الريفية يـتـم احـداثـھـا مـن قـبـل 
مھندسين فالحيين شبان يـنـتـصـبـون لـحـسـابـھـم 

 .الخاص


