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    www.apia.com.tn    tel 7771300             fax 71808453             Facebook : agence de promotion des investissements agricoles  

 Investissements déclarés  Evolution de 44.7 % en valeur des Investis-
sements approuvés  

365.5 MD d'inves�ssements agricoles privés  
Au cours des sept premiers  mois 2022 

Les investissements approuvés se sont élevés à 

1851 opérations d'investissement d'une valeur de 

365.5 MD contre 1738 opérations d'investisse-

ment d'une valeur de 252.5 MD au cours de la 

même période de l'année précédente, enregistrant 

ainsi une augmentation de 6.5 % en nombre et de 

44.7 % en valeur. Par rapport au plan de dévelop-

pement 2016-2020, les investissements agricoles 

privés ont enregistré une baisse de 22.1 % en 

nombre et une hausse de 21.4 % en valeur. 

Au cours des sept premiers mois de 2022, 

3630 opérations d'investissement d'une va-

leur de 714.4 MD ont été déclarées contre 

3938 déclaration d'une valeur de 805.2 MD 

durant la même période en 2021, enregis-

trant ainsi une baisse de 7.8 % en nombre et 

de 11.3 % en valeur. Par rapport au plan de 

développement 2016-2020, les déclarations 

ont connu une baisse de 19.3 % en nombre 

et de 9.6 % 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 96.1 MD, ce qui représente 26.3 % du volume d'investissement approuvé contre 

75.7 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 365.5 MD  

Total  252.5 MD  

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

5.6 MD contre 27 prêts d’une valeur  de 4.4 MD durant la même pér iode de l'année 2021. Ces prêts 

permettront l'intégration de 359 hectares de terres dans le cycle économique contre 299 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 تتـجـاوز 

اإلستثمارات المصادق عليـھـا فـي نشـاط تـربـيـة 

 م.د 16األسماك في االقفاص العائمة 

    www.apia.com.tn    tel 7771300             fax 71808453             Facebook : agence de promotion des investissements agricoles  

موطن شغل قار   2056  

 نشاط غراسة األشجار المثمرة

 تطور انشطة تربية االحياء المائية 

 2056ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث   
خالل نفس الفترة من سنة  1979موطن شغل قار مقابل 

2021. 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر  جويلية   

بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا في نشاط 
وھو ما م.د  113.4غراسة األشجار المثمرة قيمة 

من الحجم الجملي المصادق عليه في %    50يمثل 
األنشطة الفالحية. ھذا وقد بلغت اإلستثمارات 
المصادق عليھا في نشاط غراسة زيتون الزيت قيمة 

 م.د. 87.4

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان    
 على التوالي.%  18.8% و 39.5والنساء الباعثات بـ 

م.د أي ما   32.1بلغت منحة إقتناء المعدات الفالحية قيمة 

من مجموع المنح المصادق عليھا. ھذا وقد %    33.3يمثل 

جرارا فالحيا بقيمـــــة  667تمت المصادقة على إقتناء 

ل م.د  54.3 س م.د  60.0جرارا بقيمة  755مقاب خالل نف

 .2021الفترة من سنة 

 ارتفاع  في منح اقتناء المعدات الفالحية 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان 

بعد أن كانت في حدود %    19تراجعت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة %  20

 ھيكلة مصادر التمويل % 19
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جـويـلـيـة  26وقعت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية يوم     

اتفاقية إطارية للشراكة مع كل من وزارة التشغيل و التكوين  2022

المھني ووزارة الصناعـــة و المنــاجم و الطاقـــة و وزارة االسـرة 

و الطفولة وكبار السن  ولبنك التونسي للتضامن  والوكالة الوطـنـيـة 

للتشغيل و العمل المستقل  وكالة النھوض بالصـنـاعـة و الـتـجـديـد 

والديوان الوطني التونسي للسياحة و الديـوان الـوطـنـي الـتـونسـي 

 gizللصناعات التقليدية و وكالة التعاون االلماني 

 

 

 

 

 

 

وتھدف ھذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون والتـكـامـل بـيـن مـخـتـلـف 

الھياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة فـي الـمـبـادرة 

الخاصة وتوحيد الجھود والعمل المشترك من أجل دعم الـمـشـاريـع 

الشبابية بما يمّكن من تيسير إدمـاجـھـم فـي الـدورة االقـتـصـاديـة 

والمساھمة في دفع التنمية جھويا ووطنيا ، اضـافـة إلـى تـنـسـيـق 

تدخالت ومساھمات مختلف الھياكل المعـنـيـة مـن دعـم ومـرافـقـة 

ومساندة فنية ومالية لباعثي المشاريع المشاركين في المسابقـة بـمـا 

 يدعم ديمومة ھذه المشاريع.

 المشاركة في أّول مسابقة وطنية للمبادرة الخاصة

 أنشطة متنوعة 

جلسات عمل عن بعد لفائدة التونسيين المقيمين في الخارج     

في إطار مزيد تقريب الخدمات من التونسيين المقيـمـيـن فـي      
الخارج الراغبين في بعث المشاريع الفالحية ومزيد استقـطـابـھـم 

 2022لالستثمار بالبالد التونسية تواصلت خالل شھر جـويـلـيـة 
جلسات العمل عن بعد مع الجالية التونسية المقيمة في مـخـتـلـف 

جـويـلـيـة   27بلدان العالم .و حضر الجلسة المذكـورة بـتـاريـخ 
إطارات عن الوكالة وممثلين عن الديوانة التونسية والبنك المركز 

 ي و وزارة المالية وديوان التونسيين بالخارج.

تم  تخصيص الجلسة  لتقديم مداخالت حول االمتيازات الجبـائـيـة 
و المالية المرصودة لقطاع الفالحي والصيد البحري و الـخـدمـات 
المرتبطة بھما و خدمة التصريح باالستثمار عن بعد  ثم  فتح بـاب 
النقاش واإلجابة عن مختلف االستفسارات المـتـعـلـقـة بـاألسـاس 
باإلجراءات اإلدارية وكيفية كراء األراضي الدولية والتشجيـعـات 
المرصودة لفائدة الباعثين الشبان واالمتيازات الجبائية وغـيـرھـا 

 من المسائل..،

. 

إجتماع مجلس مؤسسة  2022جويلية  21عقد يوم الخميس       

وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية في دورته الثانية بـعـنـوان 

و خصص المجلس للتداول في العديد من المواضـيـع  2022سنة 

التي تھم سير عمل المؤسسة وانشطتھا خـالل السـداسـي األول 

     2022من سنة 

 انعقاد مجلس المؤسسة 
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 أنشطة متنوعة 

يوم إعالمي لالعالن علي انطالق اعداد االستراتيجية الخاصة 
 بتثمين والنھوض بالمنتجات المحلية بوالية نابل

 

 

 

بـالـتـعـاون مـع وكـالـه الـنـھـوض    pampatنظم مشـروع 
 14باالستثمارات الفالحيه واإلدارة العامة لإلنتاج الفـالحـي يـوم 

يـوم إعـالمـي لـالعـالن عـلـي انـطـالق اعـداد  2022جويلية 
االستراتيجية الخاصة بتثمين والنھوض بالمنتجات المحلية بـواليـة 
نابل كتجربة نموذجية حيث تم خالل ھـذا الـيـوم الـتـأكـيـد عـلـي 
ضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين في المنـطـقـة النـجـاح ھـذه 
التجربه والخروج بمؤشرات ايجابية لـمـزيـد الـتـعـريـف وتـقـديـم 
المنتجات التي تزخر بھا الوالية على غرار ما تم الـتـوصـل الـيـه 

(البرتقال المالطي والعنب  2016خالل الجرد الذي تم اعداده سنه 
 المسكي والھريسة وھندي بوعرقوب. وماء الزھر....)

 

 

 

 

 

وقد تم على ھامش التظاھرة تنظيم معرض مصغر تـم خـاللـه     
عرض المنتجات المتوجة خالل المناظرة التونسـيـة لـلـمـنـتـجـات 
المحلية و التشاور علي ضروره اعداد لجنه جھويه الختيار بعـض 
المنتجات المحليه بنابل ومزيد التواصل بـيـن جـمـيـع الـمـشـاريـع 
التنمويه لتثمين النتائج والنھوض بمكونات سالسل الـقـيـمـة عـلـى 

 .مستوى االنتاج والتحويل والتسويق 

انطالق المحور الرابع من الدورة التكوينية الخاصة بالدفعة الثانية 

للمرافقين المرجعيين حول االستشارة الشاملة ضمن برنامج دفـع 

االستثمار و تعصير المستغالت الفالحية ، بالـقـطـب الـمـرجـعـي 

 .  بوالية منوبة

تنظم وكالة النھوض باالستثمارات الـفـالحـيـة، عـلـى ھـامـش       
والـتـكـنـولـوجـيـا  من الصالون الدولي لالستثمار الفالحي 14 الدورة

، مناظرة وطنية للحلول المبتكرة فـي تـكـنـولـوجـيـا  "2022"سيات 
 .GEEN’TIC 2022 الفالحي  المعلومات واالتصاالت في القطاع

تخص ھذه المناظرة الباحـثـيـن الشـبـان والشـركـات الـنـاشـئـة،    
وأصحاب التكنولوجيات الجديدة في مجال تكنولوجـيـا الـمـعـلـومـات 
واالتصاالت في القطاع الفالحي وسيتم خاللھا منح جـوائـز ألفضـل 

 تطبيقات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الفالحي.

المناظرة الوطنية للحلول المبتكرة في  2022سيات .

   GEEN’TICالفالحة  

و تتمثل أھداف المشاركة التونسية في ھذا الصالون الذي يعتبر 
من أكبر التظاھرات المختّصة في منظومة الفالحة البيولـوجـيـة 
بأوروبا والعالم في التعرف عن قرب علـى تـطـور مـنـظـومـة 
اإلنتاج البيولوجي في العالم واالستفادة منھا لتطـويـر الـقـطـاع 
ببالدنا حيث يشارك في ھذا الصالون كل المتدخلين في القطـاع 
من منتجين ومحولين وھياكل تصديـق ومـراقـبـة ومـؤسـسـات 
تكوين وبحوث في المجال البيولوجي، ھذا إلى جانـب االطـالع 
على مجاالت الترويج والتسويق للمنتجات التونسيـة والـفـرص 
المتوفرة لتصدير المنتجات التونسيّة للخارج، و عـقـد لـقـاءات 

 للشراكة التونسية االجنبية في ھذا المجال.

تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية 
  BIOFACHوالطبيعية بألمانيا  

PRIMEA  برنامج دفع االستثمار وتعصیر المستغالت الفالحیة 
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 2022الدورة الرابعة عشر من الصالون الدولي لإلستثمار الفالحي والتكنولوجيا  سيات 

تنتظم الدورة الرابعة عشر من الصالون الـدولـي لـإلـسـتـثـمـار الـفـالحـي 
وستكـون ھـذه الـدورة الـتـي   2022أكتوبر  15الى  12والتكنولوجيا من 

ية تنظمھا الوكالة كل سنتين  تحت شعار"  م ن ت ل من اجل ا استثمار ذكي 
 المستدامة ".

و  يمثل الصالون التظاھرة الفالحية الحدث  بوصفـه الـفـضـاء الـمـنـاسـب  
إلبراز التحوالت التي يشھدھا القطاع الفالحي بـتـونـس، وھـو مـوعـد كـل 
سنتين يتاح للفالحين و المجھزين البحريين ورجـال األعـمـال والـمـزوديـن 
وأصحاب التقنيات والبحث العلمي الفالحي والمؤسسات الناشئة في الفالحـة 
للتباحث في الطرق الكفيلة بتطوير أساليب العمل واإلنتاج وتنمية الـعـالقـات 
االقتصادية وتطوير الشراكة في عديد المجاالت، إضـافـة لـلـتـعـرف عـلـى 

 المجاالت الحديثة لالستثمار والفرص المتوفرة لترويج المنتجات الفالحية .

 ويتم حاليا وضع الترتيبات االخيرة لتنظيم ھذه التظاھرة الفالحية الحدث .

 ويشتمل الصالون على المكّونات التّالية:

فضاءات لعرض اخر ابتكارات التكنولـوجـيـا ذات الـعـالقـة بـالـفـالحـة  -
ومستجدّات البحث العلمي الفالحي وافكار المشاريع الجديدة فـي قـطـاعـات 

 الفالحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والخدمات،

لقاءات شراكة بين مستثمرين ورجال أعمال من تونس ونظرائھم األجانـب  -
 قصد بعث مشاريع أو ربط عالقات تجارية أو إبرام عقود إنتاج،

 منتدى دولي حول االستثمار المسؤول -

 حصص لعروض التقنيات الحديثة وفضاء المبادرة و ورشات عمل  -

 GREENمناظرة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصال في خدمة الفالحة  -
TIC 

 

 الصالون السابق في أرقام 

12.000عدد زائري الصالون :   

م م10.000المساحة الجملية للعرض  :    

  عارضا  250عدد العارضين : 

12عدد الدول االجنبية المشاركة  :   

صور من المعرض     


