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 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه            .2018 فيفري 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل   .2016 أكتوبر 25من  ـ يجري العمل بهذا القرار لمدة أربع سنوات بداية 2الفصل 

     سمير الطيب                    والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية               سليم خلبوس     وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1970 لسنة 66نون عدد وعلى القا  بعد االطالع على الدستور،  المائية والصيد البحري،إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفالحة والموارد   .الفالحي بمؤسسات التعليم العالي والبحث  بحثعلق بإحداث مخابريت 2018 فيفري 13 مؤرخ في والموارد المائية والصيد البحري ووزير الفالحة حث العلميقرار من وزير التعليم العالي والب  
، وخاصة 1971 بضبط قانون المالية لتصرف سنة المتعلق 1970  جويلية 30 المؤرخ في 1990 لسنة 72وعلى القانون عدد    منه،38الفصل 
 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19وعلى القانون عدد   ،2016 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016لسنة  71جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى 1996جانفي  31مؤرخ في  ال1996 لسنة 6وعلى القانون التوجيهي عدد    المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي،1990
ي نقحته  المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص الت2008  جانفي 21 المؤرخ في 1991 لسنة 104وعلى األمر عدد   ،2017 ماي 2 المؤرخ في 2017 لسنة 38وخاصة القانون عدد 
ة البحث  بضبط التنظيم اإلداري والمالي لمؤسسالمتعلق 1991  ماي 12 المؤرخ في 2015ة  لسن151عدد الحكومي وخاصة األمر  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والتعليم العالي الفالحي
2015،  

 ماي 19 المؤرخ في 1997 لسنة 941وعلى األمر عدد 
 نوفمبر 30في  المؤرخ 1998 لسنة 2409وعلى األمر عدد   ،2005 أوت 15 المؤرخ في 2005لسنة  2311لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه باألمر عدد  المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية 1997
 ماي 30 المؤرخ في 2000 لسنة 1187وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،1998
 أوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 1903وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،2000
 فيفري 11 المؤرخ في 2008 لسنة 416وعلى األمر عدد   وضبط مهامه،  المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس2000
 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716وعلى األمر عدد   للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي والعلمي 2008
 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 644وعلى األمر عدد   ،2011 جوان 9 المؤرخ في 2011لسنة  683لبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد وا المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 2008
 أوت 9واألسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة تصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية تكنولوجيات االالفالحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير ووزير الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107د وعلى األمر الرئاسي عد   منه،8 و6ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين  المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث 2009
عهد الوطني للبحوث الزراعية وبطلب من المديرين العامين للم  التابعة لكل جامعة، بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث المتعلق 2007   وبطلب من مدير المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس،  بتونس ومعهد الزيتونة،
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  المخبر  المؤسسة    :الفالحي مخابر البحث المعرفة بتسميتها طبقا للجدول التالي الفصل األول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث   :قررا ما يلي   .وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي  خذ رأي مجلسي جامعتي قرطاج وصفاقس،أبعد و  وباقتراح من رئيسي جامعتي قرطاج وصفاقس،  بتونس،الزراعية بتونس ومعهد الزيتونة والمعهد الوطني للعلوم الفالحية وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحوث 
الحية المعهد الوطني للعلوم الف   بتونس

  فياالقتصاد الري  بتونسالمعهد الوطني للبحوث الزراعية   والمنتوجات الحيوية المائيةالبيوتكنولوجيا الزرقاء   البحارالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا   التنوع البيولوجي البحري  جةذوالنمبعد، التحليل المجالي االستشعار عن : الطبيعية التصرف المندمج في المواد 
  الزيتونالمنظومة المتكاملة إلنتاج   معهد الزيتونة

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه            .2018 فيفري 13تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل  

     سمير الطيب                    والصيد البحري             وزير الفالحة والموارد المائية  سليم خلبوس     وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 فيفري 13 مؤرخ في 2018 لسنة 168أمر حكومي عدد    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  إن رئيس الحكومة،  .بوالية سليانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها التنمية المحلية مشروع تطوير المنظومات الفالحية من أجل يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2018
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية لة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدو1983

 مارس 8 المؤرخ في 1989 لسنة 44وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
ا هو  المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفالحية كم1989  أكتوبر 31 المؤرخ في 1994 لسنة 116متمم بالقانون عدد 
 جوان 7مؤرخ في ال 2017 لسنة 44قانون عدد وعلى ال  ،1994
ظومات الفالحية من أجل الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنلتونسية والصندوق الدولي للتنمية ا بين الجمهورية 2017جانفي  26تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ الم 2017  جوان 29 المؤرخ في 1989 لسنة 832وعلى األمر عدد   ،التنمية المحلية بوالية سليانة
 أوت 31 المؤرخ في 1989 لسنة 1238وعلى األمر عدد   ،2017 جوان 9المؤرخ في  2017سنة  ل738نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطريقة سير 1989
 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد   للتنمية الفالحية بسليانة، المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية 1989
 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد   إعدادها وإنجازها ومتابعتها، المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد    المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001


