
 
 

 وتعصير المستغالت الفالحية ستثماراإل دفعبرنامج 
 

 بالغ لفائدة المهندسين الفالحيين
 

األوروباي المتعيا   تحاادواإلفي إطار برنامج التعااو  ماا الولالال السرن الل ليتنملال  وبعد، 
وتعصلر الم اتالت  الستحلال ا المحاور الثااني ل والهاادا إلحاداي وترللا    تثمارباإلبالنهوض 

قصااد تاا طلر ومرافلاال الستحاال  فااي م تيااا باارامج تنملاال م ااتالتته  وإن ااا  باارامج  خليةةة 670
لضما  ح   التصارا فاي مراارلعه  ودلمومتهاا،  واالقتصادللوتح ل  قدراته  السنلل  اال تثمار

ماا  الماارافلل   الثالثاال تلااار الدفعاال إالستحلاال الراارو  فااي  باال ااتثمارا تعتاا   ولالاال النهااوض 
برنامج تكوين خصوصي نظري وتطبيقي في مجال بعث المشاريع والتصرف الم تصل  لم اولل 

  نوا  متتاللل. 3أ بو  بصسل غلر م تر يل ولسترة  20لمدة في المستغالت الفالحية 
 ولرمل البرنامج المذلور أه  المحاور التاللل:

 ،تلنلا  التواصل والمداربل 
 اإل ترارة الراميل، 
 ،للسلل تر لص الم تالت  الستحلل واعداد بطاقا  التصرا 
 للسلل اعداد نماذج وم ططا  األعمال؛ 
 ت ول  المنتو ا  الستحلل، 
 ،تلنلا  المتابعل الملدانلل ليم تالت  الستحلل 
 قتصادلل.....المرا ا السنلل واإل عدادإللسلل التصرا في المعيوما  و 

 

متيةةاتات نخةةراط فةةي اةةرا البرنةةامجا ينتفةةع المرافةة  المخةةت  باإلوفةةي صةةورة الموافقةةة  لةة  اإل
 التالية:

  مصااد  عيلهاا ما  طارا م   ال  مراف  م تص في م ال اإل اتثمار الستحايرهادة
 دوللل م تصل في الم ال،

  معتمدة دوللا في م ال التصرا في الم تالت  الستحلل، برم لا الحصول عيى 

 عارل والتنلل  تل فترا  التلول ،منحل لتالطلل تلاللا ال ل  واإل 

  بطاقا  التصرا في الم تالت  الستحلل والررلا  التعاونلل إلعدادمنحل. 
 

 شـــروط الترشـــح:
 :ور ل ب اإل ت ابل ليرروط التالللفي البرنامج المذلليمرارلل 

 
 ،مهندس فالحيشهادة أ  للو  المتررح متحصت عيى  -
 ،عيى  نلأ  تتوفر لدله ت ربل ملدانلل في اللطا  الستحي ال تلل  -
 ،2022أفرلل رهر موفىفي  سنة 55لت او  م  العمرأال  -



 متحصل عيى ر صل  لاقـل. -
موقاا واب ب الارابط اإلللتروناي المنصاوص عيلاه مباررة عبر المرارللمطالب  ت  لللت  
الصسحل الر ملل ليربلل الوطنلل لمحاضا  الم   اا  الستحلال بأو  www.apia.com.tnالولالل 

  .PRIMEA     .tnwww.primea.comأو بموقا واب  RNPEA بوك لعيى موقا السا
 
النظار  و  لاول بمتابعال لامال محااور الت لتا ا اإل المترراح، عياى المرارللفي صورة : مالحظة
مار اال نراااط اإل ترااارا  بم  تلهااا لمااا لتعهااد سةةنوات متتاليةةة 3 ةةن لمةةدة ت تقةةل   التطبللااي
رااطل فااي ملاتااب ناصاايب  ضااوا م   ااتل إحااداي ملتااب فااي الالاارض أو اإلنوالمرافلاال الستحلاال

 الم ال الستحي.

 
 2022ما   28 لو   مطالب المشاركةآخر أجل لتقديم 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 
 *  لت  دع  المتررحل  ليواللا  التاللل:

 واللل منوبل،واللل بن ر  قطب تونس: -    

 واللل اللاا،واللل با ل،واللل  يلانل،واللل  ندوبل قطب اللاا: -    

 واللل  غوا ،واللل نابل قطب  غوا : -    

 واللل الللروا  واللل المن تلر،واللل المهدلل، قطب المن تلر: -    

 واللل قسصل،واللل اللصرل ،واللل  لد  بو لد،واللل صساقس قطب صساقس: -    

  ،واللل مدنل ،واللل قبيي واللل قابس،واللل تو ر قطب مدنل : -    

 

 * لت  دع  أصحاب ملاتب الدرا ا  و اإل ترارا  الستحلل.

Pôles Formations  
PRIMEA appui 

accompagnement 

Pôle 
3 :Zaghouan – 

Nabeul – Ben arous 

Pôle 
2 :Tunis – 

Ariana – Manouba 
- Bizerte 

Pôle 1 :Béja 

– Jendouba – Seliana 
- Kef 

Pôle 4 :Sousse 

– Monastir – Mahdia - 
Kairouan 

Pôle 
5 :Sfax – Sidi 

Bouzid - Kasserine 
- Gafsa 

Pôle 6 : 

Gabès – Médenine 
– Kebili – Tozeur - 

Tataouine 



ر قطب التلول  األقرب م  مناط  تد يه والتنصلص عيله في مطيب  تلاإالمتررح عيى  أكيد جدا:

 المرارلل في البرنامج.

 

ال تلا و بولالل النهوض باإل تثمارا  الستحللبالمرل  المر عي ليمرافلل   تصالاإلولم لد اإلررادا ، 
 ليمرافلل باإلدارا  ال هولل ليولالل ال هولل

 تونس 1003نهج آال   افار   62ولالل النهوض باإل تثمارا  الستحلل، 

 ل216ا 71 80 84 53: السالس-ل216ا 71 77 13 00الهاتا: 
www.apia.com.tn 

http://www.apia.com.tn/

