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 اإلعالم بالمصادقة 1



 المصادقة على محضر مجلس المؤسسة
 15جوٌلٌة 2021

 كٌفٌة ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومٌة التً ال تكتسً صبغة إدارٌة 

من األمر  3الفصل 

 2002لسنة  2198

أكتوبر  7المؤرخ فً 
2002 

 الموافقة على مشروع المحضر المعروض مع إمكانٌة اعتماده



 2 متابعة تنفٌذ التوصٌات السابقة لمجلس المؤسسة



 متابعة تنفٌذ التوصٌات السابقة 

 .بالخالص لتذكٌرها المعنٌة العمومٌة المؤسسات مراسلة تمت -

دٌنار لفائدة الوكالة  6570استجابة المعهد الوطنً للزراعات الكبرى وتحوٌل  -
 “2018سٌات”بعنوان المشاركة فً 

بذمتها والبالغ  المتخلّدإمضاء اتفاق مع شركة خاّصة بخصوص خالص المبلغ 
“2018 سٌات”دٌنارا بعنوان المشاركة فً 64741  



 لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 3



 (1)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة  
 التصارٌح-المصادقات-الصرف

57.5% 
80.7% 

64.5% 

58.7% 
58.1% 112.1% 

55.1% 



 (2)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 
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األن  ة التنموٌة

2021ال د   2021أ  ر  9المنج  

57.1%

20%

100%

160%



 (3)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 

83.3% 
120% 

47.5% 

76.2% 
90% 

141.2% 
62.6% 



 (4)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة  
 متابعة تنفٌذ المٌزانٌة

68.1% 

53.5% 41.2% 
49.3% 



 متابعة ن ا  الوكالة للتسعة أ  ر األولى  4

2021من سنة   



 (1) 2021أ  ر 9تع د ملفات االستثمار الفالحً الخاص خالل 

-25% 



+10.4% 

 (2) 2021أ  ر 9تع د ملفات االستثمار الفالحً الخاص خالل 

-13.7% 



 (3) 2021أ  ر 9تع د ملفات االستثمار الفالحً الخاص خالل 

-31% 



+29.4% 

 (4) 2021أ  ر 9تع د ملفات االستثمار الفالحً الخاص خالل 

35.5-% 



 (1)ت ور االستثمار حسب الج ات 
( م د41م د مقابل 68: ) %66: +ال مال ال رقً 

فً مجال  وزغواننابل  وخاصة بوالٌات بنزرت 
 والمعاصر )الطاقة الشمسٌة  (تربٌة الدواجن 

(  د.م28د مقابل .م44) %58+: ال مال الغربً 

وٌرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار فً مجال 
  الفالحٌةالمٌكنة 

(  د.م72م د مقابل 87) %21+: الوس  الغربً 

وٌرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار فً مجال 
  األشجار المثمرة غراسة



 (2)ت ور االستثمار حسب الج ات 

(  د.م42مقابل  دم 62) %47+: الوس  ال رقً

وٌرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار خاصة 

الزٌتون  غراسةوخاصة فً مجال  صفاقسبوالٌة 

 وتربٌة الدواجن 

( د.م29د مقابل .م25) %15-: الجنوب الغربً 

وٌرجع ذلك بالخصوص إلى والٌة قبلً التً تشهد 

 الفالحٌةإشكالٌة تسوٌة مائٌة وعقارٌة للمستغالت 
 .  السقوٌةالمتاخمة  للمناطق 

حافظت االستثمارات على نفس : الجنوب ال رقً
 د.م 36النسق تقرٌبا حٌث تم تسجٌل 



  غراسة اال جار المثمرة 

 (1)ت ور االستثمار حسب المجاالت 

مقابل د  م 65:  زٌتون الزٌت غراسةتطور االستثمارات فً مجال •

من قبل بعض الباعثٌن فً السنة  الغراسةنتٌجة تأجٌل قرار د  م 53
 إلى السنة الحالٌة الفارطة

المٌكنة الفالحٌة 

جرار بقٌمة      990تسجٌل :  الفالحٌةتطورت استثمارات المٌكنة •

 د م 63جرار بقٌمة  827مقابل د  م 78

+21%  

+ 25%  
 



إستعمال ال اقة ال مسٌة فً الم ارٌع الفالحٌة 

 (2)ت ور االستثمار حسب المجاالت 

وخاصة  الفالحٌةالطاقة الشمسٌة فً المشارٌع  إستعمالتواصل تطور  •
 )د م 15مقابل م د 21(فً مشارٌع تربٌة الدواجن وتهٌئة اآلبار العمٌقة 

 خدمات المرافقة الفالحٌة 

من طرف المهندسٌن  الفالحٌةتطور مشارٌع خدمات المرافقة •

المستغالت  وتعصٌرالمنخرطٌن فً برنامج دفع االستثمار  الفالحٌٌٌن
 PRIMEA الفالحٌة

+ 40%  

×4 



 (3)تراجع االستثمار حسب المجاالت 
  تربٌة البقر الحلوب 

 راعة الخضر  

فً األسواق الداخلٌة باإلضافة إلى االرتفاع  المنتو نقص طلب •

المتواصل لتكلفة اإلنتا  وخاصة ارتفاع أسعار األعالف الموردة بنسبة 
30 % 

ونقص الٌد العاملة باإلضافة إلى نقص  االنتا أسعار مستلزمات  إرتفاع•
 الموارد المائٌة

% - 50 

% - 20 



ت ور االستثمارات حسب صن  الباعثٌن   
 الباعثٌن ال بان و النساء الباعثات 

%16.8+ 

+10.4% 



 تع د ملفات القروض العقارٌة



(1)متابعة الم ارٌع الفالحٌة   

د م100 بقٌمة المركزي الحساب لفائدة إعتمادات توفر   

من ا  د م90 بقٌمة الوكالة لدى مودعة منح صرف مطلب2800 من أكثر تلبٌة 

   أكتوبر   ر فً مبرمجة د م 26.9

 مستفٌد 55 لفائدة د م 8.3 بقٌمة العقارٌة القروض خالص تلبٌة 

 سبتمبر موفى إلى د م32 بقٌمة اإلنتظار بصدد منحة صرف مطلب1200 تسجٌل  

 بصفة د م 35 من ا د.م65  بقٌمة  السنة موفى إلى إعتمادات فتح طلب تم وقد 2021

  مستعجلة



 (2)متابعة الم ارٌع الفالحٌة 

 عبر االستثمار  منظومة فً المتدخلة الهٌاكل مع المعطٌات تبادل تسهٌل نحو التوجه•

 اإلستثمار مكونات على المحافظة من التثبت قصد Web services الواب خدمات

 االستثمار قانون بأحكام وااللتزام النشاط ومواصلة

 ورد كما .لالستثمار التونسٌة والهٌئة المالٌة وزارة إلى سحب مقترح100 توجٌه•

   .عقاري قرض سحب قرار 51 منها سحب قرار143 مصالحنا على

 مراقبة الم ارٌع 

سحب االمتٌا ات 



 (1)مقترحات لدٌنامٌكٌة إحداث الم ارٌع 

بهدف معالجة المتعلق بالحوافز المالٌة و 2017لسنة  389اإلسراع بتنقٌح األمر عدد 
 اإلشكالٌات المتعلقة بتطبٌق قانون االستثمار

بالتموٌل والمتعلق  2020لسنة  37اإلسراع بإصدار األوامر التطبٌقٌة للقانون عدد 
 الذي ٌوفر مصادر جدٌدة للتموٌل خاصة للباعثٌن الشبان  التشاركً

باالقتصاد والمتعلق  2020لسنة  30اإلسراع بإصدار األوامر التطبٌقٌة للقانون عدد 

بهدف تحسٌن أداء الشركات التعاونٌة ومجامع التنمٌة  االجتماعً والتضامنً
 بمراجعة أنظمتها األساسٌة



 (2)مقترحات لدٌنامٌكٌة إحداث الم ارٌع 

قبل موفى السنة مع  الفالحٌةلشركات اإلحٌاء والتنمٌة  38القائمة عدد اإلسراع بنشر 

 العمل على تعدٌل كراس الشروط 

من طرف شركات  2021فً سنة م د 38بقٌمة  إستثماراتومن المرتقب تعبئة 
 ) 37القائمة عدد ( الفالحٌةوالتنمٌة  االحٌاء

 المتعلق بنشاط تربٌة الدواجنمخطط مدٌري وكراس الشروط اإلسراع بإصدار 

 المالٌة لصرف المنح لفائدة المستثمرٌن   االعتماداتمواصلة توفٌر 



 (1)األن  ة التنموٌة 

   بألمانٌا البٌولوجٌة للفالحة الدولً الصالون فً بعد عن المشاركة تأمٌن  •

 Expoliva الزٌتون لزٌت الدولً الصالون فً المشاركة تأمٌن•

 ورشات 4 بتنظٌم إفتراضً جناح وتنشٌط الّرٌادة صالون فً المشاركة•

 تونس قمة من الخامسة النسخة فً المشاركة •

 الرقمً التحول تحدٌات شعار تحت الرقمٌة



 (2)األن  ة التنموٌة 

 الزٌتون وزٌت للزٌتون الدولً الصالون فً المشاركة•

 .الدولً سوسة بمعرض ومشتقاته

 

 مواجهة فً الحٌوانٌة الثروة حول علمٌة ندوة تنظٌم•

 OEP مع بالتعاون المناخٌة التغٌرات مخاطر



(3)األن  ة التنموٌة   

 منتو  من  780تمت الموافقة على

 .  مطلب للمنتجات المحلٌة 900جملة 

  للمنتجات الدورة الثالثة للمناظرة الوطنٌة تنظٌم

أٌام  3حٌث تم تنظٌم  2021أكتوبر  5المحلٌة فً 

 إعالمٌة إقلٌمٌة 

والٌات الشمال 
    جندوبة بطبرقة

والٌات الوسط 
  بالمنستٌر

والٌات الجنوب 
 بقابس

أوت 06 – ماي 20: اإلعالن الرسمً للتسجٌل   



 ال راكة الفالحٌة

للتباحث فً فرص الشراكة وآفاق المنتدى االقتصادي التونسً اللٌبً المشاركة فً •

 التعاون مع لٌبٌا وإفرٌقٌا

 فً مجال تربٌة االحٌاء المائٌةشراكة تونسً نوروٌجً ٌوم •

 مجلس األعمال االردنً التونسًالمشاركة فً الدورة الثالثة ل•

 بدعوة من السفٌر التونسً بالجزائرالباعثٌن الجزائرٌٌن لقاء مع عدد من  •

 النهوض وكالة مكتب مع بالتعاون المتجددة الطاقات تطوٌر•

 .بإسبانٌا العربً والبٌت بمدرٌد الخارجً باإلستثمار



 (1)المرافقة والمساندة وتكوٌن الباعثٌن 

ورشات مبادرة لفائدة 10حفز الباعثٌن الشبان على المبادرة الخاصة من خالل تنظٌم  •

ورشات لفائدة المتكونٌن بمراكز التكوٌن المهنً الفالحً وفً إطار  8منها   باعثا190

 AVFAالشراكة مع 

شاب حامل شهادة  باعث350تظاهرة  لفائدة الشباب وتم قبول  90تنظٌم أكثر من •

 علٌا لإلنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتها



 (2)المرافقة والمساندة وتكوٌن الباعثٌن

:كما تؤمن الوكالة دورات تكوٌنٌة لفائدة الشبان فً إطار مشارٌع التعاون   

ضمن برنامج التعاون التونسً االٌ الً   -1  

مشروع الفالحة التنافسٌة وإختتام الدورتٌن التكوٌنٌتٌن 

فً المجاالت المتعلقة بالتصرف وإعداد مخططات 

األعمال وتقنٌات التروٌج لفائدة شباب والٌتً بنزرت 

 وجندوبة  وتتوٌج  المتفوقٌن



 (3)المرافقة والمساندة وتكوٌن الباعثٌن 

 PRO-AGROضمن مشروع برنامج التعاون التونسً االٌ الً  -2  

باعث فً مجال  400أكثر من )الدورات التكوٌنٌة  األفقٌة عن بعد إنطالق
والكاف  باجةوألبان بـوالٌات  تمور، زٌت الزٌتون، PAMالخضر، 

 )  وقبلً بوزٌدوالقصرٌن وسٌدي 



برنامج التعاون التونسً الفرنسً دفع االستثمار وتعصٌر المستغالت  -3

 PRIMEAالفالحٌة
تظاهرة جهوٌة للتعرٌف بالبرنامج وتكرٌم الدفعة االولى من المرافقٌن  15تنظٌم •

 (مهندس217)

 (مهندس24) المرجعٌٌن المستشارٌن المرافقٌن تكوٌن•

 خلٌة جهوٌة للمرافقة صلب االدارات الجهوٌة للوكالة 23إحداث •

 )الدفعة الثانٌة(مرافق مختص 280مرافق و إختٌار   184برنامج تكوٌن الدفعة االولى •



فً إ ار  Agripreneur 3.0برنامج التعاون التونسً االلمانً المبادر الفالحً -4

 GIZال راكة مع 

 )بعد عن االستقطاب وحصص تحسٌسٌة أٌام (للبرنامج التروٌجٌة الحملة إطالق •

والٌات الكاف وباجة والقٌروان والمهدٌة  5باعث بـ 4000تسجٌل ترشح أكثر من •

 وقبلً 

 وترسٌخ تشكٌل على ترتكز التً  للمرافقة الجدٌدة المنهجٌة بإعتماد الورشات إنطالق•

 idéation-concretisation المشارٌع أفكار

 أفضل فكرة مشروع 200إنطالق االختبارات الشفاهٌة إلختٌار •



البرنامج الخصوصً لمسرع االعمال لفائدة  باب والٌة باجة إلنجا  إستثمارات  -5

     FAOفً مجالً تربٌة االغنام وغراسة ال ٌاتٌن فً إ ار ال راكة مع 

 باعث للمشاركة فً مسرع األعمال 100تسجٌل ترشح أكثر من •

أٌام تحسٌسٌة بتٌبار  (إطالق الحملة التروٌجٌة للبرنامج•

 )وحصص االستقطاب عن بعد

 أفضل فكرة مشروع 20إنطالق االختبارات الشفاهٌة إلختٌار •



التجدٌد فً الفالحة والصناعات ) IAAA  برنامج التعاون التونسً األلمانً-6  

 (:الغذائٌة

ٌهدف إلى تنمٌة منظومتً األلبان والبطاطا بالمرتفعات •

 (سالسل القٌمة ) 

مواصلة تأطٌر ومساندة المنتجٌن خاصة للنهوض •

 بجودة الحلٌب والبطاطا 

 التشجٌع على الفالحة التعاقدٌة وتطوٌر الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص•



   Transdairyبرنامج  التعاون مع االتحاد االوروبً  -7

 مزٌد التواصل بٌن الباعثٌن  ومؤسسات البحث والتعلٌم العالً  •

 فً البٌوتكنولوجٌا والنانوتكنولوجٌا  living labإحداث مختبرات حٌة•

 Spin-offمؤسسات مبتكرة  9مرافقة وتكوٌن •

للمشاركة فً هدا البرنامج الذي ٌهدف إلى تثمٌن نتائج البحث  الترشحاتتم فتح باب 
:من خالل  االلبانالعلمً فً منظومة   



 (للمناخ االخضرالصندوق (برنامج التعاون التونسً الفرنسً -8  

ألف دوالر كتموٌل لتكوٌن فرٌق وحدة  404إمضاء العقد قصد االنتفاع بقٌمة •

 READINESSفً إطار برنامج  واإلجتماعٌةالتصرف فً المخاطر البٌئٌة 

 للمشروع االولىألف دوالر لتحضٌر المكونة  130: االولتحوٌل الجزء •



 حوصلة ألهم البرامج فً إ ار م ارٌع التعاون التونسً االجنبً

 PRIMEA  الفالحٌةالمستغالت  وتعصٌرمشروع دفع االستثمار •

 fondللمناخ االخضرالصندوق مشروع حصول الوكالة على مصادقة  •
vert  

 االلبانمنظومة ) IAAAالتجدٌد فً الفالحة والصناعات الغذائٌة •

 (البطاطاومنظومة 
 Agripreneur3.0 الفالحًالمبادر •

برنامج 

التعاون 

 الفرنسً 

برنامج التعاون مع 

الوكالة االلمانٌة 

 للتعاون الفنً



 حوصلة ألهم البرامج فً إ ار م ارٌع التعاون التونسً االجنبً

•Pro-Agro  فالحٌة منظومات 5 ٌشمل   

 التنافسٌة الفالحة برنامج•

•PAMPAT ( المحلٌة المنتجات بتصدٌر النهوض) 

•SIPPO( المحلٌة المنتجات بتصدٌر النهوض) 

برنامج التعاون 

 اإلٌ الً 

برنامج التعاون 

 السوٌسري

Transdairy (األلبان منظومة) 

برنامج التعاون مع 

 اإلتحاد األوروبً



 إتفاقٌات ال راكة والتعاون

 مع الشراكة إتفاقٌات عدٌد الوكالة أبرمت المهنٌة العالقات شبكة تطوٌر بهدف •

 :التالٌة المؤسسات

مؤسسة تونس األقطاب التكنولوجٌة الذكٌة 

 للتموٌل  لتبسٌط إجراءات وشروط النفاذ للتموٌل إندامؤسسة 

المركز المتوسطً للطاقات المتجددةMEDREC    

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشارٌعUNOPS 

 

 بتونس الفالحٌةالمعهد الوطنً للعلوم. 



 تعصٌر االدارة

 والعمل المعطٌات بتبادل تسمح رقمٌة منصة بتركٌز االطارات عمل وسائل تطوٌر•

 المشترك

 االلكترونً اإلمضاء منظومة تركٌز بصدد•

 )علٌسة( الوثائق فً االلكترونً التصرف منظومة تركٌز بصدد•

 الخط، على باالستثمار التصارٌح خدمة نشر •

   القصٌرة، اإلرسالٌات منصة تركٌز•

 SIG. للجغرفة معلوماتٌة منظومة تركٌز بصدد•



 التواصل الرقمً

 :  االجتماعً التواصل صفحة على الرقمً التواجد •

لتنمٌة مهارات مكتب اإلتصال واالعالم ومنسقً محاضن  مشاركة فً دورة تكوٌنٌة•

 المؤسسات الفالحٌة فً مجال كٌفٌة إدارة شبكات التواصل االجتماعً 

 الولو  عملٌات عدد وتطور الصفحات أركان فً  مستمر تحسٌن

 .ولوج عملٌة أل 227  تسجٌل تم حٌث

موقع واب 

 :الوكالة

متابع  أل 55

 لصفحة الوكالة

متابع  أل 167
المحاضنلشبكة   
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 (1)تقارٌر هٌاكل الرقابة /التدابٌر المتخذة 

 تركٌ  وحدة للمحاسبة التحلٌلٌة 

بالمخ وناتللتصر   اعالمٌةتركٌ  منظومة   

 إعداد دلٌل  امل وب اقات وظٌفٌة 

  تحسٌن إجراءات التصر  فً األر ٌ 

بما ٌتالءم مع واقع المؤسسة االداريمراجعة التنظٌم   

بالهٌكل  ادراجعاصدور تشرٌعات تتعلق بهٌاكل جدٌدة ٌتحتم 
 التنظٌمً 

والمصالح فً مراكز العمل المنصوص  االداراتبعض  شغور
 علٌها

تمت موافاة سلطة اإلشراف بمشروع 

الهٌكل التنظٌمً فً انتظار  تحٌٌن

المصادقة علٌه من طرف رئاسة 
 الحكومة

 والقٌام المرجعٌة العناصر إعداد سٌتم

 دراسات مكتب الختٌار باستشارة
 .إجراءات دلٌل إعداد قصد

 سٌتم العمل بهذه التوصٌة

 اإلجراءات المتعلقة بمالحظات مراجع الحسابات

 اإلجراءات المتخذة التوصٌات

 بحفظ تتعلق روزنامة إعداد سٌتم
   .الخصوصٌة الفنٌة الوثائق

 استشارة علن باإلعالن الوكالة قامت

 فً للتصرف منظومة اقتناء قصد
 .المخزون



 (2)تقارٌر هٌاكل الرقابة /التدابٌر المتخذة 
 اإلجراءات المتعلقة بسٌاسة السالمة المعلوماتٌة للنظام المعلوماتً

 التوصٌات
تأهٌل ال بكة 
 الداخلٌة للوكالة

تّم إمضاء العقد 
وانطالق عملٌة التأهٌل 

2021 جانفًمنذ   

ت بٌق بنود سٌاسة 
 السالمة المعلوماتٌة

تّم إعداد كراس 
الشروط الخاصة 
بتركٌز موقع نجدة 
site de secours 

 اإلجراءات المتخذة



 6 ك   تقدم إنجا  مٌ انٌتً التصر  والتنمٌة



 ك   تقدم إنجا  مٌ انٌتً التصر  واالستثمار 



 7 متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة 



 ( 1)متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة  

 ًلإلستشاراتالمساندة الفنٌة الدولٌة للمركز المرجع 

 (وهً صفقة جارٌة)سٌارة خفٌفة  18اقتناء 

على قروض عقارٌة متحصلٌنإنجاز دراسة حول وضعٌة باعثٌن   

والمرافقة  المداربةتكوٌن فً   

 (BMC)تكوٌن فً إعداد مخططات األعمال  

لإلستشاراتالمساندة الفنٌة الدولٌة للمركز المرجعً    
 

 الصفقات المبرمة

 الصفقات الجارٌة



 (2)متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة  

2022تصمٌم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخار  لسنة   

تجهٌزات مكتبٌة إقتناء  

 إقتناء وسائل نقل
تجهٌزات إعالمٌة إقتناء  

نزل لتكوٌن المرافقٌن المختصٌن  إختٌار  
  PRIMEAأنشطة  لرقمنةبرمجٌات إعالمٌة  إقتناء

اختٌار مكتب دراسات لدعم قدرات الوكالة فً ما ٌتعلق بالتحضٌر للمصادقة على 

 .اعتماد الوكالة من طرف الصندوق األخضر للمناخ

 اختٌار وكالة تظاهرات لحجز نزل للقٌام بدورات تكوٌنٌة 

الصفقات 

المبرمجة لسنة 

2021 



 8 مقترح إسناد خ   وظٌفٌة بالوكالة



 9 متابعة إست الك ال اقة بالوكالة



 (1)متابعة إست الك ال اقة  
 إستهالك الماء



 (2)متابعة إست الك ال اقة  
 إستهالك الكهرباء



 (3)متابعة إست الك ال اقة  
 إستهالك المحروقات



 شكرا على اإلنتباه

www.apia.com.tn 


