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بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 جوان 29مؤرخ في 

السيدة نعمة اللجمي حرم موسى، تقني رئيس، بمهام كلفت 
رئيس مصلحة بدائرة التهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية 

  .بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس

    

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 جويلية 14مؤرخ في 

مهندس أول بوكالة المعدات سمي السيد سليمان العيفة، 
لتسوية األراضي الفالحية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك 

 .لمهندسي اإلدارات العمومية

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 أوت 2مؤرخ في 

سمي السيد عبد الخالق العجالني عضوا ممثال عن االتحاد 
حة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني التونسي للفال

المشترك للغالل عوضا عن السيد محمد الصافي عمران وذلك 
  .2016 جانفي 28ابتداء من 

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 أوت 2مؤرخ في 

سمي السيد صالح الدين الفضالوي عضوا ممثال عن وزارة 
لية بمجلس إدارة المركز الفني للفالحة البيولوجية عوضا عن الما

  .2015 نوفمبر 10السيد عبد الفتاح الخمير وذلك ابتداء من 

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 أوت 2مؤرخ في 

سمي السيد امبارك غزيل عضوا ممثال عن المندوبية الجهوية 
فالحية بجندوبة بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفالحية للتنمية ال

 أوت 20عوضا عن السيد المكي البامري وذلك ابتداء من 
2015.  

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد 
  .2016  جوان29البحري مؤرخ في 

تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني 
 2013 ديسمبر 23الحمراء واأللبان ابتداء من المشترك للحوم 

  .وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016  جوان29مؤرخ في 

سمي أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم 
 2016 أفريل 12ن  مابتداءالحمراء واأللبان لمدة ثالث سنوات 

  :السيدة والسادة 
ممثل عن وزارة الفالحة والموارد المائية : ـ نهلة العوني 

  .والصيد البحري

  .ممثل عن وزارة المالية: ـ مفتاح صالح 
  .ممثل عن وزارة الصناعة: ـ فتحي الخماسي 

  .التجارةممثل عن وزارة : ـ خالد بن عبد الله 
الصيد ود التونسي للفالحة ممثل عن االتحا: ـ عادل العاصمي 

  .البحري
ممثل عن االتحاد التونسي للفالحة : ـ عبد السالم القرقوري 

  .والصيد البحري

ممثل عن االتحاد التونسي للفالحة : ـ يوسف الشريف 
  .والصيد البحري
  .ممثل عن االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري: ـ عمر الباهي 

االتحاد التونسي للصناعة ممثل عن : ـ الحبيب الجديدي 
  .والتجارة والصناعات التقليدية

ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة : ـ صالح الدين فرشيو 
  .والتجارة والصناعات التقليدية

ممثل عن االتحاد التونسي للصناعة : ـ بوبكر المهري 
  .والتجارة والصناعات التقليدية

نسي للصناعة ممثل عن االتحاد التو: ـ الصادق الحلواني 
  .والتجارة والصناعات التقليدية

  

  

  الصناعة وزارة

  

 جويلية 22 مؤرخ في 2016 لسنة 957أمر حكومي عدد 
 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض 2016

  .بالصناعة والتجديد
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الصناعة،
  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 

  بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم،
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 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما 1989

 لسنة 36 القانون عددبالنصوص الالحقة وخاصة تم تنقيحه 
  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006

 جوان 8 المؤرخ في 1991 لسنة 38وعلى القانون عدد 
قح وأتمم  المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كيفما ن1991

 المؤرخ في 2010 لسنة 25الحقا وخاصة بمقتضى القانون عدد 
  ،2010 ماي 17

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد 
   المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007

 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد 
مهام مجالس  المتعلق بضبط مشموالت المديرين العامين و1997

  المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية،

 أكتوبر 17 المؤرخ في 2000 لسنة 2365وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص بأعوان 2000

  وكالة النهوض بالصناعة،

 جويلية 2 المؤرخ في 2001 لسنة 1567وعلى األمر عدد 
بط التنظيم اإلداري والمالي وطرق سير وكالة  المتعلق بض2001

  النهوض بالصناعة،

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2130وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية االقتصادية 2002

  سابقا بالوزارة األولى،

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد 
  داث هياكل بالوزارة األولى، المتعلق بإح2002

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد 
 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002

التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف 
فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد 

  عة على كاهلها،االلتزامات الموضو

 جانفي 21 المؤرخ في 2003 لسنة 178وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض 2003

  بالصناعة،

 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005

تي ال تكتسي صبغة إدارية كما تم وعلى المؤسسات العمومية ال
 21 المؤرخ في 2007 لسنة 2123تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 23 المؤرخ في 2007 لسنة 2561 واألمر عدد 2007أوت 
 11 المؤرخ في 2008 لسنة 3737 واألمر عدد 2007أكتوبر 

 20 المؤرخ في 2010 لسنة 90 واألمر عدد 2008ديسمبر 
 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3170 واألمر عدد 2010جانفي 

  ،2010ديسمبر 

 أفريل 21 المؤرخ في 2014 لسنة 1589وعلى األمر عدد 
ط و المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشر2014

  اإلعفاء منها بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسم2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية أعضاء 2016جانفي 

  وعلى رأي وزير المالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .جلس الوزراءم مداولة وبعد

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

 لوكالة النهوض الفصل األول ـ يضبط الهيكل التنظيمي
بالصناعة والتجديد طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا 

  .األمر الحكومي

 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس 2الفصل 
. بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل

 وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا ألحكام األمر
المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية واإلعفاء منها بوكالة 

  .النهوض بالصناعة والتجديد

 ـ تدعى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إلى وضع 3الفصل 
المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج  لإلجراءات يضبط القواعد دليل

  .ضمن مشموالت كل هيكل على حدة وعالقات الهياكل فيما بينها

  .يتم تحيين دليل اإلجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلكو

 ـ يلغي هذا األمر الحكومي ويعوض كل أحكام األمر 4الفصل 
 ويعوض 2003 جانفي 21 المؤرخ في 2003 لسنة 178عدد 

  .بالملحق المصاحب

 ـ وزير الصناعة مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي 5الفصل 
  . التونسيةالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

  .2016 جويلية 22تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير الصناعة

زكرياء حمد                     

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

  
  .2016  أوت9بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 

كلف السيد فتحي الشيباني، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير 
  .تأهيل الصناعة بوزارة الصناعةصرف منح برامج التأهيل بمكتب 


