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Investissements déclarés  :  Au cours des 

onze premiers mois de 2021, 5870 opérations 

d'investissement ont été déclarées contre 6066 

opérations au cours de la même période en 

2020 . La valeur des opérations d'investissement 

déclarées au cours des onze premiers mois 

de  2021 s'élève à 1100.9 MD, contre 1090.2 MD 

au cours de l'année 2020 (+1 %).  

 

   Les investissements approuvés se sont élevés à 

2998 opérations d'investissement d'une valeur de 

475.1 MD contre 2722 opérations d'investissement 

d'une valeur de 375.5 MD au cours de la même pé-

riode de l'année précédente, enregistrant ainsi une 

évolution de 10.1 % en nombre et de 26.5 % en va-

leur. 

Investissements agricoles privés 11- mois 2021 : Principaux indicateurs 

Investissements approuvés  
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 Investissements Agricoles Privés :  

  La Prévision de Croissance pour 2021  Re-
vue en Hausse à 12 %  
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Les investissements approuvés sont répartis selon les activités comme suit (MD)  //( 11 mois) 

 

Structure des sources de financement ( 11 mois) 

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 137.3 MD, ce qui repré-

sente 28.9 % du volume d'investissement approuvé contre 110.8 M.D au cours de la même période de 

l'année 2020. Ces primes sont réparties selon le type comme suit : 
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¨ La subvention pour l'acquisition de matériels agricoles s'est élevée à 55.5 MD, ce qui représente 40.4 % du 

total des subventions approuvées. L'achat de 1152 tracteurs agricoles, d'une valeur de 105.7 MD, a été 

approuvé, contre 1152 tracteurs, d'une valeur de 89.0 MD, au cours de la même période en 2020  

 

¨ Le taux de crédit a diminué pour atteindre 19.6 % au cours des onze premiers mois de 2021, après 

avoir été de l'ordre de 20.9 % au cours de la même période en 2020. 
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 م د  570بقيمة   2021إرتفاع في االستثمارات الفالحية سنة

المتوفرة بداية شھـر جـانـفـي األولية تشير االحصائيات 

الى  أن حجم االستـثـمـارات الـفـالحـيـة الـخـاصـة  2022

حـيـث   %  12بـ ستشھد تطورا   2021المصادق عليھا سنة 

مقابـل م د   570من المنتظر ان تبلغ قيمة ھذه االستثمارات 

ويعود ھذا التطور حسب المـعـطـيـات  2020سنة م د  506

المتوفرة الى دخول العديد من شركـات االحـيـاء األخـيـرة 

 طور االنتاج .

 9.0قرضا عقاريا بقيمة  58تمت المصادقة على إسناد 
ل م.د  رة م.د   6.3قرضا بقيمة  42مقاب س الفت خالل نف

خالل م.د  10.9قرضا عقاريا بقيمة  70و 2020من سنة 
ستمكن ھذه القروض من إدماج  2019نفس الفترة من سنة 

 413ھك من األراضي ضمن الدورة االقتصادية مقابل  572
على  2019و 2020ھك من األراضي خالل سنتي  761و

 التوالي.
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 تطور في إستثمارات شركات االحياء  

قرض عقاري  58المصادقة على  رتفاع منح الفالحة البيولوجية إ   

م.د  9.2تطورت منحة الفالحة البيولوجية لتبلغ قيـمـة 

 م.د. 4.9بعد أن كانت في حدود 

 9تراجعت اإلستثمارات المصادق عليھـا فـي 

واليات وھي تونس، أريانة، الـكـاف، الـقـيـروان، 

س، مدنينسوسة، قفصة، قبلي،    ôقاب

 الواليات التي عرفت  تراجعا طفيفا

في االستثمارات المصــــادق عليھا    

م.د  52.2عملية إستثمار بقيمـة  26تمت المصادقة على 

م.د   2.6عمليات بـقـيـمـة  9لفائدة شركات اإلحياء مقابل 

  2020خالل نفس الفترة من سنة 

 .% 9.2بـ تراجعت اإلستثمارات في مكونة الغراسات   

الستثمار في مجال الغراساتا  

 تراجع نسب التمويالت البنكية  

 %28.9تراجعت نسبة المنح في ھيكلة اإلستثمار لتمثل   
 %% 29.5بعد أن كانت في حدود 

إذن بالصرف  2759تم إلى موفى شھر نوفمبر إصدار 
ملف  1797م.د.  وتجدر اإلشارة إلى وجود   90.2بقيمة 

 م.د. 48.5جاھز للصرف بقيمة 

 صرف المنح 

عمليات إستثمار ذات مساھمة أجنبية  8  تمت المصادقة على 
مارات خاصة بشركات ثمتعلقة بإست 4منھا م.د  20.6بقيمة 

 اإلحياء بمساھمة فرنسية وكندية وبلجيكية. 

 االستثمارات األجنبية 

  2021مؤشرات عامة حول االستثمار الفالحي الى موفى نوفمبر 
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 زيارات عمل وأنشطة بالوكالـــة 

استقبلت السيدة المديرة العامة لوكالة النھوض بـاالسـتـثـمـارات        
سعادة سفير جمھـوريـة كـوريــــــا  2021ديسمبر  23  يومالفالحية 

حيث تـنـاول الـلـقـاء  SUN Nahmkookالجنوبيــة بتونس السيّـد 
سبل تطوير عالقات التعاون والشراكة الثنائية بيـن الـجـانـبـيـن فـي 
العديد من القطاعات الفالحية مثل زيت الزيتون الـتـونسـي وبـعـض 
المواد الفالحية التصديرية و مـجـال سـلـطـعـون الـبـحـر وزراعـة 

 الكاكي ...

كما كان اللقاء مناسبة  للنظر في إمكانية تنظيم أسبوع تونسي فـي 
كوريا للتعريف بالمنتجات الفالحية التونسية وخاصـة مـنـھـا زيـت 
الزيتون وتقديم دعوى للجانب الكوري للـمـشـاركـة فـي الصـالـون 

الذي تنـظـمـه  2022الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا سيات 
الوكالة للتعريف بالمنتجات الفالحية الكورية والتكنولوجيا الـحـديـثـة 

 المعتمدة في المجاالت المذكورة أعاله. 

   
في اطار مواصلة تنفيذ  برامـج مشـروع الـتـعـاون الـتـونسـي    

الـذي  (IAAA)"التجديد في الفالحة و الصناعات الغذائية"األلماني، 
تشرف عليه وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية بالتعاون ووكالة 

ديسـمـبـر  14التنمية والتعاون الفني األلماني، تم، يـوم الـثـالثـاء 
إمضاء اتفاقية شراكة  مع ديوان تربية المـاشـيـة وتـوفـيـر  2021

المرعى  وذلك بھدف مزيد  النھوض بـمـنـظـومـة األلـبـان ودفـع 
 .اإلنتاجية ورفع عائدات المربين والمحافظة على البيئة

 :وسترتكز الشراكة أساسا على المحاور التالية
 المحافظة على الموارد الطبيعية -
 التأقلم مع التغيرات المناخية -
 تنظيم وحوكمة القطاع -
 دعم القدرات -

 بين وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية توقيع اتفاق شراكة 
 وديوان تربية الماشية  وتوفير المرعى 

 

 وفد غيني في زيارة للوكالة 

 سعادة سفير جمھورية كوريا في زيارة للوكالـــة 

استقبال وفد غينـي بـالـمـقـر الـمـركـزي  2021ديسمبر  13تم يوم 
للوكالة وتأتي ھذه الزيارة في إطار تبادل التجارب والـخـبـرات فـي 
القطاع الفالحي واالستئناس بالتجربة التونسية في مجـال الـنـھـوض 
باالستثمار الفالحي الخاص من متابعة للمشاريع وتنظيم التظـاھـرات 
االقتصادية على غرار الصالونات الفالحية المختصة و الـمـنـاظـرة 
التونسية للمنتجات المحلية وغيرھا من المھام الـتـي تـظـطـلـع بـھـا 

 الوكالة في مجال االستثمار الفالحي 

خالل شھر      IAAAومتابعة ألنشطة برنامج التعاون المذكور  
ديسمبر شاركت الوكالة في اجتماع اللجنة االستراتيجيـة  حـول 
مركز المھارات لتطوير قطاع االلبان بتيبار لتقييم ما تم إنـجـازه 

والبرامج المقبلة الخاصة بـتـطـويـر ھـذا الـمـركـز  2021سنة 
 .  2022الھادف لتعصير وتجديد منظومة االلبان في تونس سنة 

 اجتماع اللجنة االستراتيجية

الخاصة بتطوير مركز المھارات لقطاع االلبان بتيبار      
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 أنشطــة متنوعــة 
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زيارة عمل ميدانية الى عدد من المشاريع الفالحية بوالية 
 المھدية 

وعلى ھامش المشاركة فـي الـنـدوة الـخـاصـة بـالـمـبـادرة  
االقليمية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيـا لـنـشـر 
تطبيقات الطاقة المتجددة تمت زيارة  عـدد مـن الـمـشـاريـع 
الفالحية في الجھة  ممثلة في زيارة المجمع المائي بشربـــان 
و مشروع الشركة التعاونية األساسية للـخـدمـات الـفـالحـيـة 

 مشروع معصرة بيولوجية و شربان  -الفوز 

في إطار مشروع "المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقـة     
المتجددة الصغيرة في المناطق الريفية في المنـطـقـة الـعـربـيـة 

(REGEND)"  شاركت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحـيـة
في منتدى أصحاب الـمـصـلـحـة  2021ديسمبر  8يوم االربعاء 

حول استخدام تكنولوجيا الطاقـة الـمـتـجـددة  (MSF)المتعددين 
الصغيرة السعة لتنمية ريادة األعمال وتعمـيـم مـراعـاة الـنـوع 
االجتماعي في القطاعات اإلنتاجية داخل المناطق الريـفـيـة فـي 

 (ANME)تونس الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحّكم في الطاقة 
بالشراكة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربـي 

، ووكـالـة الـنـھـوض بـاالسـتـثـمـارات (UN-ESCWA)آسيا 
، و المندوبية الجھوية لـلـتـنـمـيـة الـفـالحـيـة (APIA)الفالحية 

(CRDA)  

      
 
 
 
 
 

في إطار متابعة انشطة مشروع التعاون التونسي السويسري    
تواصل الوكالة متابعة  SIPPOالخاص بتنمية الواردات السويسرية 

والھادف الى   2025تنفيذ عناصر ھذا المشروع الذي يمتد الى سنة 
توفير االحاطة الفنية و مرافقة الشركات المصدرة و المنتجين 
الراغبين في توجيه منتجاتھم نحو االسواق الخارجية اضافة الى 
تطوير المشاركات التونسية في التظاھرات الخارجية المختصة و ذلك 
بھدف مزيد التعريف و الترويج للمنتوج الفالحي التونسي. حيث من 
المنتظر  مشاركة الوكالة في معرض بيوفاخ بألمانيا الذي كان من 
المبرمج تنظيمه خالل شھر فيفري ولكن ألسباب صحية قررت الجھة 

وسيتم في إطار االعداد لھذه  2022المنظمة تأجيله الى شھر جويلية 
المشاركة الھامة توفير تاطير للمؤسسات التي ستشارك في  الصالون 
من حيث إطالعھم على تقنيات الترويج وشروط التصدير  لألسواق 
الخارجية وغيرھا اضافة الى االحاطة بھم  خالل ايام الصالون 

 ومرافقتھم أثناء عقد لقاءات الشراكة المبرمجة . 
 

 المشاركة في المبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة 

المتجددة الصغيرة في المناطق الريفية    
في اطار برنامج النھوض بالقطب النموذجي لتحويل وتكييف     

المنتوجات الفالحية بالمحمدية الذي تشرف على تسييره وكالة 
النھوض باالستثمارات الفالحية وبمساندة الشركة التعاونية لمربي 

االنطالق في برنامج تكوين  2022الحلزون، من المنتظر سنة 
وتأطير ومتابعة باالشتراك مع الشركة التعاونية المذكورة  

حصص تكوين فني والكونفدرالية اإليطالية لمربي الحلزون يتضمن 
اسبوع تدريبي  و وتأطير و اعداد دراسة المشروع. إضافة الى 

متابعة فنية قبل وعند  ميداني لفائدة كل مشارك، إضافة الى  تامين
وبعد تركيز المشروع من قبل تقنيي المتابعة الخاصة بالشركة 
التعاوني و ورشات عمل خاصة بكيفية تطبيق كراس الشروط و 

 القانون االساسي للشركة التعاونية ....
 . 2022مشارك كحد اقصى لموسم سبتمبر  50و سيتم اختيار 

 برنامج تكوین في قطاع تربیة  الحلزون  

في إطار متابعة أنشطة محاضن المؤسسات الفالحية نظمت يوم 
محضنة المؤسسات الفالحية "فودتاك"  2021ديسمبر  15

بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس دورة تكوينية حول 
باعث شاب  15"الدستور الغذائي والسالمة الغذائية "حضرھا 

من أصحاب الشھادات العليا المنخرطين بالمحضنة والراغبين في 
 ..االنتصاب للحساب الخاص في مجال تثمين المنتجات الفالحية

 محاضن المؤسسات الفالحية

التعاون التونسي السويسري  متابعة لمشروع   
 SIPPOالخاص بتنمية الواردات السويسرية



6 

 

 أخبار الجھــــات

انعقاد اجتماع اللجنة الجھوية إلسناد االمتيـازات فـي الـقـطـاع    
عـمـلـيـة  23تمت خاللھا المصادقة علـى الفالحي بوالية الكاف ،

 :د2042306بقيمة جملية 

و كما تم بمناسبة انعقاد ھذه اللجنة  تكـريـم الـمـديـرة الـجـھـويـة  
السابقة للوكالة السيدة انيسة جبنون  التي انتقلت للعمل  كـمـديـرة 

 جھوية  للوكالة ببن عروس  

 

 

 

 

 

 الكاف 

مشاركة االدارة الجھوية لوكالة النھوض باالستثمارات الفالحية بسـوسـة 
في أشغال االجتماع اإلقليمي الثاني حول برنامج الفالحة العائلية بـواليـات 

  بوالية المھدية. 2021ديسمبر  16الوسط. الذي انتظم يوم 

إنعقاد اللجنة الجھوية إلسناد االمتيازات المـالـيـة بصـفـاقـس      
تم خاللھا  الـمـصـادقـة  2021ديسمبر  07بتاريخ  2021لسنة 
مشروعا و عـمـلـيـة اسـتـثـمـار بـحـجـم اسـتـثـمـار  28   على

ديـنـار ، 1.307.598دينار أسندت لھا منح بقيمة 3.954.546
عـمـلـيـات  3دينار و 1.829.542عملية إحداث بقيمة 18منھا 

 دينار .1.271.959توسعة تجديد بحجم استثمار 

 سوسة 

 منوبة 

المشاركة في اليوم اإلعالمي حول تربية الـنـحـل الـذي تـنـظـمـه اإلدارة 
الجھوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى  لتاطيـر بـاعـثـي مشـاريـع 

 تربية النحل .

 صفاقس

 القیروان 

* عقدت اللجنة الجھوية إلسناد االمتيـازات  بـالـقـيـروان يـوم     
على الساعة التاسعة صباحـا وقـد تـمـت   10/12/2021الجمعة 

ملف استثمار بقيمة جـمـلـيـة  32المصادقة خالل ھذه الجلسة على 
  د.م  2.790تقدر بـ

وفي جانب آخر كان لإلدارة الجھوية المذكورة  المشاركة في لقـاء 
جھوي نظمه االتحاد الجھوي للشغل حول تمكين الشباب الـمـعـطـل 

  عن العمل من استغالل األراضي الدولية الفالحية.
 

 المھدية 

شاركت اإلدارة الجھوية خالل شھر ديسمبر في جلسة  عمل  حول 
agripreuneur3.0   خصصت لمتابعة تنفيذ المشروع وضبط

 برنامج عمل للمرحلة المقبلة ..

  المشـــاركة في دورة تكوينية حول التكوين المجـدد فـي األلـبـــــان  
FIL   التي تنتظم في إطار مشروع التعاون التونسي األلـمـانـي الـتـجـديـد فـي

  IAAAالفالحة والصناعات الغذائية  

. 

  
 

 

 

 

مربي   171تكوين   2021ديسمبر  25ويذكر انه تم الى حدود 
FILفي تكوين  باعث شاب   71امرأة و  61من بينھم       

 نـابل 


