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اإلعالم بالمصادقة1



المصادقة على محضر مجلس المؤسسة
2022أفريل 21

كيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية التي ال 
تكتسي صبغة إدارية 

من 3الفصل 

2198األمر 

2002لسنة 

7المؤرخ في 
2002أكتوبر 

إمكانيةعلى مشروع المحضر المعروض مع الموافقة
اعتماده



متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة 2



متابعة تنفيذ التوصيات السابقة 

بعنوان مساهمة في مشاركة بصالونات د.أ208,1استخالص مبلغ 2022تم إلى غاية موفى جوان 

.2022و 2021و2019و2018و2017بالخارج يخص سنوات 



لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة3



(1)لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة 
الصرف-المصادقات-التصاريح

43.% 40.7%

31.6%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

عدد عمليات 
التصريح

عدد عمليات 
االستثمار

العدد الجملي  لألذون
المرسلة الى البنك

2022الهدف 

المنجز

45.6%

48.8%

44.3%
30.6%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

قيمة 
االستثمارات 
المصرح بها 

قيمة 
االستثمارات 
المصادق عليها

قيمة المنح 
المصادق عليها

قيمة منح 
االستثمار 
المرسلة 
للصرف

2022الهدف 

المنجز



(2)لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة 
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(3)لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة 
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(4)لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة 
متابعة تنفيذ الميزانية
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متابعة نشاط الوكالة

2022خالل فترة السداسي األول لسنة 
4



حفز المبادرة .3
الخاصة

األنشطة .2
التنموية

تعهد ملفات .1
اإلستثمار



اإلستثمارتعهد ملفات 



تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل السداسي األول من

(1)2022سنة 



ن تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل السداسي األول م

(2)2022سنة 



من تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل السداسي األول

(3)2022سنة 



تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل السداسي األول من

(4)2022سنة 



(1)تطور االستثمار حسب الجهات 

الشمال الشرقي 

ي إلى تطور االستثمار فباالساسويرجع ذلك ( دم 49مقابلدم 71)44%+

عروس وعنب التحويل خاصة بواليتي نابل وبنمنوبةمجال  الدواجن بوالية 

الشمال الغربي 

ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار ( د.م28د مقابل م51)82%+

الفالحيةفي مجال خدمات الميكنة 

الوسط الغربي 

ويرجع ذلك باألساس إلى نقص في الموارد ( د.م57مقابل دم 46)19%-

إنجاز المشاريع عندالمائية وضعف التدفق المرتقب باآلبار



(2)تطور االستثمار حسب الجهات 

الوسط الشرقي

ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار خاصة( د.م38مقابل دم 61)60%+

وسوسةربالمنستيوالمهدية وتربية األسماك بصفاقسفي مجال الصيد البحري 

الجنوب الغربي 

ويرجع ذلك بالخصوص إلى تسوية وضعية ( د.م11د مقابل .م16)43%+

معالجة ملفات االستثمار بوالية قبلي

الجنوب الشرقي

ي                      ويرجع ذلك بالخصوص إلى تطور االستثمار ف( د.م24د مقابل .م44)80%+

.  قابسمجال تربية الدواجن بوالية 



تطور االستثمار حسب المجاالت

تربية 
الدواجن 

7 X

خاصة في إطار تهيئة )دم 5.7د مقابل م41.4المصادقة على •
واليات موجودة بهدف الرفع من قدرتها التنافسية بمداجنوتعصير

وقابسومنوبةنابل 

الصيد 
البحري 
وتربية 

 2االسماك
X

صفاقسخاصة بواليتي دم 13د مقابل م24المصادقة على •
والمهدية 

توسعة مشاريع خاصة (دم 0.7د مقابل م13المصادقة على •
من المشاريع المصادق %50إستقطبتالتي المنستيربوالية 
)عليها



تطور االستثمار حسب المجاالت

التحويل 
األولي 
 2المندمج

X 

مما يعكس تطور االستثمار في دم 14مقابلدم 28المصادقة على •
.المنتوجوفي إطار سالسل القيمة وتثمين االنتاجحلقات ما بعد 

من جملة االستثمارات %10تمثل : مشاريع التحويل األولي المندمج •
2021خالل نفس الفترة من سنة %7المصادق عليها مقابل 

خدمات 
الجني 

والحصاد 
وحماية 

 3النباتات
X 

المصادقة على (تطور مشاريع خدمات الجني والحصاد وحماية النباتات•
خاصة بواليات الشمال الغربي)د م5.5مقابلد م15



:الفالحيةالميكنة 
680المصادقة على 

دم 56جرار بقيمة 

:  األشجار المثمرة 
غراسات)دم 97

ة المرتب: الزيتون 
من %70االولى

(الحجم الجملي

: الزراعات الكبرى
دم 12حوالي تسجيل 

ومن المرتقب تحسن 
ال االستثمار في هذا المج

بعد الزيادة األخيرة في
أسعار القمح وخاصة 

80القمح الصلب من 
ق/د130إلى 

إستقرار االستثمارات في المجاالت



تطور االستثمارات حسب صنف الباعثين

(د.م)



تعهد ملفات القروض العقارية

2022أشهر 20216أشهر 6

النسقنفسعلىحافظت

27: العدد

د.م4.4: القيمة

26: العدد

د.م4.3: القيمة



(1)متابعة المشاريع الفالحية 

دم27.3بقيمةالمركزيالحسابلفائدةإعتماداتتوفر

وبصدددم60بقيمةللصرفجاهزمنحةمطلب2000منأكثرتسجيل

الوكالةاحتياجاتأناإلشارةمع)سنةحدودفيتأخير(االعتماداتفتحإنتظار

سنوياد.م150بـتقدر

 دم 26مطلب صرف منح مودعة لدى الوكالة بقيمة 940تلبية أكثر من

 مستفيدين09لفائدة د م1.3خالص القروض العقارية بقيمة



(2)متابعة المشاريع الفالحية 

معياتالمعطتبادلتسهيلنحوالتوجهعلىتعتمدجديدةمنهجيةإرساءفياالنطالق•

:الوابخدماتعبراالستثمارمنظومةفيالمتدخلةالهياكل

مراقبة المشاريع

ن االجتماعي تجربة أولى تتمثل في تبادل المعطيات بين الصندوق الوطني للضما

الفعلي موفى شهر أكتوبراإلستغالللمدة شهر تدخل حيز 

لنقل البري لمتابعة بصدد التنسيق إلرساء التبادل البيني بين الوكالة والوكالة الفنية ل
ووسائل النقلللجراراتالمالية الممنوحة اإلمتيازات



(3)متابعة المشاريع الفالحية 

سحب االمتيازات

.لالستثمارالتونسيةوالهيئةالماليةوزارةإلىسحبمقترح94توجيه•

سحبقرار69الوكالةمصالحعلىورد•



األنشطة التنموية



(الندوات وورشات العمل)األنشطة التنموية 

.

ة الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة من أجل فالح"تنظيم ندوة حول 
”عصرية

عمالإست)االقتصاد في مياه الري التعريف بتقنيةيوم دراسي حول متنظي
تطاوينبوالية (الموزع المردوم

الذي لمي للتدريب والتعليم العالي والبحث العاالفريقيلمنتدى االمشاركة في 
الفالحيي ومؤسسة البحث والتعليم العالالفالحينظمته وكالة اإلرشاد والتكوين 

كالة والتي نظمتها بتونس األيام الدولية المفتوحة لالبتكارالمشاركة في 
النهوض بالصناعة والتجديد



(المعارض والصالونات بتونس)األنشطة التنموية 

بتونسصالون الفالحة البيولوجية المشاركة في 

ربية الصالون المتوسطي لإلنتاج الحيواني وتالمشاركة في 
بالحماماتالماشية

الصالون المتوسطي وصالون المؤسسة المشاركة في 
بصفاقسللفالحة والصناعات الغذائية 

ياحي المعرض العربي اإلفريقي لالستثمار السالمشاركة في 
بقابسواالقتصادي



(ارجالصالونات والمعارض بالخ)األنشطة التنموية 

بفرنسا تأمين المشاركة في الصالون الدولي للفالحة بباريس
SIA

تأمين المشاركة في الصالون الدولي للفالحة بنيامي 
SAHEL NIGERالنيجر

تأمين المشاركة في الصالون الدولي للخضر والغالل     
fruit logisticaبألمانيا 

البحري الصيدلمنتوجاتتأمين المشاركة في الصالون الدولي 
Seaببرشلونة  إسبانيا  food



(30+20(تنظيم لقاءات الشراكة 

سية شراكة تونسية تون
تهدف إلى ( لقاء20)

ات التعريف بالتقني
ة الحديثة وربط الصل
شئة بين المؤسسات النا

حيينالفالوالمستثمرين 

تونسية شراكة 
ع بالتعاون مألمانية 

ة السفارة التونسي
ببرلين

:  قية تونسية افريشراكة 

نيجر-شراكة تونس.1
رئيس بالتعاون مع 

الغرفة التجارية 
النيجربوالصناعية 

والكنع-شراكة تونس.2
الديمقراطية



األنشطة التنموية

منتدى دولي
مناظرة 

GREENTIC 
ورشات العمل 

وعروض 
التقنيات

أيام الشراكة 
الفالحية

العرض

لوجيا سيات االستعداد للدورة الرابعة عشر للصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنو

استثمار ذكي من أجل "تحت شعار 2022أكتوبر 15إلى 12الذي سينتظم من 2022

.“التنمية المستدامة

دولي طوكيو الومؤتمر القمة الفرونكوفنية تنظيم اإلستعداد ل

للتنمية الفالحية بإفريقيا 



حفز المبادرة الخاصة



شاب حامل شهادة عليا باعث26تظاهرة  لفائدة الشباب وقبول 80تنظيم أكثر من •

لإلنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتها

بصدد إرساء منظومة تمكن من حسن إدارة األعمال الخاصة بمحاضن المؤسسات •

وإنشاء لوحات قيادة لقيس قدرة اآلداء

agrinvest.apia.com.tnإنشاء منصة التكوين عن بعد •

(آلية محاضن المؤسسات)حفز المبادرة الخاصة 



لمشاريع في تأطير وتكوين طلبة المجاستير المهني في مجال البيوتكنولوجيا إلحداث ا•

إطار الشراكة مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين

ن ورشات لفائدة المتكونين بمراكز التكوي7منها باعثا126ورشات لفائدة 9تنظيم •

بهدف تنمية روح المبادرة لدى الشباب        AVFAالمهني الفالحي وفي إطار الشراكة مع 

(آلية محاضن المؤسسات)حفز المبادرة الخاصة 



لموجهة ساهمت الوكالة في الرفع من نجاعة مشاريع التعاون وخاصة البرامج التنموية ا

: للشباب في الجهات وذلك بتوجيهها نحو المحاور التالية

الخاص في إطار منظوماتالفالحيتطوير االستثمار -1
وتنمية سالسل القيمةاالنتاج

اق تحسين جودة المنتجات الفالحية والنفاذ إلى األسو-2
الخارجية

مساندة ومرافقة الشباب إلحداث وتطوير المشاريع -3

(آليات المرافقة في إطار مشاريع التعاون)حفز المبادرة الخاصة 



(:التجديد في الفالحة والصناعات الغذائية)IAAAبرنامج التعاون التونسي األلماني.1

ربييهدف إلى تنمية منظومتي األلبان والبطاطا بواليات الشمال الغربي والوسط الغ•

فالح شاب للنهوض بمنظومة الحليب والبطاطا 800مواصلة الدورات التكوينية  لفائدة •

FBS-FIL

ي إختصاص تهيئة مركز الكفاءة لقطاع األلبان بتيبار وإنطالق الدورات التكوينية ف•

...(نقل الحليب-تقليم حوافر االبقار)المهن الجديدة 

اجتطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنت-1

لقصرينتطوير نموذج تشاركي لتمويل منظومة إنتاج البطاطا بوالية ا•



PRO-AGROضمن مشروع برنامج التعاون التونسي االيطالي -2

تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنتاج-1

، PAMباعث شاب في مجال الخضر، 400)مواصلة تنظيم الدورات التكوينية  األفقية 

)بليزيت الزيتون، تمور وألبان بـواليات باجة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وق



برنامج  التعاون التونسي القطري -3

يهدف إلى النهوض باالستثمار في مجال التحويل األولي للمنتجات الفالحية وتم

الشروع في نهاية السداسي األول في إعداد تصور جديد وإستراتيجية جديدة 

يع المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتوجات الفالحية بمنطقة بوربإلستغالل 

من معتمدية المحمديّة 

تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنتاج-1



والنفاذ إلى األسواق الخارجيةالفالحيةتحسين جودة المنتجات -2

SIPPOبرنامج التعاون التونسي السويسري -1

seafoodتطوير المشاركة التونسية في الصالون الدولي لمنتوجات الصيد البحري•

ومرافقة المصدرين التونسيين للنفاذ إلى األسواق الخارجية

راغبة في المشاركة ألول مرة في الصالون مؤسسات 06تنمية مهارات لفائدة •

بألمانيا Biofachالدولي للفالحة البيولوجية



PAMPATبرنامج التعاون التونسي السويسري -2

جيةوالنفاذ إلى األسواق الخارالفالحيةتحسين جودة المنتجات -2

ثمين وتنمية تنظيم يوم إعالمي لتقديم الدراسة المتعلقة  باإلستراتيجية الوطنية لت

المنتجات المحلية

 وانوالية القيرىيوم إعالمي خاص بتنفيذ الخطة الوطنية علي مستوتنظيم

  متوج بميدالية 50تكوين عن بعد  في مجال التعليب والترقيم  لفائدة

ضمن المناظرة الوطنية للمنتجات المحلية



الحيةبرنامج التعاون التونسي الفرنسي دفع االستثمار وتعصير المستغالت الف-1

)مرافق 670(يهدف إلى إحداث مشاريع خدمات مرافقة بأساليب جديدة•

مستغلة فالحية10000وتأهيل 

)مرجعيمرافق39(المرجعيينالمرافقينتكوينمواصلة•

 )الدفعة األولى والدفعة الثانية (مرافق مختص 402مواصلة تكوين •

مترشح 950مرافق من جملة 340الشروع في إختيار الدفعة الثالثة •

:ريع مساندة ومرافقة الباعثين إلحداث وتطوير المشا-3



في إطار الشراكة  Agripreneurبرنامج التعاون التونسي االلماني المبادر الفالحي-3

IAAAمع برنامج التجديد في الفالحة والصناعات الغذائية 

وصاحبباعث1128منأكثرترشحوتسجيلللبرنامجالترويجيةالحملةإطالق•

مشروعفكرة

التيللمرافقةالجديدةللمنهجيةطبقامشروعفكرةأفضل175ومرافقةإختيارسيتم•

idéation-concrétisationالمشاريعأفكاروترسيختشكيلعلىترتكز

:ريع مساندة ومرافقة الباعثين إلحداث وتطوير المشا-3



(باعث2000يفوق )جدول تأليفي آلليات حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب 

)باعث26(قروض عقارية

دم4.2بقيمةالشبابلفائدةعقاريقرض26علىالمصادقة.

(باعث26)برامج المساندة في إطار محاضن المؤسسات الفالحية 

المحاضنفيلالنخراطشابباعث26إنخراطقبول.

)باعث PRIMEA)441المرافقة في إطار مشروع 

المشاريععثبفيالمختصينالمرافقينمنوالثانيةاألولىالدفعةتكوينبرنامجمواصلة
(402عددهمالبالغ)الفالحيةالمستغالتفيوالتصرف

فيتصرفوالالمشاريعبعثفيالمرجعيينالمرافقينمنالثانيةالدفعةتكوينمواصلة
(39العدد(تكوينهمفيوالشروعالفالحيةالمستغالت



)باعث 126(ورشات المبادرة لفائدة الشباب 

126بالجهاتالفالحيالمهنيالتكوينمراكزمعالشراكةإطارفيباعث

)باعث 1430(مشاريع التعاون

مشروعإطارفيشابباعث400ومرافقةتكوينمواصلةpro-agro
مشروعإطارفيشابفالح800وتأطيرتكوينIAAA
الفالحيالمبادرمشروعإطارفيشابباعث175مرافقةAgripreneur+IAAA
مشروعإطارفيشابباعث50ومرافقةتكوينPAMPAT
مشروعإطارفيمصدرين06مرافقةSIPPO

(2)جدول تأليفي آلليات حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب 



تعصير االدارة

ووضعهافيفري21فيوإطالقهابعدعن%100باالستثمارالتصريحخدمةتفعيل•

علىصولالحمنتمكنهموالتيوالخارجالداخلفيالتونسيينالمستثمرينكلذمةعلى

رونياالكتممضاةللمشروعالمصاحبةالمعداتفيوقائمةباالستثمارتصريحشهادة

المصالحجميعلدىبهالالستظهارQR-Codeالمرئيااللكترونيللختموحاملة

.المعنية

298المرئياإللكترونيبالختمممضاةتصريحQR CODE



التواصل الرقمي

:االجتماعيالتواصلصفحةعلىالرقميالتواجد•

لولوجاعملياتعددوتطورالصفحاتأركانفيمستمرتحسين

لاالوالسداسيفترةخاللولوجعمليةألف82تسجيلتمحيث

2022.

موقع واب 

:الوكالة

متابع ألف63

ةلصفحة الوكال

متابع ألف220
المحاضنلشبكة 



الفالحيأهم المقترحات المتعلقة بالنهوض باالستثمار 

في إطار البرنامج الوطني لدفع وإنعاش االقتصاد 



مشروع مرسوم االنعاش االقتصاديأهم المقترحات في إطار 

الة إلى مؤسسات تمكين باعثي المشاريع المنتفعين باالمتيازات من القيام بعمليات اإلح
.  أخرى كي تواصل االستغالل واالستثمار دون اللجوء إلى سحب االمتيازات

انت محددة كالتىالفالحيةإلغاء سقف نسبة المساهمة األجنبية في رأس مال الشركات 
%100لتصبح %66بـ



مشروع مجلة أمالك الدولةأهم المقترحات في إطار 

ريق تمكين أصحاب المشاريع ذات األهمية الوطنية من كراء األراضي الدولية عن ط
يصدر بأمرالكراءترخيص في 

ماعي مؤسسات االقتصاد االجتلفائدة بالمراكنةالدولية الفالحيةكراء األراضي 
.والتضامني والشركات األهلية والمؤسسات الناشئة



تطوير االستثمارمقترحات أخرى ل

التشاركيالتسريع في إصدار األوامر التطبيقية لقانون التمويل 

امنيالتسريع في إصدار األوامر التطبيقية لقانون االقتصاد االجتماعي والتض

إصدار كراسات الشروط الخاص : النفاذ إلى السوق وإصدار كراسات الشروط 
بتربية الدواجن 

الخاص بين القطاعالفالحيبتفعيل وإمضاء مواثيق الشراكة في القطاع االسراع

(الحليب، الدواجن والزيتون)والقطاع العام 



القوائم المالية النهائية للوكالة 

و تقريري مراجع الحسابات2021بعنوان سنة 
5



القيمة بالدينار

8141753 صول موع الأ  مج 

3 052 673 ص صي 
خ 
الت 
ل  ب  ة  ق  ي  ات  موال الذ  موع الأ  مج 

5 089 080 ة   ارت  صوم الج 
موع الخ  مج 

119 712 ة   ي  مجاست 
ة  ال ة  للسي  ي  ة  الصاق  ج  ت 

ت  الي 

3 399 915 ة   ي  مجاست 
ة  ال م السي 

ت  ذ خ  ة  عي  ي  الخ ز ت 

2021القوائم المالية النهائية لسنة 



واإلستثمارتقديم الميزانية التقديرية للتصرف 

2023بعنوان سنة 
6



2022/2023مقارنة ميزانية التصرف واالستثمار 
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ةتقارير هياكل الرقاب/التدابير المتخذة لتدارك النقائص 7



اإلجراءات المتعلقة بمالحظات مراجع الحسابات 

2020سنة تقّدم إنجاز التوصيات الواردة بالتقرير المتعلق بنظام الرقابة الداخلية ل

العدد
رأي مراجع الحاسبات حول 

اتمدى تقّدم إنجاز التوصي

6 تم اإلنجاز

43 تم العمل بالتوصية جزئيا

9 يتم اإلنجازلم

58

المجموع



اإلجراءات المتعلقة بمالحظات هيئة الرقابة العامة للمالية 

2020والمالية الجبائيةاإلمتيازاتمتابعة قرارات سحب 

العدد اتتوصيعنوان ال

مشروع صدر بشأنهم قرار سحب95

ملف في طور إستكمال إجراءات التحري 19
قرار إسناد إمتيازات 170إعداد مقترحات سحب ل

ملف صدر بشأنهم قرار سحب6

غير موجب للسحب    25

ملف لضعف نسبة 41الشروع في إجراءات السحب ل

الصرف



اإلجراءات المتعلقة بسياسة السالمة المعلوماتية بالوكالة

متابعة توصيات الواجب تنفيذها

اإلجراءات المتخذة اتتوصيال

تعزيز إجراءات السالمة المعلوماتية 

ياإلتصال بمختلف اإلطارات وحثهم على 

تطبيق إجراءات الوقاية

كالة التعريف بمنهجية تطبيق السياسة المعلوماتية بالو

المادي تم توفير التقرير التقني والهيكلي و

من مكتب التدقيق وتقديم المالحظات
التدقيق في نظم المعلومات



كشف تقدم إنجاز ميزانيتي التصرف والتنمية 8



كشف تقدم إنجاز ميزانيتي التصرف واالستثمار
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متابعة تنفيذ الصفقات العمومية  9



( 1)متابعة تنفيذ الصفقات العمومية 

 2022تصميم وانجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة

والمرافقة المداربةتكوين في 

(BMC)تكوين في إعداد مخططات األعمال
لإلستشاراتالمساندة الفنية الدولية للمركز المرجعي 

الصفقات المبرمة

ةالصفقات الجاري

تجهيزات إعالميةإقتناء



(2)متابعة تنفيذ الصفقات العمومية 

 2023تصميم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة

تصميم وانجاز جناح وزارة الفالحة بالقمة الفرنكوفونية

وسائل نقلإقتناء

قةأنشطة منظومة المرافورقمنةمكتب مساندة لتركيز بنك معلومات إختيار

 الفالحيةالمنتوجاتاختيار مكتب للقيام بدورات تكوينية في تسويق وترويج

اختيار مكتب تقييم ومتابعة

 تهيئة المركز المرجعي للمرافقة

الصفقات 

المبرمجة



متابعة إستهالك الطاقة بالوكالة 10



(1)متابعة إستهالك الطاقة 
إستهالك الماء



(2)متابعة إستهالك الطاقة 
إستهالك الكهرباء
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(3)متابعة إستهالك الطاقة 
إستهالك المحروقات
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شكرا على اإلنتباه

www.apia.com.tn


