بمقتضى أمر حكومي عدد  865لسنة  2017مؤرخ في  9أوت
.2017
كلف السيد محمد بوهﻼل ،أستاذ التعليم العالي ،بمهام اﻷمين
العام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة بوزارة التربية ابتداء
من  1جويلية .2017
عمﻼ بأحكام الفصل  5من اﻷمر عدد  3295لسنة 2012
المؤرخ في  18ديسمبر  ،2012يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  866لسنة  2017مؤرخ في  9أوت
.2017
كلفت السيدة نوال بن علي حرم رحيم ،متصرف عام للتربية،
بمهام مدير عام للتعاون الدولي بوزارة التربية.

بمقتضى أمر حكومي عدد  867لسنة  2017مؤرخ في  9أوت
.2017
أنهيت تسمية السيد محمد الطاهر باﻷسود ،مراقب عام
للمصالح العمومية ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة
والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من  18ماي .2017

قرار من وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في  31جويلية  2017يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في
 28فيفري  2017المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط
المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون.
إن وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  24لسنة  1999المؤرخ في  9مارس 1999
المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد  95لسنة  2005المؤرخ في  18أكتوبر
 2005المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم
تنقيحه بالقانون عدد  54لسنة  2007المتعلق بمكافحة تعاطي
المنشطات في مجال الرياضة وخاصة الفصل  3منه،
صفحــة 2600

وعلى القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ في  27ديسمبر
 2007المتعلق بحفز المبادرة اﻻقتصادية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  54لسنة  2013المؤرخ في
 30ديسمبر  2013المتعلق بقانون المالية لسنة ،2014
وعلى القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بتنظيم وزارة الفﻼحة وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها اﻷمر عدد  1560لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1148لسنة  2016المؤرخ في 19
أوت  2016المتعلق بضبط إجراءات وصيغ اﻻستشارة الوجوبية
لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  570لسنة  2017المؤرخ في 9
ماي  2017المتعلق بتكليف وزير التنمية واﻻستثمار والتعاون
الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الفﻼحة والموارد المائية المؤرخ في  9أوت
 2007المتعلق بضبط قائمة الحيوانات الصغرى،
وعلى قرار وزير الفﻼحة ووزير الصحة المؤرخ في  31ماي
 2012المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية باﻻسترسال
ومنتجاتها وطريقة استرسالها،
وعلى قرار وزير الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
المؤرخ في  28فيفري  2017المتعلق بالمصادقة على كراس
الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل اﻷول ـ يلغى الملحق عدد  1المتعلق ببطاقة اﻹرشادات
الملحق بكراس الشروط المتعلق بإحداث مراكز تربية الحلزون
والمصادق عليه بالقرار المؤرخ في  28فيفري  2017المشار إليه
أعﻼه ويعوض ببطاقة اﻹرشادات المصاحبة لهذا القرار.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار وبطاقة اﻹشادات الملحقة به
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  31جويلية .2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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وزير الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
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الجمهورية التونسية
وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفﻼحية بـ.........

بطاقة إرشادات
)إحداث مركز لتربية الحلزون(

 1ـ الباعث ):(1
شخص طبيعي:
ـ اﻻسم واللقب ................................:وثيقة الهوية

).............................:(2عدد...........................

ـ صادر)ة( بـ...............................................:في .....................…...

ـ المستوى التعليمي.....................................:ميدان النشاط اﻷصلي...............................................:
ـ عنوان مقر النشاط اﻷصلي.......................:النشاط الثانوي...........................................................:
ـ الهاتف القار.........................................:الهاتف الجوال........................................................:
ـ الفاكس.........................................:العنوان اﻹلكتروني.........................................................:
شخص معنوي:
11-03.87-16

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

اسم المؤسسة............................................................................................................:
تاريخ اﻹحداث......................................:الرقم بالسجل التجاري................................................:
ميدان النشاط اﻷصلي.....................................................................................................:
عنوان المقر اﻻجتماعي....................................................................................................:
الهاتف.............................:الفاكس............................:العنوان اﻹلكتروني..................................:
اسم الممثل القانوني ولقبه................................................................................................:

 2ـ المركز المزمع إحداثه:
ـ المكان...................................................................................................................:
ـ العمادة...........................:المعتمدية.....................................:الوﻻية..................................:
ـ الهاتف .................................................:الفاكس..........................................................:
ـ مساحة المركز الجملية )م...............................................................................................:(2
ـ المساحة المخصصة للحلزون )م..........................................................................................:(2
ـ طاقة استيعاب المركز......................................................................................................:
أخرى )أذكرها(.............
كراء
ملك
ـ صيغة اﻻستغﻼل):(1
 3ـ الموارد البشرية والفنية:
اﻻنتداب ):(3
ـ اﻻسم واللقب ...................................:وثيقة الهوية ).....................:(2عدد................................:
صادر)ة( بـ...............................................:في .....................…...
ـ
ـ
ـ
ـ

المستوى التعليمي....................................:الشهادة العلمية أو المهنية )إن وجدت(................................:
التخصص المهني.................................................................:
العنوان...........................:ـ الهاتف ...................:البريد اﻹلكتروني...........................................:
مدة المباشرة الميدانية )الخبرة(............................................................................................:
................في....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1توضع عﻼمة ) (xفي الخانة المناسبة.
) (2يذكر :بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
) (3ترفق بهذه البطاقة قائمة اسمية في الفنيين إذا تجاوز عددهم الشخص الواحد.
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)اﻹمضاء والختم(

صفحـة 2601

