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اإلعالم بالمصادقة1



المصادقة على محضر مجلس المؤسسة
2022جانفي 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 

،2022د بعنوان مساهمة في صالونات بالخارج لسنة .أ105.9تم استخالص مبلغ •

صالوناتيفمشاركاتهابعنوانديونمنبذمتهاتخلدمالتسويةخاصةشركةمعإتفاقيةإبرامتم•

أقساط9علىالمبلغهذاتقسيطتم  حيث،دينارألف127,2والبالغة2019و2018و2017

.2022ديسمبرشهرموفىإلى



لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة3



(1)لوحة قيادة لمتابعة سير المؤسسة 
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(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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2021نشاط الوكالة خالل سنة 



حفز المبادرة .3
الخاصة

األنشطة .2
التنموية

تعهد ملفات .1
اإلستثمار



اإلستثمارتعهد ملفات 



مؤشرات عامة متعلقة باالستثمار الفالحي

على نفس النسق 2021خالل سنة )عمومي وخاص (حافظت االستثمارات الفالحية 

:م د موزعة كاآلتي1362وذلك بتسجيل 2020المسجل خالل سنة 

(15تراجعبنسبةأيدم765مقابلدم653:العموميالفالحياإلستثمار• قاطرة%

)الخاصالفالحيلإلستثمار

:ويمثل%18تطوربنسبةأيدم600مقابلدم709:الخاصالفالحياالستثمار•

الفالحيالجملياالستثمارمن53%

من جملة االستثمارات الخاصة%82: تساهم الوكالة بنسبة 



(1)2021تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل سنة

-18%



(2)2021تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل سنة

( د .م )



(3)2021تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل سنة



(4)2021تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل سنة



(1)تطور االستثمار حسب الجهات 
( م د104مقابلدم 153)%46: +الشمال الشرقي 

في مجالوزغواننابل وخاصة بواليات بنزرت 
)الطاقة الشمسية إستعمال(تربية الدواجن 

(  د.م59د مقابل م93)%58+: الشمال الغربي 

مجال ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار في
الفالحيةالميكنة 

لنسق حافظت تقريبا على نفس ا: الوسط الغربي 
)دم125حوالي (2020المسجل خالل سنة 



(2)تطور االستثمار حسب الجهات 
(  د.م87مقابل دم 109)%25+: الوسط الشرقي

ة ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار خاص

ن الزيتوغراسةوخاصة في مجال صفاقسبوالية 

وتربية الدواجن 

(  د.م52د مقابل .م41)%21-: الجنوب الغربي 

والية ويرجع ذلك بالخصوص إلى تراجع االستثمار ب

تغالت قبلي التي تشهد إشكالية مائية وعقارية للمس
.  المتعلقة بالتوسعات في الواحاتالفالحية

( د.م73د مقابل .م54)%26-: الجنوب الشرقي

في ويرجع ذلك بالخصوص إلى تراجع االستثمار
.  قابسبوالية الجيوحراريةمجال الزراعات 



  غراسة االشجار المثمرة

تطور االستثمار حسب المجاالت

مقابل د م92:  زيتون الزيتغراسةتطور االستثمارات في نشاط •
(من الحجم الجملي%70المرتبة االولى: الزيتون غراسات)دم 82

الميكنة الفالحية

جرار بقيمة      1560تسجيل : الفالحيةتطورت استثمارات الميكنة •

م د110جرار بقيمة 1423مقابل م د 125

+12% 

+9% 



حيةإستعمال الطاقة الشمسية في المشاريع الفال

تطور االستثمار حسب المجاالت

ي تطورا فالفالحيةالطاقة الشمسية في المشاريع إستعمالشهد •
ويتجلى )د.م10حوالي إلى 2017د سنة .م1مر من )السنوات األخيرة 

قةهذا التطور خاصة في مشاريع تربية الدواجن وتهيئة اآلبار العمي

 خدمات المرافقة الفالحية

من طرف المهندسين الفالحيةتطور مشاريع خدمات المرافقة •

المستغالت وتعصيرالمنخرطين في برنامج دفع االستثمار الفالحييين
)دألف 348مشروع بقيمة 13تسجيل (PRIMEAالفالحية

×4



الزراعات الكبرى

إستقرار االستثمارات في  المجاالت

)دم 25حوالي (حافظت االستثمارات على نفس النسق بتسجيل•

زراعة الخضر

نتيجة )دم 20حوالي (حافظت االستثمارات على نفس النسق بتسجيل•

اليد ونقصاالنتاجأسعار مستلزمات إرتفاعونقص الموارد المائية 

العاملة



تراجع االستثمار حسب المجاالت
تربية االسماك

التحويل االولي المندمج

والية خاصة على التوسعات وتراجعت االستثمارات خاصة بإقتصرت•
الجديدة بوالية اإلحداثاتعلما وأن )دم6د مقابل م2(المنستير

تيرالمنسمرتبطة بنتائج الدراسة البيئية على خليج المنستير

ويرجع دم45مقابل د م33بقيمة إستثماراتتمت المصادقة على •

يتم س. إلى تراجع االستثمارات في مجال معاصر الزيتباالساسذلك 
العمل على مزيد تنويع أنشطة التحويل األولي المندمج

% -9

% -25



تطور االستثمارات حسب صنف الباعثين

2021
2021

2020
2020



تعهد ملفات القروض العقارية

(د.م)

2021
2021

2020
2020



(1)متابعة المشاريع الفالحية 

دم100بقيمةالمركزيالحسابلفائدةإعتماداتتوفر

دم89.2بقيمةالوكالةلدىمودعةمنحصرفمطلب2875منأكثرتلبية*

مستفيد53لفائدةدم8.3بقيمةالعقاريةالقروضخالص*

APIIمشاريع8لفائدةدم0.25بقيمةصرفمطالبتلبية*

دم59بقيمةاإلنتظاربصددمنحةصرفمطلب2060تسجيل

فقطد.م100توفيرويتمسنوياد.م150بـالوكالةإحتياجاتتقدر



(2)متابعة المشاريع الفالحية 

معياتالمعطتبادلتسهيلنحوالتوجهعلىتعتمدجديدةمنهجيةإرساءفياالنطالق•

يالوطنوالصندوقالبريللنقلالفنيةالوكالة(االستثمارمنظومةفيالمتدخلةالهياكل

مكوناتعلىالمحافظةمنالتثبتقصدالوابخدماتعبر)االجتماعيللضمان

االستثمارقانونبأحكاموااللتزامالنشاطومواصلةاإلستثمار

.تثمارلالسالتونسيةوالهيئةالماليةوزارةإلىسحبمقترح189توجيه•

سحبقرار163الوكالةمصالحعلىورد•

 مراقبة المشاريع

سحب االمتيازات



األنشطة التنموية



(1)األنشطة التنموية 

حة تأمين المشاركة عن بعد في الصالون الدولي للفال
Biofachبألمانياالبيولوجية 

ن تأمين المشاركة في الصالون الدولي لزيت الزيتو
Expolivaبإسبانيا

الغالل     تأمين المشاركة في الصالون المتوسطي للخضر و
fruit attractionبإسبانيا



(2)األنشطة التنموية 

ورشات4بتنظيمإفتراضيجناحوتنشيطالّريادةصالونفيالمشاركة•

لالتحوتحدياتشعارتحتالرقميةتونسقمةمنالخامسةالنسخةفيالمشاركة•

الرقمي

SIAMAPالفالحيةواآلالتللفالحةالدوليصالونفيالمشاركة•

بقابسالحديثةواآلالتالفالحةصالونفيالمشاركة•



(3)األنشطة التنموية 

سوسةبمعرضومشتقاتهالزيتونوزيتللزيتونالدوليالصالونفيالمشاركة•

الدولي

التغيراتمخاطرمواجهةفيالحيوانيةالثروةحولعلميةندوةفيالمشاركة•

OEPطرفمنالمنظمةالمناخية

ديرللتصالموجهةالفالحيةوالمنتجاتالحيوانياالنتاجصالونفيالمشاركة•

PAMEDبالحمامات



(4)األنشطة التنموية 

 دورات تكوينية حول منظومة 3تنظيمECMTلفائدة المكلفين بالتسجيل.

 2021أكتوبر 5للمنتجات المحلية في الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية تنظيم

أيام إعالمية إقليمية 3حيث تم تنظيم 

واليات الشمال 
ةجندوببطبرقة

واليات الوسط 
بالمنستير

واليات الجنوب 
بقابس



نتائج المناظرة الوطنية للمنتجات المحلية

منتوج 780مطلب للمنتجات المحلية وتمت الموافقة على 900قبول أكثر من •

ميدالية203منتج محلي  للتذوق وللتناظر وأفضت النتائج إلى إسناد 625عرض •

ازميداليات االمتي5

ميدالية ذهبية72

ةميدالية فضي64

ةميدالية برنزي62



حفز المبادرة الخاصة



 المؤسساتمحاضنآلية

شاب حامل شهادة باعث315تظاهرة  لفائدة الشباب وتم قبول 90تنظيم أكثر من •

عليا لإلنخراط بالمحاضن والتمتع بخدماتها

حفز المبادرة الخاصة

ن ورشات لفائدة المتكونين بمراكز التكوي8منها باعثا190ورشات لفائدة 10تنظيم •

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



آليات المرافقة في إطار مشاريع التعاون

للشباب ساهمت الوكالة في الرفع من نجاعة مشاريع التعاون والبرامج التنموية الموجهة

:  في الجهات وذلك بتوجيهها نحو المحاور التالية

الخاص في إطار منظوماتالفالحيتطوير االستثمار -1
وتنمية سالسل القيمةاالنتاج

اق األسووالنفاذ إلى الفالحيةتحسين جودة المنتجات -2
الخارجية

مساندة ومرافقة الشباب إلحداث وتطوير المشاريع -3



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

الغربييهدف إلى تنمية منظومتي األلبان والبطاطا بواليات الشمال الغربي والوسط•

FBS-FILفالح شاب للنهوض بجودة الحليب والبطاطا988مواصلة تأطير ومساندة •

العام التشجيع على الفالحة التعاقدية وتطوير الشراكة بين القطاع•

والقطاع الخاص

....نقل الحليب-تقليم حوافر االبقار)خلق مهن جديدة •

وض تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنه-1
بمنظومات اإلنتاج



PRO-AGROضمن مشروع برنامج التعاون التونسي االيطالي -2

تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنتاج-1

باعث شاب في 400أكثر من )تنظيم الدورات التكوينية  األفقية عن بعد

، زيت الزيتون، تمور وألبان بـواليات باجة PAMمجال الخضر، 

)والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي



برنامج  التعاون التونسي القطري -3

مرافقة الشركة التعاونية المركزية في الحصول على المصادقة الصحية•

إستقطاب و تأطير الباعثين الجدد وتكوينهم في ريادة االعمال  •

باعث جديد20مرافقة •

يهدف إلى النهوض باالستثمار في مجال التحويل األولي للمنتجات الفالحية وتم الشروع 

:كمرحلة أولى بتثمين منتجات الحلزون من خالل 

تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنتاج-1



رات في البرنامج الخصوصي لمسرع االعمال لفائدة شباب والية باجة إلنجاز إستثما-4

  FAOمجالي تربية االغنام وغراسة الزياتين في إطار الشراكة مع 

باعث للمشاركة في مسرع األعمال 100تسجيل ترشح أكثر من •

أيام تحسيسية بتيبار(إطالق الحملة الترويجية للبرنامج•

)وحصص االستقطاب عن بعد

أفضل فكرة مشروع20إختيار ومرافقة •

تطوير االستثمار بهدف تنمية سالسل القيمة والنهوض بمنظومات اإلنتاج-1



والنفاذ إلى األسواق الخارجيةالفالحيةتحسين جودة المنتجات -2

وبرنامج التعاون التونسي SIPPOبرنامج التعاون التونسي السويسري -1

IPDاأللماني 

ة تطوير المشاركات التونسية بالتظاهرات الخارجي•

ومرافقة المصدرين للنفاذ إلى األسواق الخارجية

مصدر لتسويق منتجاتهم بالخارج20تنمية مهارات حوالي •



PAMPATبرنامج التعاون التونسي السويسري -2

ارجيةتنمية مهارات الباعثين في التسويق والنفاذ األسواق الخ-2

الخارجية لألسواق الداخلية والمنتوجات المحلية نفاذ المنتوجات الفالحية وخاصة منها 



:ريع مساندة ومرافقة الباعثين إلحداث وتطوير المشا-3

ضمن برنامج التعاون التونسي االيطالي  -1

لتكوينيتين وتنظيم الدورتين امشروع الفالحة التنافسية 

في المجاالت المتعلقة بالتصرف وإعداد مخططات

شاب من واليتي 60األعمال وتقنيات الترويج لفائدة 

بنزرت وجندوبة



الحيةبرنامج التعاون التونسي الفرنسي دفع االستثمار وتعصير المستغالت الف-2

يهدف إلى إحداث مشاريع خدمات مرافقة بأساليب جديدة•

مستغلة فالحية10000وتأهيل 

مرافق15(المرجعيينالمستشارينالمرافقينتكوين•

)مرجعي

والدفعة 161الدفعة االولى (مرافق مختص  441تكوين •

 )280الثانية 

مستغلة فالحية750مرافقة •

:ريع مساندة ومرافقة الباعثين إلحداث وتطوير المشا-3



في إطار Agripreneur 3.0برنامج التعاون التونسي االلماني المبادر الفالحي-3

GIZالشراكة مع 

)بعدعناالستقطابوحصصتحسيسيةأيام(للبرنامجالترويجيةالحملةإطالق•

واليات الكاف وباجة والقيروان والمهدية 5باعث بـ4000تسجيل ترشح أكثر من •

وقبلي 

علىترتكزالتيللمرافقةالجديدةالمنهجيةبإعتمادالورشاتإنطالق•

idéation-concretisationالمشاريعأفكاروترسيختشكيل

أفضل فكرة مشروع200إختيار ومرافقة •

:ريع مساندة ومرافقة الباعثين إلحداث وتطوير المشا-3



(باعث3000)جدول تأليفي آلليات حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب 

)باعث67(قروض عقارية

دم10.8بقيمةالشبابلفائدةعقاريقرض67علىالمصادقة.

(باعث315)برامج المساندة في إطار محاضن المؤسسات الفالحية 

شابباعث315عنيقلالماإنخراطقبول.

)باعث PRIMEA)456المرافقة في إطار مشروع 

المشاريععثبفيالمختصينالمرافقينمنوالثانيةاألولىالدفعةتكوينبرنامجمواصلة
(441عددهمالبالغ)الفالحيةالمستغالتفيوالتصرف

المستغالتفيوالتصرفالمشاريعبعثفيالمرجعيينالمرافقينمنالثانيةالدفعةإختيار
(15العدد(تكوينهمفيوالشروعالفالحية



)باعث 190(ورشات المبادرة لفائدة الشباب 

190بالجهاتالفالحيالمهنيالتكوينمراكزمعالشراكةإطارفيباعث

)باعث 1718(مشاريع التعاون
مشروعإطارفيشابباعث410مرافقةpro-agro
الفالحيالمبادرمشروعإطارفيشابباعث200مرافقة

مشروعإطارفيشابفالح988مرافقةIAAA
التنافسيةالفالحةمشروعإطارفيشابباعث60مرافقة

الحلزونمربيمنباعث20مرافقة

معالشراكةإطارفيباعث20مرافقةFAO
مشروعيإطارفيمصدر20مرافقةSIPPO/IPD

(2)جدول تأليفي آلليات حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب 



اونإتفاقيات الشراكة والتع

معشراكةالإتفاقياتعديدالوكالةأبرمتالمهنيةالعالقاتشبكةتطويربهدف•

:التاليةالمؤسسات

مؤسسة تونس األقطاب التكنولوجية الذكية

 لتمويلللتمويل  لتبسيط إجراءات وشروط النفاذ لإندامؤسسة

المركز المتوسطي للطاقات المتجددةMEDREC   

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعUNOPS

 بتونسالفالحيةالمعهد الوطني للعلوم.



تعصير االدارة

االلكترونياإلمضاءمنظومةتركيز•

الخطعلىباالستثمارالتصاريحخدمةنشر•

منهاد.م132.7بقيمةإستثمارعملية483بـالتصريحتم•

QRCODEالمرئيااللكترونيبالختمممضاةتصريح85



التواصل الرقمي

:االجتماعيالتواصلصفحةعلىالرقميالتواجد•

لتنمية مهارات مكتب اإلتصال واالعالم ومنسقي محاضن مشاركة في دورة تكوينية•

المؤسسات الفالحية في مجال كيفية إدارة شبكات التواصل االجتماعي 

لولوجاعملياتعددوتطورالصفحاتأركانفيمستمرتحسين

.ولوجعمليةألف227تسجيلتمحيث

موقع واب 

:الوكالة

متابع ألف61

ةلصفحة الوكال

متابع ألف192
المحاضنلشبكة 



باإلستثمارأهم مقترحات الوكالة للنهوض 

في إطار البرنامج الوطني لدفع االقتصاد 



أهم مقترحات الوكالة للنهوض باالستثمار 

يتم يالفالحوضع مسار مبسط لفائدة صغار ومتوسطي المستثمرين في القطاع 
بموجبه دمج عمليات التصريح والمصادقة والصرف في خدمة واحدة

المطلوباالدنىحذف شرط توفير التمويل الذاتي 

مادية تمكين الباعثين في عمليات التوسعة من االنتفاع بمنح االستثمارات الال

واالستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة

تعنى رلإلستثمااالستثمار حيث من المستحسن أن تكون الهيئة التونسية حوكمة

ن الهياكل فيما والتنسيق بياالعمالبالمستوى االستراتيجي واالستشراف ومتابعة مناخ 
الوطنيةاالهميةيخص ضبط التوجهات العامة والتعهد بالمشاريع ذات 



أهم مقترحات الوكالة في إطار دفع االقتصاد

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

وطنية طبقا بالنسبة للمشاريع ذات األهمية البالمراكنةالدولية الفالحيةكراء األراضي 

سسات والمؤلقانون االستثمار ولفائدة مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني 
.الناشئة



أهم مقترحات الوكالة لتحسين مناخ االستثمار

التشاركيالتسريع في إصدار األوامر التطبيقية لقانون التمويل 

امنيالتسريع في إصدار األوامر التطبيقية لقانون االقتصاد االجتماعي والتض

راخيص إلغاء الت: القائمة السلبية لممارسة األنشطة االقتصادية: النفاذ إلى السوق 
وإصدار كراسات الشروط 



2022خالل الثالثي األول من سنة اإلستثمارنتائج 



2022تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل الثالثي األول من سنة 

-22,3% -18,9%



-23,3% -10,3%

2022تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل الثالثي األول من سنة 



-31,4%

2022تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل الثالثي األول من سنة 



+49,7%

-21,6%

2022تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص خالل الثالثي األول من سنة 



تطور االستثمارات حسب القطاع



تطور االستثمارات حسب صنف الباعثين
 الباعثين الشبان و النساء الباعثات



تعهد ملفات القروض العقارية

-53,3%



تعهد ملفات القروض العقارية

-41.2%



القوائم المالية الوقتية للوكالة 

2021بعنوان سنة 
7



كشف تقدم إنجاز ميزانيتي التصرف والتنمية 8



كشف تقدم إنجاز ميزانيتي التصرف واالستثمار



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



(2)متابعة تنفيذ الصفقات العمومية 

 إقتناءوسائل نقل2023تصميم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة

 الفرنكوفونيةتصميم وانجاز جناح وزارة الفالحة بالقمة

إقتناءوسائل نقل

تجهيزات إعالميةإقتناء

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



(3)متابعة إستهالك الطاقة 
إستهالك المحروقات



شكرا على اإلنتباه

www.apia.com.tn


