
  45ـــدد ع  2017 جوان 6 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1874صفحــة 

صلب ) اإلدارة العامة للمناجم(والمناجم والطاقات المتجددة  السيدة نجاح الشريف عضوا ممثال عن وزارة الطاقة عينت  .2017 أفريل 17 فيبمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ           .اللجنة االستشارية للمحروقات
من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  ـرارق     سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد   .بعد االّطالع على الدستور  د البحري،إن وزير الفالحة والموارد المائية والصي  .والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائهاالمصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل  2005أكتوبر  24 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 2017 ماي 16في خ مؤر

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد   ، واإلرشاد اإلدارياالتصال المتعلق بنظام 1993
 فيـــــفري 13رخ في  المؤ2001 لسنـة 420وعلى األمر عدد   ، المتعّلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة2001
  ،2011  سبتمبر5في  المؤرخ 2011 لسنة 1560نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001

 نوفمبر 9  المؤرخ في2004 لسنة 2631وعلى األمر عدد 
  :اإلدارية التالية الخدمة المشار إليه أعاله 2005 أكتوبر 24المؤرخ في  بالقرار ضبطها يضاف إلى قائمة الخدمات اإلدارية كما تم  ـول األالفصل   :يأتي ما ررق  .2017 جانفي6بالنصوص الالحقة وآخرها القرار المؤرخ في الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل المصالح التابعة  2005 أكتوبر 24وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في  ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد  ،العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معهاوزارة الفالحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت   المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح2004
  :مراقبة جودة المنتجات الفالحية وحماية ـ  2

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه        .2017 ماي 16تونس في   .التونسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ،يخصه كّل فيما ،والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالّنظر مكّلفونبوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت  المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية  ـ2ل الفص  12.2الملحق عدد : فالحية  ـ شهادة في تعاطي مهنة الفالحة لشراء آالت ومواد ألغراض 32

سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية             
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   12.2الملحق عدد   الفالحة والموارد المائية والصيد البحريوزارة   الجمهورية التونسية
 

  سيكـــــاد   االتصال واإلرشاد اإلدارينظــــام   
 

   
  طــــنادليــــل المو 
 ألرضه أو متسوغا ألرض فالحية أو شريكا في االستغاللمالكا أن يكون المنتفع فالحا  شروط االنتفاع بالخدمة  شهادة في تعاطي مهنة الفالحة لشراء آالت ومواد ألغراض فالحية: موضوع الخدمة   حماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية:مجال الخدمة     رد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة والموا: المؤسسة  ...................)بتاريخ ..................... ....................الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد (  ............................................................................كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في   ..........................................مؤرخ في ....................... ...................................................رار وزير ق: لمرجع ا قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن   
مطلب باسم المندوب الجهوي للتنمية الفالحية المعنيـ  الوثائق المطلوبة    يقوم مقامها ما أو لألرضـ نسخة من عقد الملكية   يسّلمها العمدةفي تعاطي نشاط فالحيـ شهادة    
 ـ تسليم الشهادة  الشهادةاءإمضـ   الشهادةإعدادـ  ـ دراسة الملف  ـ إيداع الملف اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة   

   الفالحياإلرشاد خلية أو   الجهوية للتنمية الفالحية  بالمندوبيةمكتب الضبط   المندوب الجهوي للتنمية الفالحية    دائرة اإلنتاج النباتي  دائرة اإلنتاج النباتي   طالبال

 يوم واحد  يوم واحد يوم واحد 
  الفالحي المعنيةاإلرشاد خلية  مقرأوالمعنية  الجهوية للتنمية الفالحية  مقر المندوبية:العنوان   الفالحي المعنيةاإلرشاد خلية أوالمعنية حية مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفال: المصلحة  مكان الحصول على الخدمة    الفالحي المعنيةاإلرشاد خلية  مقرأوالمعنية  الجهوية للتنمية الفالحية  مقر المندوبية:العنوان   الفالحي المعنيةاإلرشاد خلية أوالمعنية لضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مكتب ا: المصلحة  مكان إيداع الملف  
 أجل الحصول على الخدمة 

  بداية من تاريخ إيداع الملفأيام 3
  والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وإسنادها إلى المتعاملين معها المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفالحة 2004 نوفمبر 9 المؤرخ في 2004 لسنة 2631 األمر عدد - المراجع التشريعية والترتيبية 


