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 Investissements déclarés  

Evolution de 26.4 % en valeur  
des Investissements approuvés  

481.4 MD d'investissements agricoles privés  
Au cours des dix premiers mois 2022      

     Les investissements approuvés se sont élevés 
à 2559 opérations d'investissement d'une valeur 
de 481.4 MD contre 2471 opérations d'inves-
tissement d'une valeur de 380.9 MD au cours 
de la même période de l'année précédente, en-
registrant ainsi une augmentation de 3.6 % en 
nombre et de 26.4 % en valeur.  Par rapport au 
plan de développement 2016-2020, les inves-
tissements agricoles privés ont enregistré une 
baisse de 21.0 % en nombre et une augmenta-
tion de 8.7 % en valeur  

   Au cours des dix premiers mois de 2022, 
5343 opérations d'investissement d'une valeur 
de 1060.6 MD ont été déclarées contre 5565 
déclarations d'une valeur de  1090.0 MD du-
rant la même période en 2021, enregistrant 
ainsi une baisse de 4.0 % en nombre et  de  
2.7 % en valeur. Par rapport au plan de déve-
loppement 2016-2020, les déclarations ont 
connu une baisse de 16.7 % en nombre et de 
6.0 % en valeur.  Les investissements déclarés 
dans le secteur de la première transformation 
(notamment l'extraction d'huiles alimentaires 
selon le mode biologique) sont passés de 
160.3 MD au cours des dix premiers mois de 
2021 à 56.0 MD au cours de la même période 
en 2022 (-65.1%). Par ailleurs, les investisse-
ments déclarés dans le secteur des services 
agricoles sont passés de 127.1 MD à 118.9 
MD (-6.5%). 
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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 127.7 MD, ce qui représente 26.5 % du volume d'investissement approuvé contre  

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

Répartition des primes  

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Total 481.4 MD 

Total  380.9 MD  

 Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 41 prêts fonciers d’une valeur de 6.5 MD contre 

51 prêts d’une valeur de 8.0 MD durant la même période de l'année 2021. Ces prêts permettront 

l'intégration de 374 hectares de terres dans le cycle économique contre 518 durant la même pé-

riode de 2021.  



3 

 

بلغت اإلستثمارات في نشاط تربـيـة الـدواجـن 

خالل نفس الفترة من م.د  18.8مقابل م.د  69.3قيمة 

 . 2021سنة 

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

موطن شغل قار   2674  

 تطور استثمارات تربية األحياء المائية 

  نشاط تربية الدواجن  تطور 

موطن شغل   2674ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  2887قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر  أكتوبر    

تطورت اإلستثمارات في قطاع تربية األحياء المائية 
من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت  %    6لتمثل 

. ھذا وقد بلغت اإلستثمارات المصادق %  1ال تتجاوز 
عليھا في نشاط تربية األسماك في االقفاص العائمــة 

 م.د. 30.5

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان 
 على التوالي.%  48.7و%   12.7والنساء الباعثات بـ 

م.د  5.2تراجعت اإلستثمارات ذات المساھمة األجنبية من 

م.د  4.5إلى    2021خالل التسعة أشھر األولى من سنة 

 2022خالل نفس الفترة من سنة 

 االستثمارات األجنبية 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان 

بعد أن كانت في %    21.4تطورت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة % 18.2حدود 

% ھيكلة مصادر التمويل  21  

بلغت  اإلستثمارات المصادق عليھا في نشـــاط   

ل م.د  44.0المعاصر رة م.د  20.2مقاب س الفت خالل نف

من جملة %    76.3من السنة المنقضية وھو ما يمثل 

 اإلستثمارات المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي.

 أنشطة المعاصر  
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 أنشطـــة متنوعــــة 

 تتويج عدد من الباعثين الشبان  في القطاع الفالحي  

 “ مشروعك”في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة 
 مشاركــة الوكالـــة 

 في القمــة الفرنكوفونية بجربـــة    

أمنت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية تحت إشـراف       
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري   وبالتعاون مع 

المشاركة في القمة الفرنكوفـونـيـة الـتـي   PAMPATمشروع
. حيث تـم حـجـز   2022نوفمبر  22الى 13التامت بجربة من 

و تنشيط جناح خاص بتظاھرة  عرض وبيع المنتجات المحـلـيـة 
والبيولوجية التونسية المتحصلة على ميداليات خالل المـنـاظـرة 

 الوطنية للمنتجات المحلية " 

       

 

 

 

 

 

 

 

وقد عرف الجناح  الذي تم تنظـيـمـه زيـارات لـعـديـد الـوفـود 
والشخصيات رفيعة المستوى نذكر من بينھم  االميـنـة الـعـامـة 
للمنظمة الدولية للفرنكوفونية السيد وزير االقتصاد والتـخـطـيـط 
والسيدة وزيرة الثقافة  و وزير الصحة  و  وزيـر الـتـشـغـيـل 
والتكوين المھني وغيرھم حيث اثنى زائروا  الجناح على أھميـة 
المنتجات المحلية  المعروضة،  في تأكيد علـى أھـمـيـة مـزيـد 
الترويج لھا والتعريف بھا لدى الدول الفرنكوفـونـيـة وغـيـرھـا 
حتى يزداد  اشعاعھا على المستوى االقتصادي واالجـتـمـاعـي 

 والثقافي. 

كما تم بالمناسبة تخصيص حصص لتذوق األكـالت الـتـونسـيـة 
التقليدية األصيلة من تقديم طھـاة شـبـاب مـن جـمـيـع أنـحـاء 

 . 2022نوفمبر  20و18و17و16الجمھورية ايام 

توج  العديد من الباعثين  الشـبـان الـمـنـتـصـبـيـن بـمـحـاضـن      
المؤسسات الفالحية و الناشطين في القطاع الفالحي  الـمـشـاركـيـن 

التي نظمتھـا وزارة الـتـشـغـيـل   “  مشروعك” في المسابقة الوطنية  
باعـث  11وأعلنت على نتائجھا موفى شھر نوفمبر حيث فاز  قرابة 

 مشروع فالحي بجوائز  وھم على التوالي : 

* نصر الدين الصمعلي : صاحب مشروع للـــري الذكـــي عن بعـد 
 و التحكم في الطاقة بوالية اريانة 

 * أحمد حمدي صاحب مشروع انتاج الفطر بوالية باجة  

 * ندى سلطاني صاحبة مشروع إلنتاج االجبان بوالية باجة 

 بوالية بن عروس  Blue Power*  اسكندر عليا صاحب شركة 

* رابعة شرقي صاحبة مشروع اسـتـخـراج الـزيـوت االسـاسـيـة 
 وتثمينھا بوالية منوبة

 * بسمة البكوش صاحبة مشروع انتاج الطحالب بوالية المھدية  

إلصـالح كـل مـا  "GOZLEN"* سمر بالكحال صاحبة مشـروع 
 يخص الشباك المخصصة للصيد البحري بوالية المنستير

 Herbalya natural* ابتھال بالحاج مبارك صـاحـبـة شـركـة 
care الستخراج زيوت التين الشوكي بوالية المنستير 

* ھيفاء اليوسفي صاحبة مشروع انتاج اللوز وتحويـل الـمـنـتـجـات 
 الفالحية بسيدي بوزيد 

* امية الماجري صاحبة منصة للمرافقة واالستـشـارات الـفـالحـيـة 
 بوالية تونس 

 * أنس عليا صاحبة ضيعة فالحية ايكولوجية بوالية زغوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترشحا للمـسـابـقـة  4.123ويذكر  ان ھذه المسابقة عرفت تسجيل  
 1094منـھـم    www.moubader.tnعبر المنصة االلكترونية 

منھم من أصحاب أفـكـار  767مترشحا يستجيبون لشروط المسابقة 
 من الراغبين في تطوير مشاريعھم. 327المشاريع و
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أدت ممثلة السفــــارة الكندية بتونس و ممثلة مكتب العمل     
وبـعـض مـمـثـلـي  "AFERE"الدولـــــي منسقة برنامـــــج 

الھياكل الجھوية زيارة إلى محضنة المؤسـسـات الـفـالحـيـة 
بمعھد الزيتونة بصفاقس لمواكبة الدورة الـتـكـويـنـيـة حـول 

 "Get Ahead  إلـى  07التي تم  تنظيمھا خالل الفترة مـن
 . 2022نوفمبر 11

وتأتي ھذه الزيارة للتعرف عن كثب عـلـى مـدى اسـتـفـادة 
المنتفعين بھذا البرنامج ومدى تأثير الدورات التكوينية عـلـى 
اتخاذ القرارات المتعلقة ببعث المشاريع وخاصة الـتـمـكـيـن 

 االقتصادي للمراة. 

 

 صدى الجھـــات

 إنعقاد اللجنة الجھوية السناد االمتيازات : نابل 

تكريم جھوي لمحضنة المؤسسات الفالحية   : المنستير

تم  على مستوى والية المنستير خالل حفل تكريم الفائزين فـي     
التي نظمتھا وزارة التشغيل في شھر نـوفـمـبـر   مشروعكمسابقة 

تكريم  اإلطارات الجھوية التي ساھمت في  التأطـيـر واالحـاطـة 
بالباعثين الشبان المتحصلين على جوائز وقد شمل التكريم السيدة 
غادة بالحاوي منسقة محضنة المـؤسـسـات الـفـالحـيـة بـاإلدارة 

 الجھوية للوكالة بالمنستير .

 

   Get Aheadدورة تكوينية حول " :    صفاقس

صادقت اللجنة الجھوية إلسناد االمتيازات بـنـابـل خـالل     
 م د 8.2شھر نوفمبر  على استثمارات بقيمة  تجاوزت 

 

شاركت اإلدارة الجھوية للوكالة بمدنين  فـي  فـعـالـيـات     
الدورة الخامسة لمھرجان  "التين المجفف" بـمـنـطـقـة بـنـي 
خداش من والية مدنين وھو  مھرجان يعمل عـلـى تـطـويـر 
المنتوج الفالحي المحلي  الذي تتميز به ھذه المنطقة  وعـلـى 
دفع الحركية في اإلنتاج  و تنشيط المناطق الداخلية وتثـمـيـن 

 منتجاتھا الفالحية والتعريف بعاداتھا  وتقاليدھا  .

 

:  المشاركة في  مھرجان  مدنين  
 التين المجفف ببني خداش  

 
في إطار مشروع التجديد في الفالحة و األغـذيـة الـزراعـيـة       

(IAAA)  الممول من طرف الوكالة األلمانية للتعاون الدولي(GIZ) 
بالشراكـة مع وكــــالة النھوض باإلستثـمـــــــارات الـفـالحــــة و 
بالتعاون مع المركز الفني للبطاطا و القنارية و وكـالـة اإلرشـاد و 
التكوين الفالحي تم تنظيم دورة تكوينية فنية ثانية بـواليـة جـنـدوبـة 
خاصة بالتجديد في التكوين في الممارسات الزراعية الـجـيـدة فـي 

لفائـدة  2022نوفمبر  18إلى 15و ذلك من  (FIP)زراعة البطاطا 
من منتجي البطاطا بمنطقة سطفورة من مـعـتـمـديـة جـنـدوبـة  24

 الشمالية . 

 

دورة تكوينية خاصة بالتجديد في التكوين في : جندوبة  
  (FIP)الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة البطاطا 


