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 اإلعالم بالمصادقة 1



 المصادقة على محضر مجلس المؤسسة
 9 فٌفري 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 

بذمة المشاركٌن فً الصالونات التً  متخلدأي مبلغ  إستخالصعدم التمكن من 
 2021تشرف علٌها الوكالة خالل الثالثً األول من سنة 

 لم تشارك الوكالة فً أي صالون حضوري فً الخارج منذ بداٌة السنة 



 لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 3



 (1)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة  
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 2021أشهر  3المنجز  2021الهدف 
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 2021أشهر  3المنجز  2021الهدف 

 التصارٌح-المصادقات-الصرف
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 (2)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 
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 القروض العقارٌة

 2021أشهر  3المنجز  2021الهدف 
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 (3)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة 
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 التكوٌن والمرافقة

 2021المنجز  2021المبرمج 
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 المؤسسات محاضن

 2021المنجز  2021المبرمج 
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 (4)لوحة قٌادة لمتابعة سٌر المؤسسة  
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 2021أشهر  3المنجز  2021الهدف 

 متابعة تنفٌذ المٌزانٌة

24.2% 

17.4% 24.3% 
1.1% 



  االولىبرنامج نشاط الوكالة خالل الثالثٌة  4

2021من سنة   



 2021أشهر  3مؤشرات عامة حول نواٌا االستثمار الخاص خالل 

1629 

2009 

 تطور عدد التصارٌح

 2021أشهر  3 2020أشهر  3

269,5 

384,6 

 تطور قٌمة التصارٌح

 2021أشهر  3 2020أشهر  3



 مؤشرات عامة حول االستثمارات المصادق علٌها

661 

765 

 المصادق علٌها  اإلستثمارعملٌات تطور عدد 

 2021أشهر  3 2020أشهر  3

70,2 

87,3 

 تطور قٌمة اإلستثمارات المصادق علٌها 

 2021أشهر  3 2020أشهر  3



 (1)تطور االستثمار حسب الجهات 
خاصة ( د م 7د مقابل  م 17: ) 2.5×: الشمال الشرقً 

الطاقة الشمسٌة  إستعمالفً مجال  وزغوانبوالٌتً نابل 

 فً مشارٌع تربٌة الدواجن

د  م 27)% 4تطور االستثمار بنسبة : الوسط الغربً 

إلى تطور  باالساسوٌرجع ذلك ( د  م 20مقابل 

 االشجار غراسةخاصة  الفالحًاالستثمار فً المجال 

 المثمرة

وٌرجع ذلك ( د م 7د مقابل  م 14) 2×: الجنوب الشرقً

الزٌتون وخدمات  غراسةإلى تطور االستثمار فً مجال 

 والصٌد البحري الفالحٌةالمٌكنة 



 (2)تطور االستثمار حسب الجهات 

( د م 12د مقابل  م 7)تراجع االستثمار: الشمال الغربً 

وٌرجع ذلك إلى تراجع االستثمار فً مجال الزراعات 
  الفالحٌةالمعدات  وإقتناءالكبرى 

  12)    %21تراجع االستثمار بنسبة : الوسط الشرقً 

إلى تراجع  باالساسوٌرجع ذلك ( د م 15د مقابل  م

االستثمار فً مجال التحوٌل األولً وخاصة معاصر 

الزٌت بالمهدٌة بالرغم من تطور االستثمار بوالٌتً 

  وصفاقسسوسة 

 

حافظت االستثمارات على نفس : الجنوب الغربً 

 د م 7حٌث تم تسجٌل  النسق

 

 

 
 



المثمرة  االشجار غراسة 

 (1)تطور االستثمار حسب المجاالت 

د نتٌجة تأجٌل قرار  م 14د مقابل  م 26تضاعفت االستثمارات فً مجال زٌتون الزٌت •

 إلى السنة الحالٌة الفارطةمن قبل بعض الباعثٌن فً السنة  الغراسة

 االسماكالصٌد البحري وتربٌة  

 د م 1.7د مقابل  م 2.4حٌث تم تسجٌل  % 40تطورت استثمارات الصٌد البحري بنسبة •

د واالقتصار على عملٌات التوسعة لتربٌة اإلحٌاء المائٌة  بوالٌة  م 0.5تطور طفٌف •

وتبقى المصادقة على عملٌات اإلحداث مرتبطة بنتائج الدراسة البٌئٌة حول تأثٌرات  المنستٌر

 المنستٌرمشارٌع تربٌة األسماك على خلٌج 



الفالحٌةالطاقة الشمسٌة فً المشارٌع  إستعمال 

 (2)تطور االستثمار حسب المجاالت 

وخاصة فً مشارٌع تربٌة الدواجن  الفالحٌةالطاقة الشمسٌة فً المشارٌع  إستعمالتطور  •

وتهٌئة اآلبار العمٌقة مما ٌساهم من ناحٌة فً تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة والبرنامج الوطنً 

 د م 0.7د مقابل  م 5من ناحٌة أخرى  الطاقً لإلنتقال

 والمرافقة الفالحٌةخدمات االستشارة 

المنخرطٌن فً  الفالحٌٌٌنمن طرف المهندسٌن  الفالحٌةتطور مشارٌع الخدمات االستشارة •

 PRIMEAبرنامج 



 (3)تطور االستثمار حسب المجاالت 

 تربٌة البقر الحلوب 

  الفالحٌةالمٌكنة 

فً األسواق الداخلٌة جراء تواصل تداعٌات أزمة  المنتوجتراجع االستثمار نتٌجة نقص طلب •

كورونا خاصة على القطاع السٌاحً باإلضافة إلى االرتفاع المتواصل لتكلفة اإلنتاج وخاصة 

 % 30ارتفاع أسعار األعالف الموردة بنسبة 

 د م 27جرار بقٌمة  230على نفس النسق  الفالحٌةحافظت االستثمارات فً مجال المٌكنة •



 تطور االستثمارات حسب صنف الباعثٌن 
 الباعثٌن الشبان و النساء الباعثات 

 النساء الباعثات الباعثٌن الشبان

139 

47 
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65 

 المشارٌعتطور عدد 

 2021أشهر  3 2020أشهر  3

 النساء الباعثات الباعثٌن الشبان

14,7 
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14,7 

5,0 

 قٌمة المشارٌعتطور 

 2021أشهر  3 2020أشهر  3



 تعهد ملفات القروض العقارٌة

8 

9 

 تطور عدد القروض العقارٌة

 2021أشهر  3 2020أشهر  3

1,4 

1,5 

 تطور قٌمة القروض العقارٌة

 2021أشهر  3 2020أشهر  3
 بوزٌدالقصرٌن وسٌدي : أهم الوالٌات •

 مواصلة التدقٌق فً إسناد القرض العقاري •



الفالحٌةمتابعة المشارٌع    

إعتمادات توفر عدم مقابل د م36.29 بقٌمة المركزي الحساب لفائدة إعتمادات توفر 

   2020 لسنة األولى الثالثٌة خالل

  د.م 23.2 (2020 دٌسمبر 30و ) د.م 12.15( دٌسمبر 03 بتارٌخ أخٌرٌن قسطٌن

   (د.م 0.94) العقارٌة القروض إستخالص مبالغ إلى باالضافة

وبقٌة د م32.84 بقٌمة الوكالة لدى مودعة منح صرف مطلب 1138 تلبٌة من المذكورة االعتمادات مكنت  

 APII لمشارٌع تخصٌصها تم د م0.1 و)19 ( العقارٌة القروض  لخالص تخصٌصها تم د م 2.9 االعتمادات

إلى سحب مقترح 81 وتوجٌه الجهات فً السحب ملفات بتعهد الجدٌدة المنهجٌة تطبٌق فً الشروع تم 

 لالستثمار التونسٌة والهٌئة المالٌة وزارة

وتحسٌن الفالحٌة المشارٌع إنجاز تقدم متابعة بهدف الجهات فً المٌدانٌة الزٌارات تكثٌف 

 وتطاوٌن ومدنٌن وقابس صفاقس الشرقً الجنوب بوالٌات الجهوٌة باالدارات العمل سٌر



 (1)مقترحات لدٌنامٌكٌة إحداث المشارٌع 

لسنة  37اإلسراع بإصدار األوامر التطبٌقٌة للقانون عدد 
الذي ٌوفر مصادر جدٌدة  التشاركًوالمتعلق بالتموٌل  2020

 للتموٌل خاصة للباعثٌن الشبان 

والمتعلق  2017لسنة  389اإلسراع بتنقٌح األمر عدد 
بالحوافز المالٌة بهدف معالجة اإلشكالٌات المتعلقة 

 بتطبٌق قانون االستثمار

 30اإلسراع بإصدار األوامر التطبٌقٌة للقانون عدد 
والمتعلق 2020لسنة   

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

 األساسٌة



 (2)مقترحات لدٌنامٌكٌة إحداث المشارٌع 

على أراضً دولٌة لتقدٌم ملفاتهم فً أحسن  المتحصلٌنمساندة الباعثٌن 
   الفالحٌةوالتنمٌة  االحٌاءلشركات  37اآلجال القائمة عدد 

   الفالحٌةوالتنمٌة  االحٌاءلشركات  38واإلسراع بنشر القائمة عدد 

 2021د فً سنة  م 50بقٌمة  إستثماراتومن المرتقب تعبئة 

 اإلسراع بإصدار كراس الشروط المتعلق بنشاط تربٌة الدواجن

 مواصلة توفٌر االعتمادات المالٌة لصرف المنح لفائدة المستثمرٌن 



 (1)األنشطة التنموٌة 

 بالخارج والدولٌة الوطنٌة الصالونات من العدٌد فً بعد عن المشاركة وتأمٌن التنموٌة االنشطة  تنظٌم الوكالة واصلت

 الفالحً باالستثمار متعلقة ورشات 4 بتنظٌم إفتراضً جناح وتنشٌط الرٌادة صالون فً المشاركة•

 وإفرٌقٌا لٌبٌا مع التعاون وآفاق الشراكة فرص فً للتباحث اللٌبً التونسً االقتصادي المنتدى فً المشاركة •

 Transdairy  بمشروع الخاصةfocus group المناقشة مجموعة لتركٌز عمل ورشة تنظٌم•

 

 BIO FACH بألمانٌا البٌولوجٌة للفالحة الدولً الصالون فً بعد عن المشاركة تأمٌن •

 

   fruits logistica  بألمانٌا والغالل للخضر الدولً الصالون إلغاء•

 



(2)األنشطة التنموٌة   

الوكالة لتنظٌم الدورة الثالثة للمناظرة الوطنٌة للمنتجات  إستعداد
 أٌام إعالمٌة إقلٌمٌة  3حٌث تم تنظٌم  2021المحلٌة فً أكتوبر 

   بجندوبةوالٌات الشمال -

   بالمنستٌروالٌات الوسط  -

   بقابسوالٌات الجنوب  -

وللتروٌج  االعالمٌةمكتب إعالم لتأمٌن التغطٌة  إختٌار
عبر منظومة معلوماتٌة  مرقمنةلهذه التظاهرة التً ستكون 

 عن النتائج  االعالنصممت للغرض من التسجٌل إلى 



 (1)اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن 

على المبادرة الخاصة  الفالحًحفز الباعثٌن الشبان المتكونٌن بمراكز التكوٌن المهنً  - 
 .AVFAمع  الشراكةوذلك فً إطار  باعثا 44ورشات مبادرة لفائدة  05من خالل تنظٌم 

شاب حامل شهادة علٌا  باعث 24تم قبول 

والتمتع بخدماتها من  بالمحاضن لإلنخراط
مترشح باعث 74جملة   

حفز الطلبة على المبادرة  -
الخاصة من خالل إطالق 

ماجستٌر مهنً فً المبادرة فً 
مع  والشراكةإطار التعاون 

 مؤسسات التعلٌم العالً

المدرسة العلٌا 
 للفالحة بالمقرن

المعهد العالً 
 للبٌولوجٌا

 التطبٌقٌة بمدنٌن
  جندوبةجامعة 
   



 (2)اإلحاطة وتكوٌن الباعثٌن 

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

الدورتٌن التكوٌنٌتٌن فً المجاالت المتعلقة بالتصرف وإعداد  إختتام:برنامج التعاون التونسً االٌطالً  -1 

متفوق وإسناد  16وتتوٌج    وجندوبةمخططات األعمال وتقنٌات التروٌج لفائدة شباب والٌتً بنزرت 

 )أورو 2000 (مالٌة كمساهمة فً التموٌل الذاتً  إعتمادات

مكتب دراسات  لتشخٌص  إنتدابتم  PRO-AGROضمن مشروع برنامج التعاون التونسً االٌطالً  -2 

 بـوألبان  تمور، زٌت الزٌتون، PAMباعث فً مجال الخضر،  400أكثر من )حاجٌات الباعثٌن من التكوٌن

   )  وقبلً بوزٌدوالكاف والقصرٌن وسٌدي  باجةوالٌات 



 PRIMEAالفالحٌةالمستغالت  وتعصٌربرنامج  التعاون التونسً الفرنسً دفع االستثمار  -3

 (مهندس217) المرافقٌن من االولى الدفعة وتكرٌم بالبرنامج للتعرٌف جهوٌة تظاهرة 15 تنظٌم -   

 الدولٌة الفنٌة المساندة إطار فً بفرنسا الرٌفً اإلقتصاد مركز مع التعاقد -

 (مهندس24) المرجعٌٌن المستشارٌن المرافقٌن  تكوٌن -

 الشاملة اإلستشارة * 

  فنٌة إستشارة 

 التصرف فً إستشارة 

 المستغلة تشخٌص كٌفٌة *

 تثمٌن على باالساس ٌعتمد مٌدانً تكوٌن

 المرافقٌن بٌن التجارب وتبادل

 فً تكوٌنهم و

 : التالٌة المجاالت



 GIZفً إطار الشراكة مع  Agripreneur 3.0الفالحًالمبادر  االلمانًبرنامج التعاون التونسً  -4

 )بعد عن االستقطاب وحصص تحسٌسٌة أٌام (للبرنامج التروٌجٌة الحملة إطالق •
   وقبلً والمهدٌة والقٌروان وباجة الكاف والٌات 5ب باعث 4000 من أكثر ترشح تسجٌل •
 بهدف )المشارٌع أفكار وترسٌخ تولٌد(  للمرافقة الجدٌدة المنهجٌة بإعتماد الورشات إنطالق•

 االستثمار على وتشجٌعهم باعث 500 إختٌار

 مراحل

 البرنامج



     FAOفً إطار الشراكة مع  باجةلفائدة شباب والٌة  االعمالالبرنامج الخصوصً لمسرع  -5





   Transdairy االوروبًبرنامج  التعاون مع االتحاد  -6

 االلبان منظومة فً العلمً البحث نتائج تثمٌن إلى ٌهدف



 ( :الغذائٌة التجدٌد فً الفالحة والصناعات )  IAAA  التونسً األلمانًبرنامج التعاون -7- 

 وٌهدف إلى تنمٌة منظومتً األلبان 
 (سالسل القٌمة ) بالمرتفعات  البطاطا

المنتجٌن خاصة  تأطٌرمواصلة 
   والبطاطاللنهوض بجودة الحلٌب 

 التشجٌع على الفالحة التعاقدٌة



 (للمناخ االخضرالصندوق (برنامج التعاون التونسً الفرنسً -8 

 االجنبًالممول  إستعداد-2
المركزٌة  االدارةلتموٌل تركٌز 

لتموٌل مشارٌع التنمٌة والتأقلم مع 
تغٌرات المناخ التً تعتزم الوكالة 

 إضافتها ضمن هٌكلتها الحالٌة

إمضاء العقد قصد االنتفاع -1
ألف دوالر كتموٌل  404بقٌمة 

لتكوٌن فرٌق وحدة التصرف فً 
فً  واإلجتماعٌةالمخاطر البٌئٌة 
 READINESSإطار برنامج 



 حوصلة األنشطة التنموٌة فً إطار مشارٌع التعاون التونسً االجنبً

 فالحٌة منظومات 5 وٌشمل والٌات 6 ٌهم  Pro-Agro اإلٌطالً التعاون برنامج

 المنتجات بتصدٌر النهوض )PAMPAT+SIPPO السوٌسري التعاون برنامج

 (المحلٌة

 (األلبان منظومة) Transdairy  األوروبً اإلتحاد مع التعاون برنامج

 PRIMEA  الفالحٌةالمستغالت  وتعصٌرمشروع دفع االستثمار •

  fonds vertللمناخ االخضرالصندوق مشروع حصول الوكالة على مصادقة  •

 (البطاطاومنظومة  االلبانمنظومة ) IAAAالتجدٌد فً الفالحة والصناعات الغذائٌة •

 Agripreneur3.0 الفالحًالمبادر •

برنامج التعاون 

 الفرنسً 

برنامج التعاون مع 

الوكالة االلمانٌة 

 :الفنًللتعاون 



 الشراكة والتعاون إتفاقٌات
 :التالٌة المؤسسات مع الشراكة إتفاقٌات عدٌد الوكالة أبرمت المهنٌة العالقات شبكة تطوٌر بهدف •

مؤسسة تونس األقطاب التكنولوجٌة الذكٌة لتحفٌز الشباب على بعث 
المشارٌع فً مجال استغالل تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً 

 الفالحًالقطاع 

 للتموٌل  لتبسٌط إجراءات وشروط النفاذ للتموٌل، إندامؤسسة 

 بصدد إعداد اتفاقٌة مع البنك التونسً للتضامن



 االدارة تعصٌر

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

 والجهوٌة المركزٌة اإلدارات من إطار 60 لفائدة الرقمً التحول مجال فً التكوٌن محاور إنجاز مواصلة •

 باالستثمار، االلكترونً اإلمضاء منظومة تركٌز بصدد•

 علٌسة الوثائق فً االلكترونً التصرف منظومة تركٌز بصدد•

 التواصل صفحة على الرقمً التواجد حٌث من االولى المرتبة تصدر تواصل•

 متابع ألف 54 االخرى االستثمار بهٌاكل مقارنة  االجتماعً

 SIG للجغرفة معلوماتٌة منظومة تركٌز بصدد•

 الخط على باالستثمار التصارٌح خدمة نشر •

 متابع ألف 106 :المحاضن لشبكة االجتماعً التواصل•
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 (1) 2020القوائم المالٌة الوقتٌة لسنة 



 (2) 2020القوائم المالٌة الوقتٌة لسنة 



 (3) 2020القوائم المالٌة الوقتٌة لسنة 



 (4) 2020القوائم المالٌة الوقتٌة لسنة 
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 (1) 2020الموازنة االجتماعٌة لسنة 
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 (2) 2020الموازنة االجتماعٌة لسنة 
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 (3) 2020الموازنة االجتماعٌة لسنة 
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 (4) 2020الموازنة االجتماعٌة لسنة 
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 (1)تقارٌر هٌاكل الرقابة /التدابٌر المتخذة 

 موافاة إدارة الجباٌة بالصفقات المبرمة فً اآلجال القانونٌة

ٌمكن أن ٌنجر عنها مؤاخذات من هٌاكل الرقابة أو من سلطة 
.اإلشراف  

 واإلصالح  وال توجه الوكالة اإلرشادات المتعلقة بصفقات البناء 
الخدمات المبرمة مع المزودٌن إلى مصالح  والصٌانة والتزوٌد 

الجباٌة المختصة فً أجل ال ٌتجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ 
 إبرامه

فواتٌر الشراء للشروط القانونٌة إحترامالحرص على   

 الجبائًخاصة فً ما ٌتعلق بوجوب التنصٌص على المعرف 
 للمزود

ضرورة الحرص على وجوب مطالبة المزودٌن بإرسال فواتٌر 
تستجٌب للشروط القانونٌة المنصوص علٌها بمجلة األداء على 

 القٌمة المضافة 

 تحسٌن إجراءات الجرد المادي لألصول

عملٌات الجرد لجمٌع الموجودات بالوكالة بما ضرورٌة شمولٌة 
التطبٌقات اإلعالمٌة وفٌها المنظومات   

 الحرص على إنجاز مختلف العملٌات المرتبطة بالجرد فً آجالها

بالنسبة لإلدارات  اإلنتهاء:2019

والشروع بالنسبة للمقر  الجهوٌة

المركزي ولم تستوفى نظرا لتوقف 
 العمل بسبب جائحة كورونا

 سٌتم العمل بهذه التوصٌة مستقبال

 سٌتم العمل بهذه التوصٌة

 اإلجراءات المتعلقة بمالحظات مراجع الحسابات

 اإلجراءات المتخذة التوصٌات



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

 التوصٌات
تأهٌل الشبكة 
 الداخلٌة للوكالة

تّم تأهٌل الشبكة عبر 
تركٌز التجهٌزات 

واإلعدادات 
 التقنٌةالالزمة

تطبٌق بنود سٌاسة 
 السالمة المعلوماتٌة

تّم إعداد كراس 
الشروط الخاصة 
بتركٌز موقع نجدة 
site de secours 

 اإلجراءات المتخذة



 8 خدمات الوكالة بمقابل



 خدمات الوكالة بمقابل

د 50  

د 20  

 مجانا

التً تفوق  اإلستثمارعملٌات •
 د.أ 500قٌمتها  

التً تساوي  اإلستثمارعملٌات •
 د.أ 200أو تفوق قٌمتها 

التً تقل  اإلستثمارعملٌات •
 د.أ 200قٌمتها عن 

المالٌة بعد  باإلمتٌازات لإلنتفاعسنوٌا والتً ال ٌتقدم أصحابها بمطالب  بهانسبة المشارٌع المصرح 
 باإلستثمارسنوات من تارٌخ التصرٌح  3



 9 كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة



 (1)كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة 
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 (2)كشف تقدم إنجاز مٌزانٌتً التصرف والتنمٌة 
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 10 متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة 



 ( 1)متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة  

لإلستشاراتالمساندة الفنٌة الدولٌة للمركز المرجعً   

على قروض عقارٌة متحصلٌنإنجاز دراسة حول وضعٌة باعثٌن   

والمرافقة  المداربةتكوٌن فً   

 تكوٌن فً إعداد مخططات األعمال

لإلستشاراتالمساندة الفنٌة الدولٌة للمركز المرجعً   

الصفقات المبرمة 

 باإلجراءات

 الصفقات الجارٌة



 (2)متابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة  

2021تصمٌم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة   

تجهٌزات مكتبٌة إقتناء  
 إقتناء وسائل نقل

تجهٌزات إعالمٌة إقتناء  

نزل لتكوٌن المرافقٌن المختصٌن  إختٌار  

  PRIMEAأنشطة  لرقمنةبرمجٌات إعالمٌة  إقتناء

الصفقات 

المبرمجة لسنة 

2021 
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 (1)الطاقة  إستهالكمتابعة  
 إستهالك الماء
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 (متر مكعب)الكمٌة المستهلكة 

 (د)القٌمة 
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 2021فٌفري  -دٌسمبر  2020فٌفري  -دٌسمبر



 (2)الطاقة  إستهالكمتابعة  
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 (3)الطاقة  إستهالكمتابعة  
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 إستهالك المحروقات

 +2 % 



 اإلنتباهشكرا على 

www.apia.com.tn 


