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اإلستثمارتعهد ملفات 



(1)تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص 
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(2)تعهد ملفات االستثمار الفالحي الخاص 



(1)تطور االستثمار حسب الجهات 

الشمال الشر ي 

ي ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار ف( دم 67مقابلدم 90)34%+

ن عروس وعنب التحويل بواليتي نابل وبمنوبةمجال تربية الدواجن بوالية 

الشمال الغربي 

ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار ( د.م44د مقابل م66)0% +

خزن الحبوبووخدمات جمعالفالحيةفي مجال خدمات الميكنة 

الوسط الغربي 

ويرجع ذلك باألساس إلى نقص في الموارد ( د.م87مقابل دم 74)14%-

وسيتم .اآلبار عند إنجاز المشاريعالمائية وضعف التدفق المائي الستغالل
.المياهال تتطلب حاجيات كبرى مناالستثمارالتيمزيد التعريف بمجاالت 



(2)تطور االستثمار حسب الجهات 

الوسط الشر ي

ويرجع ذلك باألساس إلى تطور االستثمار خاصة( د.م59مقابل دم 98)%  +

وسوسةربالمنستيوالمهدية وتربية األسماك بصفاقسفي مجال الصيد البحري 

الجنوب الغربي 

االستثمار ويرجع ذلك بالخصوص إلى تطور( د.م22د مقابل .م24)11%+

بوالية قبلي

الجنوب الشر ي

ي                      ويرجع ذلك بالخصوص إلى تطور االستثمار ف( د.م35د مقابل .م56)8% +

.  قابسمجال تربية الدواجن بوالية 



(1)تطور االستثمار حسب المجاالت 

تربية 
الدواجن 

4X

خاصة في إطار تهيئة )دم 15مقابل د م62المصادقة على •
واليات موجودة بهدف الرفع من قدرتها التنافسية بمداجنوتعصير

وقابسومنوبةنابل 

الصيد 
2Xالبحري

وتربية 
االسماك

 X

صفاقسخاصة بواليتي دم 17مقابل م د 36المصادقة على •
من االستثمارات المصادق عليها%50إستقطبتوالمهدية التي 

توسعة وتجديد التجهيزات (دم 3مقابل د م18المصادقة على •
من %80إستقطبتالتي والمنستيرخاصة بواليتي سوسة 

االستثمارات المصادق عليها



(2)تطور االستثمار حسب المجاالت 

التحويل 
األولي 

 .2المندمج
X 

وخاصة في مجال معاصر الزيت د  20مقابلد  0 المصادقة على •
.دم16د مقابل م41حيث تم تسجيل 

من جملة االستثمارات %12تمثل : مشاريع التحويل األولي المندمج •
2021خالل نفس الفترة من سنة %6المصادق عليها مقابل 

الخدمات 
3+الفالحية
0%

وخاصة في مجال خدمات الميكنة د  33مقابلد  54المصادقة على •
 4مقابلد  21وخدمات جمع وخزن الحبوب بواليات الشمال الغربي 

د



:األشجار المثمرة 
تراجع 

يجةاالستثمارات نت
نقص في الموارد

ماراإلستث)المائية 
مكونة في

د   1الغراسات
(د 20مقابل 

فالحيةجرارات
د 9 بقيمة 

آالت حصاد

2د مقابل  10
د  

خدمات خزن 
الحبوب

د  3.1تسجيل 
د 0.1مقابل

:  الزرا ات الكبرى

مقابلد  22تسجيل 
بعد الزيادة د  14

األخيرة في أسعار 
القمح وخاصة القمح 

إلى 80الصلب من 
ق/د130

تطوراالستثمارات حسب االنشطة ومكونات االستثمار



تطور االستثمارات حسب صنف البا ثين



تعهد ملفات القروض العقارية
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طفيفتطور
 3: العدد

د.  . : القيمة

38: العدد

د. 2. : القيمة



(1)متابعة المشاريع الفالحية 

علماد  .32بقيمةالعقاريةوالقروضالمنحلصرفإعتماداتفتحتم

)الحاجيات /1(سنوياد. 0 1بـتقدرالوكالةاحتياجاتوأن

 خالص ود   2مطلب صرف منح مودعة لدى الوكالة بقيمة 948تلبية

مستفيد44لفائدة د   . القروض العقارية بقيمة 

 د م18ة بقيمإعتماداتمع اإلشارة أنه  في منتصف شهر أكتوبر تم فتح

مطلب جاهز للصرف 2800مطلب صرف ويبقى أكثر من 570لتلبية 
)تأخير يفوق السنة(د م85بقيمة 



(2)متابعة المشاريع الفالحية 

معياتالمعطتبادلتسهيلنحوالتوجهعلىتعتمدجديدةمنهجيةإرساءفياالنطالق•

:)الذكيةالمتابعة(الوابخدماتعبراالستثمارمنظومةفيالمتدخلةالهياكل

 مرا بة المشاريع وسحب االمتيازات

مقترح سحب إلى وزارة المالية والهيئة التونسية لالستثمار 11توجيه -

سحبقرار  الوكالةمصالحعلىورد-



األنشطة التنموية



(الندوات وورشات العمل)األنشطة التنموية 

.

ة الحلول الر مية والتكنولوجية المبتكرة من أجل فالح"تنظيم ندوة حول 
” صرية

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

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

كالة والتي نظمتها بتونس األيا  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 والصنا ات الغذائية 

ياحي المعرض العربي اإلفريقي لالستثمار السالمشاركة في 
بقابسواال تصادي



(ارجالصالونات والمعارض بالخ)األنشطة التنموية 

SIAتأمين المشاركة في الصالون الدولي للفالحة بباريس بفرنسا 

SAHEL NIGERالنيجرتأمين المشاركة في الصالون الدولي للفالحة بنيامي 

fruit logisticaتأمين المشاركة في الصالون الدولي للخضر والغالل بألمانيا 

Seafoodا الصيد البحري بإسبانيلمنتوجاتتأمين المشاركة في الصالون الدولي 

BIOFACHللمنتجات البيولوجية بألمانيا تأمين المشاركة في الصالون الدولي

Nat Expoبفرنسا تأمين المشاركة في الصالون الدولي للمنتجات البيولوجية 



تنظي  لقاءات الشراكة

سية شراكة تونسية تون
تهدف إلى ( لقاء20)

ات التعريف بالتقني
ة الحديثة وربط الصل
شئة بين المؤسسات النا
والمستثمرين 

على هامش الفالحيين
ةتنظيم الندوة الوطني

تونسية شراكة 
ع بالتعاون مألمانية 

ة السفارة التونسي
على هامشببرلين

المشاركة في 
الصالون الدولي 
Fruit logistica

:  قية تونسية افريشراكة 

نيجر -شراكة تونس
رئيس بالتعاون مع 

الغرفة التجارية 
النيجربوالصناعية 

على هامش المشاركة 
ر  بالصالون في النيج



المحطة القادمة: األنشطة التنموية 

لتمثيل وزارة الفالحة والموارد المائية االستعداد 

هر في شالفرنكوفونيةالقمة والصيد البحري في 

نوفمبر



حفز المبادرة الخاصة



شاب حامل شهادة عليا با ث291تظاهرة  لفائدة الشباب وقبول  8تنظيم أكثر من •

لإلنخراط بمحاضن المؤسسات الفالحية والتمتع بخدماتها

ة مع تأطير وتكوين طلبة المجاستير المهني إلحداث المشاريع في إطار الشراك•

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين

وين ورشات لفائدة المتكونين بمراكز التك7منها با ثا 12ورشات لفائدة 9تنظيم •

بهدف تنمية روح المبادرةAVFAالمهني الفالحي وفي إطار الشراكة مع 

(محاضن المؤسسات)حفز المبادرة الخاصة



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

فالح شاب للنهوض بمنظومتي الحليب والبطاطا 920مواصلة الدورات التكوينية  لفائدة •

-وتطوير قدراتهم في مجال التصرف في عناصر االنتاج  FBS-FIL-FIP

جددةتطوير منظومة تبريد الحليب من خالل توزيع معدات التبريد والطاقة المت•

MOOC, MABIAلخدمة القطاع الفالحي TICتطوير تطبيقات•

(آليات المرافقة في إطار مشاريع التعاون)حفز المبادرة الخاصة 

د األخضرالمشاركة في الملتقى االفريقى السنوي لمراكز التجدي•



PRO-AGROضمن مشروع برنامج التعاون التونسي االيطالي  2

 باعث شاب في 280تنظيم الدورات التكوينية األفقية لفائدة

:مجاالت

PAMالخضر
زيت 
الزيتون

ألبانتمور



PAMPATبرنامج التعاون التونسي السويسري -3

مين وتنمية تنظيم يوم إعالمي لتقديم الدراسة المتعلقة باإلستراتيجية الوطنية لتث

:صادقة علىختيار والماإلوقد تم نابلوالقيروانوأيام إعالمية بواليتي المنتجات المحلية

اللقيمزيت 
الوسالتي

الورد 
الدمشقي

مشمش 
الوادخيط 

هندي 
بوعرقوب

هريسة 
نابل 

زيت الزهر
neroli

والية 
القيروان

والية 
نابل



الحيةبرنامج التعاون التونسي الفرنسي دفع االستثمار وتعصير المستغالت الف 4

)مرجعيمرافق39(المرجعيينالمرافقينتكوينمواصلة•

 )الدفعة األولى والدفعة الثانية (مرافق مختص 352مواصلة تكوين •

والشروع في التكوين إبتداءا )الدفعة الثالثة(مرافق مختص250إختيار الدفعة الثالثة •

من شهر أكتوبر 



(با ث2200يفوق )جدول تأليفي آلليات حفز المبادرة الخاصة لدى الشباب 

)باعث38(قروض عقارية

دم6.2بقيمةالشبابلفائدةعقاريقرض38علىالمصادقة.

(باعث291)الفالحيةبرامج المساندة في إطار محاضن المؤسسات 

المحاضنفيلالنخراطشابباعث291إنخراطقبول.

)باعث 126(ورشات المبادرة لفائدة الشباب 

126بالجهاتالفالحيالمهنيالتكوينمراكزمعالشراكةإطارفيباعث



)باعث PRIMEA)391المرافقة في إطار مشروع 

المشاريععثبفيالمختصينالمرافقينمنوالثانيةاألولىالدفعةتكوينبرنامجمواصلة
(352عددهمالبالغ)الفالحيةالمستغالتفيوالتصرف

غالتالمستفيوالتصرفالمشاريعبعثفيالمرجعيينالمرافقينتكوينمواصلة
(39العدد(الفالحية

)باعث 1431(مشاريع التعاون

مشروعإطارفيشابباعث280ومرافقةتكوينمواصلةpro-agro
مشروعإطارفيشابفالح920وتأطيرتكوينIAAA
الفالحيالمبادرمشروعإطارفيشابباعث175مرافقةAgripreneur+IAAA
مشروعإطارفيشابباعث50لفائدةوالترقيمالتعليبمجالفيتكوينPAMPAT
روعمشإطارفيالخارجيةاالسواقوإقتحامالصالوناتفيللمشاركةمصدرين06مرافقة

SIPPO



تعصير االدارة

في ظرف عن بعد تمكن من الحصول%100خدمة التصريح باالستثمارالشروع في•

على شهادة تصريح باالستثمارسا ة24

688المرئياإللكترونيبالختمممضاة(%15)تصريحاQR CODE

يةالورقالتصاريحعناإلستغناءسيتم2025سنةموفىقبل:الهدف



التواصل الر مي

:االجتماعيالتواصلصفحةعلىالرقميالتواجد•

لولوجاعملياتعددوتطورالصفحاتأركانفيمستمرتحسين

االولىأشهر9خاللولوجعمليةألف111تسجيلتمحيث

.2022لسنة

موقع واب 

:الوكالة

متابع ألف   
ةلصفحة الوكال

متابع ألف240
المحاضنلشبكة 



الفالحيأه  المستجدات المتعلقة بالنهوض باالستثمار 

في إطار البرنامج الوطني لدفع وإنعاش اال تصاد 



أه  المستجدات

الة إلى تمكين باعثي المشاريع المنتفعين باالمتيازات من القيام بعمليات اإلح-

مؤسسات أخرى كي تواصل االستغالل واالستثمار دون اللجوء إلى سحب 

.االمتيازات

سابقا المحددالفالحيةفي رأس مال الشركات االجنبيةإلغاء سقف نسبة المساهمة -

بالثلثين 

سبة الفائدة تكفل الدولة بالفارق بين النسب الموظفة على قروض االستثمار ومعدل ن

نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويهم 3في السوق النقدية في حدود 
31/12/2022إلى 1/01/2019القروض من 



أه  المستجدات


