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ديسمبر  9 مؤرخ في 2014 لسنة 298عدد  مقتضى قرار جمهوريب
2014.  

 مستشار، بمهام رئيس متصرفكّلف السيد لطفي الغرياني، 
قليمية ات ممثليات المنظمات الدولية واإلقسم امتيازات وحصان

  . بإدارة التشريفات الدبلوماسية  بوزارة الشؤون الخارجية

  

  

  الفالحةوزارة

  

يتعلق بتنقيح  2014 ديسمبر 5فالحة مؤرخ في القرار مـن وزيـر 
المتعلق بالخدمات اإلدارية  2005 أكتوبر 24القرار المؤرخ في 

المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية 
  .والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالّنظر وشروط إسدائها

  إن وزير الفالحة،
 المؤرخ 2011  لسنة6الع على القانون التأسيسي عدد بعد االّط

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية  2011 ديسمبر 16في 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون األساسي 

 ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001
 فيـــــفري 13 المؤرخ في 2001 لسنـة 420وعلى األمر عدد 

يع النصوص التي  المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جم2001
 المؤرخ 2011 لسنة 1560 األمر عدد نقحته أو تممته وآخرها

  ،2011  سبتمبر5في 

 نوفمبر 9 خ في المؤر2004 لسنة 2631وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح 2004

وزارة الفالحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت 
 العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  عضاء الحكومة، المتعلق بتسمية أ2014

 24المؤرخ في والموارد المائية وعلى قرار وزير الفالحة 

 المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل 2005أكتوبر 
المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات 
والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالّنظر وشروط إسدائها وعلى 

  .ه وتممتهتنقحي جميع النصوص الت

   :يأتي ما قرر

 34.3 و27.3 و17.2 عدد ـ تلغى البطاقات األول الفصل

 2005 أكتوبر 24 الملحقة بالقرار المؤرخ في 3.5 و2.4 و35.3و
حماية ومراقبة جودة  أعاله والمتــعلقة بكل من قطاع المشار إليه

عمومي المنتجات الفالحية وقطاع المصالح البيطرية واستغالل الملك ال
تقنية تربية (حري وتربية األسماك واإلنتاج الحيواني بللمياه والصيد ال

) جديد (27.3و) جديد (17.2وتعوض بالبطاقات عدد ) الماشية
) جديد (3.5و) جديد (2.4و) جديد (35.3و) جديد (34.3و

  .  القرارهذا الملحقة ب

 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية 2الفصل 
زارة الفالحة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بو

إليها بالّنظر مكّلفون، كّل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي 
  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 ديسمبر 5 في تونس
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة
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     )جديد (17.2 : ملحق عدد                                                                    التونسيةالجمهورية 
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  تصال واإلرشاد اإلداريام االنظ
  يكــــــــــادس

  
  
  

  اطنمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع الموقسي
  ...........................مؤرخ في ............................................................ ار وزير قر: مرجع ال

  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         
  ...................)بتاريخ ......................................... الرسمي للجمهورية التونسية عدد لرائد ا         (

   ارة الفالحةوز: مؤسســـــــــــة ال
  حماية ومراقبة جودة المنتوجات الفالحية: مجال الخدمــــــة 
    بطاقة مهنية: موضوع الخدمـة 

  نتفاع بالخدمةشروط اال
  اس الشروط واحترام مقتضياتهإمضاء كر

  
  الوثائق المطلوبة

  كراس الشروط ممضى من قبل المعني باألمر
  

  اآلجال  األطراف المتدخلة  مراحل الخدمة
  وط ممضىركراس ش إيداع ـ

  معاينة فنية مع إعداد محضر في الغرضـ 
  
  طاقة المهنية وإمضاؤهابإعداد الـ 
  تسليم البطاقة المهنيةـ 
  

  الطالب
حة المختصة باإلدارة العامة لحماية المصل

  ومراقبة جودة المنتجات الفالحية
"  

مكتب الضبط باإلدارة العامة لحماية ومراقبة 
جودة المنتجات الفالحية أو بالمندوبية الجهوية 

  ة المعنيةيللتنمية الفالح

  
  
  
  

 أيام من تاريخ استيفاء الشروط 10
  المضمنة بالكراس

  
  مكان إيداع الملف

  مكتب الضبط باإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية: لحة المص
   نهج آالن سافاري أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية30: العنوان 

  
  مكان الحصول على الخدمة

  مة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنيةمكتب الضبط باإلدارة العا: المصلحة 
   نهج آالن سافاري أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية30 :  العنوان

  
  أجل الحصول على الخدمة

   أيام من تاريخ استيفاء الشروط المضمنة بالكراس10
  

  عية والترتيبيةالمراجع التشري
 المتعلق بترتيب البذور والشتالت وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات 2000 جانفي 18مؤرخ في ال 2000 لسنة 101األمر عدد 

الفصل (العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها واالتجار فيها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته 
2(  

  يل المواطــــــــــندل
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     )جديد (27.3 : ملحق عدد                                                                    لجمهورية التونسيةا
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  تصال واإلرشاد اإلداريام االنظ
  يكــــــــــادس    

  
  
  

  قات مع المواطنمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقسي
  ...........................مؤرخ في ............................................................ ار وزير قر: مرجع ال

  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         
  ...................)بتاريخ ......................................... لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ا   (      

   ارة الفالحةوز: مؤسســـــــــــة ال
  )تقنية تربية الماشية(اإلنتاج الحيواني : مجال الخدمــــــة 
    ئية عند توريد الدواجن ومنتوجات الدواجنشهادة في التمتع باالمتيازات الجبا: موضوع الخدمـة 

  نتفاع بالخدمةط  االشرو
  ـ الحصول على موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن

  جب أن تكون منشأة مصادق عليها يـ 
  

  الوثائق المطلوبة
  ـ مطلب في الحصول على الشهادة

  ـ فاتورة شراء
  جنةسمية على صالحية مدرـ مصادقة صحية 

  )موافقة على التوريد(ـ موافقة من المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن 
  

  اآلجال  األطراف المتدخلة  مراحل الخدمة
  الملف إيداع ـ

  تسجيل الملف وإحالته إلى المصلحة المختصةـ 
    دراسة الملفـ 
    الشهادةتسليم ـ 

  المورد
  مكتب الضبط

  المصلحة الفنية
  مكتب الضبط

  
  
  

  ام أي4
  

  مكان إيداع الملف
  لإلنتاج الفالحيمكتب الضبط باإلدارة العامة : المصلحة 
  1002 تونسـ  نهج آالن سافاري 30: العنوان 

    
  مكان الحصول على الخدمة

  لإلنتاج الفالحيمكتب الضبط باإلدارة العامة : المصلحة 
    1002 تونسـ  نهج آالن سافاري 30 :  العنوان

  
  ى الخدمةأجل الحصول عل

  )2010 سبتمبر 28مؤرخ في  2010لسنة  1882ويعتبر سكوت اإلدارة موافقة ضمنية طبقا لألمر عدد ( أيام بداية من تاريخ إيداع الملف 4
  

  المراجع التشريعية والترتيبية
 1999 جانفي 4 بتاريخ 1999 لسنة 7ـ االمتيازات الجبائية تضبط بمقتضى أمر ظرفي سنوي مثال ذلك األمر الظرفي السنوي عدد 

  .الفصل األول
بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها وعلى جميع  المتعلق 1993 ماي 3مؤرخ في ال 1993 لسنة 982األمر عدد ـ 

  .2010 سبتمبر 28 المؤرخ في 2010 لسنة 1882النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
 ماي 21 المؤرخ في 2007 لسنة 1260المتعلق بإتمام األمر عدد  2010 سبتمبر 28 المؤرخ في 2010 سنة ل2437ـ األمر عدد 

  .المتعلق بضبط الحاالت التي يعتبر سكوت اإلدارة عنها موافقة ضمنية 2007

  يل المواطــــــــــندل
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    )جديد( 34.3 : عدد بطاقة                                                                    الجمهورية التونسية
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  تصال واإلرشاد اإلداريام االنظ
  يكــــــــــادس

  
  

  
  مة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطنقسي

  ........................... مؤرخ في ............................................................ار وزير قر: مرجع ال
  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         

  ..............).....بتاريخ ......................................... لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ا         (
  ارة الفالحةوز: مؤسســـــــــــة ال

  المصالح البيطرية: مجال الخدمــــــة 
    )حجز وإتالف المنتجات الحيوانية(شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد : موضوع الخدمـة 

  نتفاع بالخدمةشروط  اال
  الشروط الصحية المستوجبة عند التوريدـ عدم مطابقة المنتجات الحيوانية للمواصفات الفنية و

  ـ وجود مانع صحي يحول دون إرجاع المنتجات الحيوانية للبلد المصدر
  

  الوثائق المطلوبة
  الشيء

  
  اآلجال  األطراف المتدخلة  مراحل الخدمة

  البضاعة إثر القبول الوقتي إيداع ـ
  إتمام المراقبة الصحية البيطريةـ 
    الشهادة وتسليمهاإعداد ـ 

  ردالمو
  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا
  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا

  
  

   باستثناء المخاطر المحتملةايوم 21
  

  مكان إيداع الملف
  : المصلحة 
  : العنوان 

  
  مكان الحصول على الخدمة

  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا: المصلحة 
  رة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيامقر دائ :  العنوان

  
  أجل الحصول على الخدمة

   باستثناء المخاطر المحتملةايوم 21
  

  المراجع التشريعية والترتيبية
  .المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير 1999 مارس 9 المؤرخ في 1999  لسنة24ـ القانون عدد 
المتعلق بتنظيم تدخل األطباء البياطرة واألعوان المكلفين بالمراقبة  2002 مارس 26 المؤرخ في 2002نة  لس668ـ األمر عدد 

  .الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير

  يل المواطــــــــــندل
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     )جديد (35.3 : عدد بطاقة                                                                    الجمهورية التونسية
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  تصال واإلرشاد اإلداريام االنظ
  يكــــــــــادس

  
  

  
  مة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطنقسي

  ...........................مؤرخ في ............................................................ ار وزير قر: مرجع ال
  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         

  ...................)بتاريخ ......................................... لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ا         (
  ارة الفالحةوز: ــة مؤسســـــــــال

   المصالح البيطرية: مجال الخدمة 
    ) عن الحيواناترفع الحجر( البيطرية عند التوريد شهادة المراقبة الصحية: موضوع الخدمـة 

  نتفاع بالخدمةشروط اال
  مطابقة الحيوانات للمواصفات والشروط الصحية المستوجبة عند التوريد

  
  الوثائق المطلوبة

  الشيء
  

  اآلجال  األطراف المتدخلة  حل الخدمةمرا
وضع الحيوانات تحت نظام الحجر الصحي إثر  ـ

  القبول الوقتي
    إتمام المراقبة الصحية البيطريةـ 
  الشهادة وتسليمهاإعداد ـ 

  ردالمو
  

  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا
  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا

  
  
  

  خاطر المحتملةيوما باستثناء الم 21
  

  مكان إيداع الملف
  : المصلحة 
  : العنوان 

  
  مكان الحصول على الخدمة

  دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا: المصلحة 
  مقر دائرة اإلنتاج الحيواني المختصة ترابيا :  العنوان

  
  أجل الحصول على الخدمة

  يوما باستثناء المخاطر المحتملة 21
  

  شريعية والترتيبيةالمراجع الت
  .المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير 1999 مارس 9 المؤرخ في 1999سنة  ل24ـ القانون عدد 
المتعلق بتنظيم تدخل األطباء البياطرة واألعوان المكلفين بالمراقبة  2002 مارس 26في  المؤرخ 2002 لسنة 668ـ األمر عدد 

  .د التوريد والتصديرالصحية البيطرية عن

  يل المواطــــــــــندل
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     )جديد (2.4 : ملحق عدد                                                                    الجمهورية التونسية
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  ام االتصال واإلرشاد اإلدارينظ
  يكــــــــــادس

  
  
  

  للمكتب المركزي للعالقات مع المواطنمة مخصصة قسي
  ...........................مؤرخ في ............................................................ ار وزير قر: مرجع ال

  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         
  ...................)بتاريخ ......................................... لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ا         (

ــــــة ال   ارة الفالحة وز: مؤسســـــ
  الصيد البحري وتربية األسماك: مجال الخدمــــــة 
    حريبدة صيد ترخيص في صنع أو توريد وح: موضوع الخدمـة 

  نتفاع بالخدمةشروط اال
  ـ يجب أن يكون الطالب مجهزا

ـ في صورة تعويض وحدة مهملة أو متداعية يجب أن ال تكون هذه الوحدة متوقفة عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين في تاريخ تقديم مطلب 
  التعويض 

  
  الوثائق المطلوبة

  ـ مطلب على مطبوعة إدارية
  ن بطاقة التعريف الوطنيةـ نسخة م

  بين حالة وحدة الصيد وتجهيزاتها في حالة الرغبة في توريد وحدة صيد مستعملةيير في هذا المجال بـ تقرير معد من طرف خ
  )يمكن أن يكون التعويض إما بالصنع أو بالتوريد(ـ آخر رخصة صيد أسندت إلى الوحدات المراد تعويضها في صورة التعويض 

  رف فيه باإلمضاء بشطب الوحدة أو بتحويل نشاطهالتزام معـ ا
  

  اآلجال  األطراف المتدخلة  مراحل الخدمة
  الملف إيداع ـ
  دراسة الملف وإحالته إلى اإلدارة المركزيةـ 
عرض الملف على أنظار اللجنة االستشارية إلسـناد تـراخيص       ـ

  صنع وتوريد وحدات الصيد البحري 
   بعد مداوالت اللجنةعرض الملف على السيد الوزيرـ 

  
  ـ إعالم المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالرأي النهائي

  
  ـ إعداد الترخيص وإمضائه

    ـ تسليم الترخيص 

  الطالب
  دائرة الصيد البحري وتربية األسماك

اإلدارة العامــــــة للــــــصيد البحــــــري وتربيـــــــة    
  األسماك

اإلدارة العامــــــة للــــــصيد البحــــــري وتربيـــــــة    
  األسماك
 العامــــــة للــــــصيد البحــــــري وتربيـــــــة    اإلدارة

  األسماك
  المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

  دائرة الصيد البحري وتربية األسماك

  
  
  
  
  
  
  
  

 يوما على أقصى تقدير بداية من 35
  تاريخ إيداع الملف

  
  مكان إيداع الملف

  دائرة الصيد البحري وتربية األسماك المعنية: المصلحة 
  الصيد البحري وتربية األسماك المعنيةمقر دائرة : العنوان 

    
  مكان الحصول على الخدمة

  دائرة الصيد البحري وتربية األسماك المعنية: المصلحة 
    مقر دائرة الصيد البحري وتربية األسماك المعنية :  العنوان

  
  أجل الحصول على الخدمة

  يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ إيداع الملف 35
  

  ع التشريعية والترتيبيةالمراج
  .) جديد6الفصل (المتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته  1994 جانفي 31 المؤرخ في 1994ة  لسن13القانون عدد ـ 

اد تراخيص صنع وتوريد تركيبة وطرق سير اللجنة االستشارية إلسن المتعلق بضبط 1999 سبتمبر 27 المؤرخ في 1999 لسنة 2129ـ األمر عدد 
  .وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تممته أو نقحته

  .المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تممته أو نقحته 1995 سبتمبر 28فالحة المؤرخ في قرار وزير الـ 
  .المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري 2002 ديسمبر 19مائية المؤرخ في ـ قرار وزير الفالحة والبيئة والموارد ال

  يل المواطــــــــــندل
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     )جديد (3.5 : ملحق عدد                                                                    الجمهورية التونسية
  :أعدت في                    الفالحةوزارة  
  

  تصال واإلرشاد اإلداريام االنظ
  ــاديكــــــــس

  
  
  

  مة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطنقسي
  ...........................مؤرخ في ............................................................ ار وزير قر: مرجع ال

  ............................................................................نقيحه بالقرار المؤرخ في  تكما تم         
  ...................)بتاريخ ......................................... لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ا         (

  ارة الفالحةوز: مؤسســـــــــــة ال
  استغالل الملك العمومي للمياه: مجال الخدمة 

  بئر سطحية في منطقة صيانة أو تحجير) أو تعميق أو تعويض أو ترميم أو تجهيز(قرار يرخص بمقتضاه إحداث : وع الخدمـة موض
  نتفاع بالخدمةشروط اال

  ـ موقع القطعة الفالحية خارج منطقة عمومية سقوية
  )مثل القطرة ـ قطرة(ي يمكن من االقتصاد في الماء رـ أن تكون القطعة مجهزة بنظام 

  ـ تداعي البئر أو عدم صلوحية أجهزة الضخ
  

  الوثائق المطلوبة
  على ورق عاديـ مطلب 

  ـ وثيقة تثبت تداعي البئر أو عدم صلوحية استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة
  

  اآلجال  األطراف المتدخلة  مراحل الخدمة
  إيداع الملف ـ

  يدانيحث المبدراسة الملف وإجراء الـ 
   في نظيريننص القرارإعداد ـ 
  

  ـ المصادقة على القرار وإمضاءه في نظيرين
  

قـرار  (ية النظيرين إلى دائرة الموارد المائـ إحالة  
  )االحداث

  األمربـ تسليم نظير إلى المعني 

  الطالب
  )النسبة إلى اإلحداثب(الموارد المائية دائرة 

ــوارلاإلدارة العامـــة ل ــوارد  /د المائيـــةمـ ــرة المـ دائـ
  المائية

المنــــــدوب الجهـــــوي للتنميــــــة  /حـــــة وزيـــــر الفال 
  الفالحية

  اإلدارة العامة للموارد المائية
  

ــوارد المائيـــة  ــوارد  /اإلدارة العامـــة للمـ ــرة المـ دائـ
  المائية

  
  
  
  
  
  
  
  

 أسابيع بداية من تاريخ 3أسبوعان إلى 
  إيداع الملف

  
  مكان إيداع الملف

   )أو اإلدارة العامة للموارد المائية(معنية  مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ال:المصلحة 
   1008 نهج السيدة المنوبية ـ تونس 43أو / مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية:العنوان 

  
  مكان الحصول على الخدمة

  ) المائيةأو اإلدارة العامة للموارد(مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية : المصلحة 
  1008 نهج السيدة المنوبية ـ تونس 43أو /مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية المعنية :  العنوان

  
  أجل الحصول على الخدمة

  أسبوعان إلى ثالثة أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف
  

  المراجع التشريعية والترتيبية
الفصالن ( وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها 1975 مارس 31 المؤرخ في 1975ة  لسن16مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد ـ 

  .)15 و13
 المتعلق بإحداث 1981 جانفي 14 المؤرخ في 1981 لسنة 62األمر عدد : مثال (المتعلقة بإحداث مناطق تحجير أو صيانة مر واـ األ

  )).4(الفقرة ) 2الفصل (منطقة تحجير بجهة سليمان 

  يل المواطــــــــــندل




