
 
 

 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بالشراكة مع

 (ANME)الوكالة الوطنيّة للتحّكم في الّطاقة ( وCGDRالمندوبّية العاّمة للتنمية الجهويّة )

 

 " الحيالف    في القطاع عمالاأل يادة ر   مجال  فيالمرأة الريفية  قدرات   بناء" حول ورشة تدريبية 

 المهدية، الجمهوريّة التونسيّة   واليةشربان،   معتمديّة ة،اتيّ النفّ 

 2021 فيفريفبراير//شباط  26 إلى  25من  الممتّدة الفترة خالل
 

 برنامجال

 2021 فيفريفبراير//شباط 25 ول:ألاليوم ا

 9:000 – 8:300 التسجيل  

 :الجلسة االفتتاحية
 

 :كلمات ترحيبية

 ،بشربانلإلرشاد الفالحي  ةالخلية الترابيّ رئيس ،هللاغرس  محسن دالسيّ -

 وأهدافه "REGEND"تقديم مشروع  ،االسكوا دى ل محلي مستشار ،بدوي  خالد السيد -

 الوسط في األعمال وريادة المرأة وتمكين الجنسين بين بالمساواة العالقة ذات وأنشطته

 .عةالّس   صغيرة المتجددة الطاقات تطبيقات خالل من الريفي

 التعريف بالمشاركين 

9:000 – 9:300 

في القطاع    المشاريع  باعثاتومساندة وتأطير  عمال األ  اتطمخطّ   عدادا   كيفيةولى:  الجلسة األ

 الفالحي

، االستثمار لتشجيع المركزية دارةإلا، مصلحة ةرئيس رئيس، مهندس الكوكي، كوثر ةدالسيّ

 تونس – الفالحيّة باالستثماراتالنهوض  وكالة

 

 االقتصادي مكينالتّ  ةوأهميّ الريفي وسطالالقطاع الفالحي في  في األعمال بريادة التعريف -

 ،الريفية للمرأة

 ،عمالاأل طمخطّ  تعريف -

 ،االستثمار طمخطّ  نات مكوّ و الفالحيّة المشاريع بعث -

 :  للمشروع ةالتنظيميّ العناصر -

 .وغيرها  الشروط اساتوكرّ  ةالفنيّ الوثائق وجميع الالزمة التراخيص توفير •
 :للمشروع ةالفنيّ العناصر -

 ،الفالحي المشروع  مكونات من تالتثبّ •

 ،إحداثها  المزمع أو بالضيعة المتاحة المائية الموارد من تالتثبّ •

  موازنة) ةالعلفيّ الروزنامة مع  تناغمه ومدى  بيتهتر المزمع القطيع ةنوعيّ من تالتثبّ •

 (إيجابية علفية

 شغيلالتّ  وبرنامج(  اتالمعدّ  اقتناءو البناءات مساحة) االستثمارات حجم تناسق من دالتأكّ  •

 .المشروع باتمتطلّ   مع

  

 وأجوبة   أسئلة

9:300 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 :للمشروع ةالماليّ العناصر -

 ،االستثمار جدول •

  ،للتمويالت الدنيا  سبالنّ  واحترام التمويل جدول •

 ،المعامالت ورقم المداخيل جدول •

 ،االستغالل مصاريف جدول •

   ،االستهالكات جدول •

 ،البنكية الفوائد واحتساب القروض استخالص جدول •

 ،القارة العاملة الد مصاريف جدول •

 ،الخام الداخلي والعائد المالي قوالتدفّ  افيةالصّ  واألرباح ةالخامّ  األرباح جدول •

 ،المالي حليلللتّ  المقترحة االفتراضات •

 .حالة دراسة •
 

 وأجوبة   أسئلة

 12:30 – 12:00 قهوة ستراحةا 

 عقاري قرض على ان في الوسط الريفيلباعثين الشبّ ا صولح   ات ليّ آ : ثانيةالجلسة ال

، االستثمار لتشجيع المركزية االدارة، مصلحة ةرئيس رئيس، مهندس الكوكي، كوثر السيدة
 تونس – وكالة النهوض باالستثمارات الفالحيّة

 
 : 2016لسنة   71عدد  االستثمارالقروض العقارية وفقا لقانون  -

 ،العقارية بالقروض المنتفعون •

 العقاري، القرض ا لتزامات •

 العقاري، القرض بملف المطلوبة الوثائق •

 عقاري، قرض الحتساب مثال •

 العقاري، القرض صرف إجراءات •

 .التهيئة قرض صرف إجراءات •
 

 وأجوبة   أسئلة

12:30 – 15:00 

 

 

 

 2021 فيفريشباط/فبراير/ 26: الثانياليوم 

 الوسط الريفي  في الفالحيهة لالستثمار الدولة الموجّ  وامتيازاتتشجيعات   الجلسة الثالثة:

 المهدية – وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية ،ين مليح، مدير جهوي د برهان الدّ السيد محمّ 
 

  ،وامره التطبيقيةأو  2016لسنة  71عدد  االستثمار قانون هداف أ -

 ،االمتيازات الجبائية -

 ،االمتيازات المالية -

 ،االمتيازات الممنوحة لمجامع التنمية الفالحية -

 ،ات بين هياكل االستثمارتوزيع الملفّ  -

 ،د الملفاتتخص تعهّ  التيجراءات اال -

 ،اجراءات صرف المنح وتجسيم االمتيازات -

 .تقديم ودراسة بعض الحاالت -

 

 أسئلة وأجوبة 

9:000 – 11:30 

 

 12:00 – 11:30 قهوة ستراحةا 



 الريفي  الوسط في األعمال ريادة  دعم في ودوره غيرالصّ  مويلالتّ  اتليّ آ :الرابعةالجلسة 

 تمويل أندا سةبمؤسّ  مسؤولة مجدوب، سناء دةالسيّ
 

 ،مويل الصغير في ريادة األعمالدور التّ  •

المقدّمة من قبل مؤّسسة أندا تمويل وتوزيعها   بالتمويالت الريفيّة المرأة تمتّع مدىعن  لمحة •

 ،في الوسط الريفي للدخل المدرّ  النّشاط نوعحسب 

 ،التي توفّرها مؤّسسة أندا تمويل مويلالتّ  اتليّآ •

 ،للحصول على التمويل المستوجبة روطالشّ  •

 .الريفية للمرأة بالنسبة االعمال لريادة ناجحةال تجاربال بعض تقديم •

 

 وأجوبة   أسئلة

12:00 – 14:30 

 

 

 15:00 – 14:30 المشاركة  شهادات سنادوا  ةالتدريبيّ  الدورة ختام

 


