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 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر ـ 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 3تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

  محمود الياس حمزة
  ة المالية يروز

  سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث 

  العلمي
 منصف بوكثير

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

 جوان 3 ؤرخ في م2022 لسنة 527عدد أمر رئاسي 
 المؤرخ 2000 لسنة 1935 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2022

بتنظيم معهد البحوث البيطرية المتعلق  2000أوت  29 في
  .سبتون

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

 بعد االّطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

جويلية  30  المؤرخ في1990  لسنة72 وعلى القانون عدد

  ، مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحيداث  المتعلق بإح1990

 31 المؤرخ في 1996  لسنة6  عدد التوجيهيوعلى القانون

بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى المتعلق  1996جانفي 

 71جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

المتعلق بقانون  2016 سبتمبر 3 المؤرخ في 2016ة لسن

  ،  منه36ستثمار وخاصة الفصل اال

جانفي  21  المؤرخ في1991  لسنة104 وعلى األمر عدد
التنظيم اإلداري والمالي لمؤسسة البحث   المتعلق بضبط 1991

  والتعليم العالي الفالحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 المؤرخ في 2010  لسنة 1318أو تممته وآخرها األمر عدد  

  ،2010 ماي 31

أفريل  10  المؤرخ في1991  لسنة517 ى األمر عددوعل
شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام  المتعلق بضبط 1991

ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث 
وشروط اإلعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي 

خ في  المؤر2002 لسنة 24نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد 
  ،2002 جانفي 8

مارس   أول المؤرخ في1993  لسنة507 وعلى األمر عدد
شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام  المتعلق بضبط 1993

ولكاتب أول ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفالحي 
  وشروط اإلعفاء من هذه الخطط،

جانفي  10  المؤرخ في1994  لسنة53 وعلى األمر عدد
 بعض الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها المتعلق بضبط 1994

بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفالحي وكذلك المنح 
  واالمتيازات المسندة للمكلفين بتلك الخطط،

 أوت 29 المؤرخ في 2000 لسنة 1935 وعلى األمر عدد
 ،تنظيم معهد البحوث البيطرية بتونسالمتعلق ب 2000

  فيفري13  المؤرخ في2001 سنة ل419 وعلى األمر عدد
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

  مارس24المؤرخ في  2005 لسنة 910 وعلى األمر عدد
 المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005

 وعلى جميع وعلى المؤسسات التي ال تكتسي صبغة إدارية،
 لسنة 3170 ألمر عدد االنصوص التي نقحته أو تممته وآخرها

  ،2010 ديسمبر 13  المؤرخ في2010

  فيفري11  المؤرخ في2008 لسنة 416 وعلى األمر عدد
التنظيم اإلداري والمالي والعلمي المتعلق بضبط  2008

  للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

جانفي  13  المؤرخ في2015  لسنة709 وعلى األمر عدد
ن وبإدماج أعوانه يذف سلك الباحثين الفالحيبح المتعلق 2015

بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم 
 ،العالي الفالحي

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021توبر أك

  اإلدارية،ى رأي المحكمة علو
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   .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

  من 5المطة التاسعة من الفصل   أحكام تلغىـ الفصل األول 

 2000 أوت 29المؤرخ في  2000لسنة  1935 عدد األمر

   :التاليةكام حاأل أعاله وتعوض ب إليهرمشاال

  ): مطة تاسعة جديدة( 5الفصل 

ممثلين ألعوان البحث بمعهد البحوث البيطرية بتونس يضبط ـ 

عددهم وطريقة انتخابهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفالحة 

  أعضاء،:  والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

سمي  هذا األمر الرئاسي بالرائد الرينشر ـ 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 3تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

  محمود الياس حمزة

  ة المالية وزير
  سهام البوغديري نمصية

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 جوان 10البحري مؤرخ في 

تكّلف السيدة نجوى ناصف، مهندس عام، بمهام مدير الموارد 

العلفية والمراعي باإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة 

  .والموارد المائية والصيد البحري

  

لفالحة والموارد المائية والصيد قرار من وزير ابمقتضى 
  .2022 جوان 10البحري مؤرخ في 

يكّلف السيد هيكل حشالف، مهندس رئيس، بمهام مدير 

اإلنتاج الحيواني والنهوض بالقطيع باإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي 

  .بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

المائية والصيد قرار من وزير الفالحة والموارد بمقتضى 
 17البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 

  .2021نوفمبر 

تكّلف السيدة هنية شقراني حرم رجب، أستاذ مساعد للتعليم 

العالي الفالحي، بمهام مدير دراسات بالمدرسة العليا للفالحة 

  .2020 فيفري 24بالكاف، وذلك ابتداء من 

  

الحة والموارد المائية والصيد قرار من وزير الفبمقتضى 
  .2022 جوان 3البحري مؤرخ في 

يسمى السيد عبد السّتار الجباري، مهندس عام ومدير فّني 

بالدرجة االستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة التنقيب عن المياه 

  .الّتابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  

 والموارد المائية والصيد قرار من وزير الفالحةبمقتضى 
  .2022 جوان 1البحري مؤرخ في 

يسمى السيد محمد سعد الّله، محلل رئيس، في رتبة محلل 

  .عام بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

  

  

 

  

 وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلميقرار من 
 نتداب يتعلق بفتح مناظرة ال2022 جوان 9 مؤرخ في
  . ستشفائيين جامعيين في طب األسنانامساعدين 

  إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  طالع على الدستور،بعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،استثنائية المتعلق بتدابير 2021سبتمبر 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
  ، جميع النصوص التي نقحته أو تممتهاإلدارية وعلى 

 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980 لسنة 1255وعلى األمر عدد 
 األسنان  المتعلق بضبط القانون األساسي ألطباء1980

  اإلستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 31 المؤرخ في 2000 لسنة 235أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ، 2000جانفي 




