
1 

 

Janvier 2022  

    www.apia.com.tn    tel 7771300             fax 71808453             Facebook : agence de promotion des investissements agricoles  

6668    opérations d'investissement ont été 
déclarées contre 6749 opérations au cours de la 
même période en 2020 et 8180 opérations au cours 
du plan quinquennal 2016-2020 enregistrant ainsi 
une diminution de 1.2 % en comparaison avec l’an-
née 2020 et de 18.5 % . 

      La valeur des opérations d'investissement décla-
rées en 2021 s'élève à 1306.5 MD, contre 1224.8 
MD au cours de l'année 2020 (+6.7 %). Par rapport 
au plan de développement 2016-2020, la valeur des 
investissements déclarés a connu une baisse de     
6.3 % par rapport au plan  quinquennal 

Investissements déclarés  

Investissements approuvés  

    Les investissements approuvés se sont élevés à 

3480 opérations d'investissement d'une valeur de 

574.5 MD contre 3430 opérations d'investissement 

d'une valeur de 506.3 MD en 2020, enregistrant ainsi 

une évolution de 1.5 % en nombre et de 13.5 % en 

valeur. 

 Par rapport au plan de développement 2016-2020, 

les investissements agricoles privés ont enregistré une 

baisse de 22.1 % en nombre et de 13.9 % en valeur. 

ÉVOLUTION DE 13.5 % DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES EN 2021 
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Répartition par secteur d’activité  

Les investissements approuvés sont répartis selon les activités 

comme suit (MD) :

* les investissements dans l'aviculture ont augmenté de 

10,5%. Un investissement de 14,0 MD relatif à l'éle-

vage de poulets de chair a été approuvé dans le gouver-

norat de Zaghouan. 

* Les investissements approuvés dans le secteur de 
l'aquaculture se sont stabilisés autour de 7,2 MD. En 
revanche, les investissements dans le secteur de la 
pêche ont diminué de 13,7 %. 

* Les investissements dans le secteur des services agri-
coles ont augmenté de 6,5% pour atteindre 60,8 MD. 
Les investissements dans l'activité de transport frigori-
fique des produits agricoles ont augmenté de 92,7%.  
Par ailleurs, les investissements approuvés dans le sec-
teur de la première transformation ont diminué de 26,2 
%. Les investissements dans les huileries ont diminué 
de 28,4 %. 

Répartition par type de promoteurs 

32opérations d'investissement d'une valeur de 55.7 MD 

ont été approuvées au profit des SMVDA, contre 15 

opérations d'une valeur de 5.9 MD en 2020.  

8 opérations d'investissement à participation étrangère 

d'un montant de   20.6 MD ont été approuvées, dont 4 

portant sur des investissements des SMVDA à contri-

bution française, canadienne et belge. 

Prêts fonciers  

Les comités d’octroi d’avantages ont ap-

prouvé 67 prêts fonciers d’une valeur de      

10.8 MD contre 59 prêts d’une valeur de 9.1 

MD en 2020 et 89 prêts fonciers d'une valeur 

de 12.6 MD en 2019. Ces prêts permettront 

l'intégration de 693 hectares de terres dans le 

cycle économique contre 614 et 891 hectares 

de terres au cours des années 2020 et 2019, 

respectivement.  

Primes débloquées 

Au cours de l'année 2021, 2.852 demandes 

de déblocage de subventions déposées au-

près de l'agence ont été satisfaites, pour un 

montant de 88,6 MD. Les prêts fonciers dé-

bloqués se sont élevés à 68 prêts, pour un 

montant de 10,4 MD. 

Les primes débloquées (en termes de 

nombre) ont été réparties selon les gouver-

norats comme suit : 
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 م د  574بقيمة   2021تطور في االستثمارات الفالحية سنة

ھــا تطورا  حيث  2021شھدت االستثمارات الفالحية سنة      عــلــيــ ق  صاد ت الم ت اإلستثمارا  3480بلغ

ل م.د  574.5عملية إستثمار بقيمة  سنة م.د  506.3عملية استثمار بقيمة  3430مقاب مسـجـلـة بـذلـك  2020خالل 

 من حيث القيمة. . % 13.5ومن حيث العدد  % 1.5تطورا بـ 

تراجعت اإلستثمارات المصادق عليھا في قطاع التحويل 
ھذا وقد تراجعت اإلستثمارات في نشاط  %  26.2بـ 

 .% 28.4إستخراج الزيوت بـ 
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موطن شغل    4293إحداث   

 تراجع االستثمار  في قطاع التحويل االولي 

رتفاع منح الفالحة البيولوجية إ  

م.د  9.2تطورت منحة الفالحة البيولوجية لتبلغ قيمة 

 م.د. 4.9بعد أن كانت في حدود 

ي ما م.د  64.9بلغت منحة إقتناء المعدات الفالحية قيمة  أ
من مجموع المنح المصادق عليھا. ھذا وقد   %  40.2يمثل 

جرارا فالحيا بقيمة  1542تمت المصادقة على إقتناء 
ل م.د  123.8 خالل م.د  111.4جرارا بقيمة  1429مقاب

 .2020نفس الفترة من سنة 

 ميكنة فالحية 

ستمكن اإلستثمارات المصـادق عـلـيـھـا مـن إحـداث 
خـالل سـنـة  3965موطن شغل قار مقـابـل  4293
2020~ 

 .% 9.2بـ تراجعت اإلستثمارات في مكونة الغراسات   
الستثمار في مجال الغراساتا  

 تراجع نسب التمويالت البنكية  

من   %  19.2تراجعت نسبة القروض  البنكية لتبلغ   
خالل  %  21.6حدود عد أن كانت في ھيكلة االستثمار ب

 .2020سنة 

إذن بالصرف  2852إصدار  2021تم خالل سنة 
رية م.د 88.6بقيمة  ض العقا ت القرو .  كما بلغ

 م.د.  10.4قرضا بقيمة  68المأذون بصرفھا 

 صرف المنح 

عمليات  8  المصادقة على 2021تم خالل سنة 
 4منھا م.د   20.6إستثمار ذات مساھمة أجنبية بقيمة 
اإلحياء بمساھمة متعلقة بإستمارات خاصة بشركات 

 �Ö وبلجكيةفرنسية وكندية 

 االستثمارات األجنبية 

  2021مؤشرات عامة حول االستثمار الفالحي سنة  

 . % 13.7تراجعت اإلستثمارات في قطاع الصيد البحري بـ 

 االستثمار في قطاع الصيد البحري 
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 من أنشطة الوكالــــة  

اجتماع مجلس مؤسسة وكالة النھوض  2022جانفي  21عقد يوم  

باالستثمارات الفالحية في دورته الرابعة حيث خصص المجلس 

للتداول في العديد من المواضيع التي تھم سير عمل المؤسسة 

.حيث تم في  2022وبرامج عمل  2021وانشطتھا خالل سنة 

 2021البداية التطرق الى تطور االستثمار الفالحـــي الخاص سنة 

وذلك من  2020% مقارنة بسنة  13.5الذي شھد ارتفاعـــا بنسبة 

م د .كما تم في نفس  574خالل المصادقة على استثمارات بقيمة 

االطار االشارة الى موضوع صرف المنح الخاصة بالمشاريع 

% كما شھدت  9.9المنجزة التي عرفت بدورھا تطورا بنسبة 

% . 13.6القروض العقــــارية من ناحية اخرى ارتفاعا بنسبــــة  

و تم خالل المجلس تقديم أھم االنشطة التنموية للوكالة المنجزة خالل 

  2021سنة 

من دعم لالستثـمـار والـمـبـادرة  2022واالنشطة المبرمجة لسنة 

للصـالـون  14الخاصة من طرف الشباب اضافة الى تنظيم الدورة 

 "2022الدولي لإلستثمار الفالحي والتكنولوجيا "سيات .

عالوة على الندوات االقليمية وورشات العمل التي ستشمل عـديـد 

 المنظومات الفالحية وآفاق االستثمار فيھا .

كما خصص المجلس لعرض الرؤية المستقبـلـيـة لـلـوكـالـة الـتـي 

سترتكز على تدعيم دور الوكالة كمحرك لـإلـسـتـثـمـار الـفـالحـي 

وحلقة وصل بين المتدخلين في منظومة االستـثـمـار اضـافـة الـى 

تدعيم آليات المرافقة والتجديد واالبتكار الفالحي وتنـمـيـة الـعـمـل 

 الجماعي والتشاركي ... 

نعقاد مجلس المؤسسة ا  

  2021في دورته الرابعة بعنوان سنة 

  TRANSFO'AGILEاالعالن عن انطالق مشروع

  TRANSFO'AGILEجلسة عمل عن بعد حول انطالق مشروع
الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بمرافقة الوكالة في 
تطوير ھيكلتھا وتنمية قدرات اإلطارات في مجال مشاريع التأقلم مـع 

جـانـفـي  27التغيرات المناخية وتمويل التنمية وذلك يوم الخـمـيـس 
2022 

 

 

في إطار متابعة عمل المركز النموذجي لتحويل الـمـنـتـجـات    
الفالحية  واالحاطة بالشركة التعاونية لتربية الحلزون  بالتعـاون 

أنتظمـت  ) UNOPS( مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
جـلـسـة عـمـل فـي ھـذا  2022بالوكالة خالل شھر جـانـفـي

الخصوص تم خاللھا تقديم  برنامج الـعـمـل واھـم الـمـحـطـات 
 المرتقبة في ھذا المجال .

جلسة عمل حول  المركز النموذ جي لتحويل 
 المنتجات الفالحیة 
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 السيد وزير الفالحة والموارد المائية  والصيد البحري  يفتتح تظاھرة تثمين المنتجات الفالحية 

في إطار التشجيع على تثمين المنتجات الفالحـيـة ومـنـتـجـات      

الباعثين الشبان نظمت ودادية وكالـة الـنـھـوض بـاالسـتـثـمـارات 

تظاھرة تحسيسـيـة  تـحـت   2022جانفي  8و 7يومي الفالحية 

شعار الغذاء السليم لصحة افضل  افتتحھا  السيد وزيـر الـفـالحـة 

والموارد المائية والصيد البحري الذي نوه باھمية دعم الـمـنـتـجـات 

المحلية التونسية ومنتجات الشبان وتثمينھا في االسواق الـداخـلـيـة 

 والخارجية .

 :و تمثلت االھداف من وراء تنظيم ھذه التظاھرة في 

دعم وترويج المنتجات الفالحية المحلية ومنتجات الباعثين الشبان -

المنخرطين بمحاضن المؤسسات الفالحية وتسھيل ولوجھا إلى 

 االسواق. 

مزيد التعريف بالمنتجات المحلية ومنتجات الباعثين الشبان في -

 ھذا المجال.

مزيد تشجيع االستثمار في مجال المنتجات الفالحية المحلية ودعم -

 المبادرة الخاصة 

خلق فرص لتشريك اصحاب ھذه المنتجات في التظاھرات -
. االقتصادية بالداخل والخارج  

 
. خلق دينامكية اقتصادية للباعثين الشبان-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما تم على ھامش ھذه التظاھرة تنظيم  يوم تحـسـيـسـي حـول     

االكلة الصحية نشطھا متدخلون من المعھد الوطنـي لـالـسـتـھـالك 

 والجامعة التونسية للطبخ.  
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   2021تطور االستثمار الفالحي في بعض الجھات سنة  

      

 

قیمة عملیات  المنح  مواطن الشغل 
 االستثمار  

عدد التصاریح 
 باالستثمار 

 الوالیة  

م د 11.5 295 م د  58.7   صفاقس 489 

م د 7.5 124 م د  41.3   زغوان  208 

م د 10.7 224 م د  52.9   نابل 317 

م د 14.9 413 م د 46.1   القصرین 697 

م د 10.8 415 م د 43.2   بنزرت 346 

م د 17.0 456 م د 42.8    سیدي بوزید 700 

 5فیفري الـى  26مشاركة الوكالة  من 
فـي الصــالـون الــدولــي  2022مـارس 

 للفالحة بباريس   .

قبلي   

 نشاط الجھة 

حول آفة عنكبوت الغبار و تحسیسي المشاركة في الیوم ال
طرق مقاومتھا و الحد من ضررھـا و ذلـك تـحـت إشـراف 
 المندوبیة الجھوية للفالحة  و بالتعاون مع االدارات المعنیة. 

 جندوبة

في إطار االتفاقیة االطارية الخاصة بالماجستیر المھـنـي     

في ريادة األعمال وإدارة المشاريع الفالحیة التي تم ابرامھا  

بین كلیة العلوم القانونیة واالقتصاديـة بـجـنـدوبـة ،وقـطـب 

التنافسیة ببنزرت ووكالة النھوض باالستثمارات الـفـالحـیـة  

مشاريع فـالحـیـة   2جانفي  أداء زيارة الى عدد  28تم يوم 

من قبل اإلدارة الجھوية و ممثلین عن  جـامـعـة جـنـدوبـة  

 للتعرف على  كیفیة إدارة ھذه المشاريع الفالحیة .


