برنامج النهوض باإلستثمار وتعصير المستغالت الفالحية

بالغ لفائدة المهندسين الفالحيين
وبعد ،فً إطار برنامج التعااو ماا الولالال السرن اٌل ليتنمٌال واإلتحااد األوروباً المتعيا
بالنهوض باإل تثمار وتعصٌر الم اتالت الستحٌال ( المحاور الثاانً و والهاادح إلحادار وترلٌا
 670خليةةة قصااد ت ا طٌر ومرافلاال الستحااٌ فااً م تيااح باارامج تنمٌاال م ااتالتته وإن ااا باارامج
اال تثمار وتح ٌ قدراته السنٌل واالقتصادٌل لضما ح التصارح فاً مراارٌعه ودٌمومتهاا،
تعت ا ولالاال النهااوض باال ااتثمارا الستحٌاال الراارو فااً إ تٌااار الدفعاال الثانٌاال م ا الماارافلٌ
الم تصٌ لم اولل برنامج تكوين خصوصي نظري وتطبيقي في مجال بعث المشاريع والتصرف
في المستغالت الفالحية لمدة  93أ بو بصسل غٌر م تر يل ولسترة  9نوا متتالٌل.
وٌرمل البرنامج المذلور أه المحاور التالٌل:
 تلنٌا التواصل والمداربل،
 عيو االقتصاد والتصرح والمحا بل،
 لٌسٌل تر ٌص الم تالت الستحٌل واعداد بطاقا التصرح،
 لٌسٌل اعداد نماذج وم ططا األعمال؛
 تنرٌط الوررا وحصص الت طٌر،
 تلنٌا المتابعل المٌدانٌل ليم تالت الستحٌل،
 لٌسٌل التصرح فً المعيوما وإعداد المرا ا السنٌل واإلقتصادٌل.....
باإلمتيةةاتات

وفةةي صةةورة الموافقةةة ل ة اإلنخةةراط فةةي اةةرا البرنةةامجا ينتفةةع المراف ة المخةةت
التالية:
 رااهادة مرافاا – م ترااار فااً بعااار المرااارٌا والتصاارح فااً الم ااتالت الستحٌااال
مصاد عيٌها م طرح مؤ ل دولٌل م تصل فً الم ال،
 الحصول عيى برم ٌا معتمدة دولٌا فً م ال التصرح فً الم تالت الستحٌل،
 فرضٌل اإلرتلاء الى طل مراف – م ترار مر عً بعد نل فلط م التلوٌ ،
 منحل لتالطٌل تلالٌح ال ل واإلعارل والتنلل تل فترا التلوٌ ،
 منحل إلعداد بطاقا التصرح فً الم تالت الستحٌل والررلا التعاونٌل.

شـــروط الترشـــح:
ليمرارلل فً البرنامج المذلور ٌ ب اإل ت ابل ليرروط التالٌل:
 أ ٌلو المتررح متحصت عيى شهادة مهندس فالحي، أال ٌت او م العمر 05سنة فً موفى رهرمارس،0202 -متحصل عيى ر صل ٌاقـل.

ٌت ت ٌل مطالب المرارلل مباررة عبر الارابط اإلللتروناً المنصاوص عيٌا بموقاا واب
الولالل  www.apia.com.tnأو بالصسحل الر مٌل ليربلل الوطنٌل لمحاضا المؤ اا الستحٌال
عيى موقا الساٌ بوك .RNPEA
مالحظة :فً صورة المرارلل ،عيى المتررح اإللت ا بمتابعال لامال محااور التلاوٌ لمةدة تقةل
ن  3سنوات متتالية لما ٌتعهد تلها بممار ل نراط اإل ترارا الستحٌل والمرافلل ما اتل
إحدار ملتب فً الالرض أو اإلنضواء صيب ملاتب نارطل فً الم ال الستحً.

آخر أجل لتقديم مطالب المشاركة ٌو  22ماي 0502
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مالحظة ٌ :ت دع المتررحٌ ليوالٌا التالٌل:
 قطب تونس  :والٌل بن ر قطب اللاح  :والٌل ندوبل  ،والٌل يٌانل ،والٌل با ل قطب غوا  :والٌل نابل قطب المن تٌر  :والٌل المهدٌل  ،والٌل اللٌروا قطب صساقس  :والٌل صساقس ،والٌل قسصل  ،والٌل اللصرٌ  ،والٌل ٌدي بو ٌد قطب مدنٌ  :والٌل قابس ،والٌل مدنٌ  ،والٌل قبيًولم ٌد اإلررادا  ،اإلتصال باإلدارة المرل ٌل لإلحاطل وتلوٌ الباعثٌ
ولالل النهوض باإل تثمارا الستحٌل 20 ،نهج آال افاري  2229تونس
الهاتح022( 72 77 29 22 :و-السالس022( 72 42 48 39 :و
www.apia.com.tn

