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 Investissements déclarés  

Evolution de 31.0 % % en valeur  
des Investissements approuvés  

544.2  MD d'investissements agricoles privés  
Au cours des onze premiers mois 2022      

     Les investissements approuvés se sont élevés à 
2967 opérations d'investissement d'une valeur de 
544.2 MD contre 2800 opérations d'investissement 
d'une valeur de 415.3 MD au cours de la même pé-
riode de l'année précédente, enregistrant ainsi une 
augmentation de 6.0 % en nombre et de 31.0 % en 
valeur. 

  Par rapport au plan de développement 2016-2020, 
les investissements agricoles privés ont enregistré 
une baisse de 16.8 % en nombre et une augmenta-
tion de 11.7 % en valeur. 

   Au cours des onze premiers mois de 2022, 5946 
opérations d'investissement d'une valeur de 1218.6 
MD ont été déclarées contre 6211 déclarations d'une 
valeur de 1200.8 MD durant la même période en 
2021, enregistrant ainsi une baisse de 4.3 % en 
nombre et une augmentation de 1.5 % en valeur. 
Par rapport au plan de développement 2016-2020, 
les déclarations ont connu une baisse de 15.6 % en 
nombre et de 1.8 % en valeur. 

Les investissements déclarés en ligne se sont élevés 
à 1059 opérations d'investissement d'une valeur de 
255,1 M.D, ce qui représente 17,8 % en nombre et 
20,9% en volume total déclaré. 

Les investissements déclarés dans l'activité oléicole 
sont passés de 104,8 MD durant les onze premiers 
mois de 2021 à 133,7 MD durant la même période 
en 2022 (+27,6%). 
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Les investissements approuvés sont répartis selon les secteurs comme suit (MD) : 

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 146.2 MD, ce qui re-

présente 26.9 % du volume d'investissement approuvé contre  125.7 M.D au cours de la même pé-

riode de l'année 2021.  

Répartition des primes  

Les principaux résultats par secteurs et par activités 

Total 544.2 MD 

Total  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.  
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بلغت اإلستثمارات المصادق عليھا فـي نشـاط 

وھـو م.د  156.8غراسة األشجار المثمرة قيمة 

من الحجم الجملي المصادق علـيـه %    46.7ما يمثل 

 في األنشطة الفالحية.

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

موطن شغل قار   3153  

 االستثمارات على الخط 

 أنشطة غراسة الزياتين 

موطن شغل  3153ستمكن اإلستثمارات المصادق عليھا من إحداث 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة  3212قار مقابل 

2022مؤشرات االستثمار الفالحي الخاص  الى موفى شھر  نوفمبر   

عملية  1059بلغت اإلستثمارات المصرح بھا على الخط 
ل م.د  255.1إستثمار بقيمة  ي ما يمث % من   17.8أ
من حيث الحجم الجملي المصرح %    20.9حيث العدد و 

 به.

تطورت اإلستثمارات المصادق عليھا لفائدة الباعثين الشبان 
 على التوالي.% 62.2% و 18.9والنساء الباعثات بـ 

تراجعت اإلستثمارات ذات المساھمة األجنبية من        

ى من م.د  17.6 ألول شھر ا ى عشر أ الل اإلحد خـــ

سنة م. 4.6إلــــى  2021سنة  س الفترة من  د خالل نف

2022 

 االستثمارات األجنبية 

 تطور  استثمارات الباعثين الشبان 

بعد أن كانت في %    21.3تطورت نسبة القروض لتبلغ 
 .2021خالل نفس الفترة من سنة % 18.1حدود 

 ھيكلة مصادر التمويل 

بــلــغــت اإلســتــثــمــارات الــمــصــادق عــلــيــھــا فــي نشــاط     

ل م.د  51.3المعـــاصر رة م.د  22.5مقاب س الفتــ خالل نف

مـن جـمـلـة %    78.8من السنة المنقضية وھـو مـا يـمـثـل 

 اإلستثمارات المصادق عليھا في قطاع التحويل األولي.

 أنشطة المعاصر  
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 المشاركة في تظاھرات إقتصادية بالخارج 

 الصالون الدولي لألغذیة بباریس   المشاركة التونسية في معرض جدة الدولي للفالحة 

نظمت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية بالتعاون مـع     

مركز النھوض بالصادرات المشاركة التونسية في الصـالـون 

،   2022ديسـمـيـر  8الى  6الدولي لألغذية بباريس من 

وتتميز ھذه المشاركة بحجز جناح مشترك بين الھيكلين عـلـى 

خصصت لعرض عيـنـات مـن الـمـنـتـجـات   2م 60مساحة 

 الفالحية والغذائية التونسية .

 

 

 

    

 

 

 

ومن أھداف المشاركة التونسية في ھذا الصالون الذي يعتبر     
من اھم التظاھرات بأوروبا في التعرف عن قرب علـى تـطـور 
منظومة االغذية في العالم واالستفادة منھا لـتـطـويـر الـقـطـاع 
ببالدنا حيث يشارك في ھذا الصالون عدد ھام من المتدخلين في 
القطاع من منتجين ومحولين ومصنعين. ھذا إلى جانب االطـالع 
على مجاالت الترويج والتسويق للمنتجات التونسـيـة والـفـرص 
المتوفرة لتصدير المنتجات التونسيّة للـخـارج، وعـقـد لـقـاءات 

 للشراكة التونسية االجنبية في ھذا المجال.

كما تم بالمناسبة تنظيم لقاءات عمل وزيارات ألجنحة المعـرض 
وذلك لـلـتـعـريـف بـالـتـجـربـة   Sippoبالتعاون مع مشروع 

التونسية في مجال التنظيم والمشاركة في التظاھرات العـالـمـيـة 
 ودعم الصادرات التونسية.

أمنت وكالة النھوض باالستثمارات الفالحية تحت اشراف وزارة    
الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري المشاركة التونسيـة فـي 

ديسمـبـر   5معرض جدة الدولي للفالحة في دورته األولى وذلك من 
عبر تنظيم جناح ضم شركات تـونسـيـة    2022ديسمبر  7الى يوم 

خاصة تنشط في القطاع الفالحي في مجاالت تصدير زيت الزيـتـون 
 وغيره، 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

و قد  افتتح المعرض السيد خلف بن ھوصان العتيبي نائب رئـيـس  
غرفة جدة للتجارة الذي عبر عن اعجابه بالمشاركة التونسية مـؤكـد 
على اھمية مزيد دفع عالقات التعاون واالستثمار في قطاع الفـالحـة 
بين البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التبادل التـجـاري بـيـن تـونـس 
والمملكة خاصة في المواد الفالحية والصناعات الغذائية ،و كان فـي 
استقبال رئيس الغرفة السيد حبيب عياد القنصل العام لتونس بـجـدة، 

 والسيدة انجي الدقي حنيني المديرة العامة للوكالة. 

 

ھذا وقد شھد الجناح التونسي  طيلة فترة المعرض توافد العديد مـن 
المستثمرين وكبار الفالحين والمصدرين والـمـورديـن بـالـمـمـلـكـة 
العربية السعودية الذين عبروا عن رغبتھم في ايجاد فرص للتـعـاون 

 واالستثمار المثمر مع تونس

 مشاركة الوكالــــــة  

 في صالون المنتجات التقليدية والمحلية بميالنو 

في إطار مزيد دعم  وتسويق المنتجات الـمـحـلـيـة 
التونسية شاركت الوكالة في صالون الـمـنـتـجـات 

 3بميالنو مـن  Artegianoالتقليدية والمحلية  
 .2022ديسمبر  11الى 

وقد مثلت التظاھرة فرصة ھامة لـتـرويـج وبـيـع 
 .المنتجات التونسية ومزيد التعريف بھا بالخارج 
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تنظيـم  ورشـة عـمـل حـول  2022ديسمبر  13تم يوم     

منظومة مرافقة المشاريع الفالحية وذلك في اطـار بـرنـامـج 

 PRIMEAدفع االستثمار وتعصير المستغالت الفـالحـيـة 

حيث خصصت ھذه الورشة  لمتـابـعـة مـدى تـقـدم انـجـاز 

البرنامج واالطالع على أھـم مـقـتـرحـات واراء االدارات 

 الجھوية ورؤساء الخاليا بھدف مزيد انجاحه . 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ويذكر ان الھدف من البرنامج ھو دعم وتطوير منـظـومـة     

المرافقة والتأطير المباشر ألصحاب المستغـالت الـفـالحـيـة 

خلية مرافـقـة وتـأطـيـر  670إلنجاز مشاريعھم عبر احداث 

االف مستغلــــة فالحيـــة 10بالمناطق الريفيــــــــة لتعصير 

 ھيكل مھني قاعدي150و 

 أنشطة متنوعة 

 ورشة عمل حول منظومة 

 مرافقة المشاريع الفالحية 

إتفاقية تعاون مع منظّمة األمم المتّحدة لألغذية والزراعة 

في إطار مبادرة اإلستثمار الفالحي المسؤول وإدماج الشبـاب        

، 2022ديسمـبـر  12في المنظومات الغذائية والفالحية تم يوم  

توقيع اتفاقية بين وزير الفالحة والموارد المائية والصيـد الـبـحـري 

السيّد محمود الياس حمزة وممثّل منظّمة األمم المـتّـحـدة لـألغـذيـة 

والزراعة في تونس السيّد فيليب انكرس، على وثيقتي مشـروعـيـن 

جدد و يھدف المشروع األّول والمتمثّل في فرص إستثمار الشـبـاب 

 OYA-opportunités pour les jeunes en)في إفريقيا 

Afrique   إلى التسريع في إحداث مـواطـن شـغـل فـي مـجـالـي

الفالحة والتجارة الفالحية من خالل دعم قدرات الباعثيـن الشـبـان 

ومرافقتھم لخلق مواطن شغل خاّصة في مجـالـي الـتـمـور وزيـت 

الزيتون. أما المشروع الثاني والمتمثّل في دفع اإلستثمار المـسـؤول 

في الفالحة واألنظمة الغذائية من قبل المستثمرين الشبان لـتـعـزيـز 

التنمية ودعم المنظومات، يھدف الى تعزيـر الـتـنـمـيـة الـمـحـلـيّـة 

المندمجة ودعم المنظومات الفالحية. وستـتـكـفّـل كـّل مـن وكـالـة 

النھوض باالستثمارات الفالحية والمعھد الوطني للبحوث الزراعيـة 

 بتونس بتنفيذ المشروعين المذكورين. 

      

تنـظـيـم دورة تـكـويـنـيـة فـي  2022تم خالل  شھر ديسمبر     
الجغرفة الرقمية لفـائـدة عـدد مـن إطـارات وكـالـة الـنـھـوض 

 باالستثمارات الفالحية على المستو ى المركزي والجھوي 

 دورة تكوينية في الجغرفة الرقمية
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في إطار الدفع نحو تعزيز روح المبادرة و اإلبتكار و التجـديـد    
عند الشباب و الطلبة ، نظمت االدارة الجھوية لوكالة الـنـھـوض 
باإلستثمارات الفالحية بالمنستير والمعھد العالي للبيوتكنـولـوجـيـا 

يوم إعالمي حـول "  2022ديسمبر  09بالمنستير  يوم الجمعة 
االقتصاد األزرق : مكامن و فرص اإلستثمار في مجال الطحالـب 

  " 

 

 

 

 

 

و ذلك بحضور والي الجھة واالطارات الـجـھـويـة الـمـعـنـيـة    
بالمنطقة و قد مثل ھذا اليوم فرصة للتعريف بھذا المجال الـواعـد 
و آخر االبحاث و مجاالت تثمين الطحالب و استعراض تـجـربـة 

 .ثلة من أصحاب الشركات والمھنيين في القطاع

 : المنستير يوم إعالمي حول " االقتصاد األزرق 

 مكامن و فرص اإلستثمار في مجال الطحالب " 

 صـدى الجھـــات 

عقدت اللجنة الجھوية إلسناد االمتيازات المالية اجتمـاعـھـا 
بـمـقـر  2022ديسـمـبـر  12بتاريخ  2022لسنة  5عدد 

االدارة الجھوية لوكالة النھوض باالستثمـارات الـفـالحـيـة 
مشـروعـا و  26بصفاقس و قد تم اثرھا المصادقة على  

" متعھد بھا من طـرف "ب و"أ" عملية استثمار من صنفي 
مصالح االدارة الجھوية لوكالة النھـوض بـاالسـتـثـمـارات 

مـلـيـون ديـنـار   3.043الفالحية بصفاقس بحجم استثمار 
عمليـة  17مليون دينار منھا  0.955أسندت لھا منح بقيمة 

عمليات توسعـة و  9مليون دينار و   2.039احداث بقيمة 
 مليون دينار. 1.004تجديد بحجم استثمار 

 

 صفاقس  : إنعقاد اللجنة الجھوية

 إلسناد االمتيازات                 

بالـمـقـر الـجـھـوي لـلـوكـالـة  2022ديسمبر  20تم يوم 
بالمھدية  عقد  اجتماع اللجنة الجھوية إلسناد االمتـيـازات 
للنظر في مشاريع فالحية صنفي ا و ب والمصادقة عـلـى 

 . م د1ملفا باستثمارات تناھز  59

 المھدية   

 59المصادقة على منح امتيازات مالية لـ  
 مشروعا

ديسـمـبـر  22انعقدت بمقر اإلدارة الجھوية للوكالة بـنـابـل يـوم 
و قد تمت المـصـادقـة  2022لسنة  5اللجنة الجھوية عدد  2022

ملـيـون   5.5بقيمة استثمارات ناھزت  34ملفا من جملة  32على 
 دينار 

مشروعا 22: المصادقة على  نابل  


