دعــــوة

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

لحضور ورشات العمل والمحاضرات
بمناسبة الصالون الدولي لالستثمار

الفالحي والتكنولوجيا سيات 2018
تنظم واكلة النهوض باالستثمارات

الفالحية ورشات عمل ومحاضرات

في قطاع الفالحة والصيد البحري.

بفضاء مهيأ بقاعة العرض
قصر المعارض بالكرم

أيام  12 ،11و 13أكتوبر 2018

برنامــج ورشــات العـمـــل والمحاضــرات

الـسـبـت
 13أكتوبر 2018

الجمعة
 12أكتوبر 2018

16:30 -14:00

عدد 1

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

فرص وآفاق اإلستثمار في قطاع تربية الماشية

تـثـمـيـــن الـمـيــــــــاه
واكلة اإلرشاد الفالحي  -الديوان الوطني للتطهير
اإلدارة العامة للهندسة الريفية

مياه المعالحة  :مورد إضافي للتثمين

اإلقــــتـــصــــاد اإلجــتـــمـاعــــي والـتـضــــــامـنــــــــي
13:30 -9:30

عدد 2

المنصات التشاركية للتنمية الفالحية بالجهات

مشروع التعاون التونسي األلماني ()PAD II-IAAA-IPFA

16:30 -14:30

عدد 2

اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني (الشراكت التعاونية
محرك أساسي للتنمية الفالحية)

السيدة نوال جباس وممثلين عن اإلدارة العامة للتمويل
واإلستثمارات والهيالك المهنية وديوان تربية الماشية

11:00 -10:00

عدد 1

آليات التمويل الخارجي في إطار التعاون التونسي السويسري

تـــمـــويــــــــــل المــشــــــــاريــــــع
11:30 -11:00

عدد 1

تمويل المشاريع الفالحية

محاضرة

12:30 -11:30

عدد 1

تمويل المشاريع الفالحية الصغرى

16:30 -9:30

عدد 2

تمويل سالسل القيم في الفالحة

15:30 -14:30

عدد 1

برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتجات الفالحية باإلسواق الداخلية
ودورها في نزاهة المعامالت التجارية وإنتضامية التزويد

16:30 -15:30

عدد 1

تيسير تصدير المنتجات الفالحية

11:30 -10:30

عدد 1

فرص اإلستثمار في مجال تثمين منتجات خلية النحل (سم
النحل  -ملاكت النحل)...

12:30 -11:30

عدد 1

فرص اإلستثمار في مجال إنتاج وتحويل الخروب

13:30 -12:30

عدد 1

فرص اإلستثمار في مجال إنتاج الزعفران والمورينقا
والستيفيا

السيد وجدي بن عثمان والسيد Udo Burk
شركة اإلستثمار العصري سياكر (بنك اإلساكن)
البنك التونسي للتضامن وزيتونة تمكين ومؤسسة إندا
مشروع التعاون التونسي األلماني ()PAD II-IAAA-IPFA

تــرويــج المنـتـجـــات الـفــالحـيـــــة
وزارة التجارة
وزارة التجارة (مركز النهوض بالصادرات)

المجــــاالت الجــــديـــدة والـــواعــــــدة

الـورشــات

الخميس
 11أكتوبـر 2018

13:30 -9:30

عدد 1

المحتــوى

تـــربــــيـــــة المـــاشـــيــــة

الـورشـات

الـورشــات

الـمـحـاضـــرات

اليـــوم العـــرض

التــوقيـــت

قاعة العرض

المحاضــر

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وباعثي مشاريع
(فادية الزريبي وسيف الدين الزموري)
السيد عبد الحميد خالدي
(معهد البحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات)
السيد مقداد نصري والسيدة جواهر الرباعي
والسيدة سارة التومي (باعثي مشاريع فالحية)

