وعلى اﻷمر عدد  1086لسنة  2010المؤرخ في  17ماي
 2010المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية واﻹعفاء
منها بالشركة التونسية ﻷنبوب الغاز العابر للبﻼد التونسية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ في 2
سبتمبر  2020المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية
ﻷنبوب الغاز العابر للبﻼد التونسية طبقا للرسم البياني والملحق
المصاحبين لهذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  2ـ يجرى العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس
بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا ﻷحكام
اﻷمر عدد  1086لسنة  2010المؤرخ في  17ماي 2010
المشار إليه أعﻼه.
الفصل  3ـ تدعى الشركة التونسية ﻷنبوب الغاز العابر للبﻼد
التونسية إلى وضع دليل لﻺجراءات يضبط القواعد الﻼزمة للقيام
بكل مهمة تندرج ضمن مشموﻻت كل هيكل على حدة وعﻼقات
الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل اﻹجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل  4ـ تلغى جميع أحكام اﻷمر عدد  2555لسنة 2009
المؤرخ في  3سبتمبر  2009المشار إليه أعﻼه.
الفصل  5ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مكلّفة بتنفيذ هذا
اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  21جانفي .2021
رئيس الحكومة

اﻹمضاء المجاور

هشام مشيشي

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغير

قرار من وزيرة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في  25جانفي  2021يتعلق بضبط قائمة الوثائق
المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة
الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة
لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين
الهياكل العمومية.
إن وزيرة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  47لسنة  2019المؤرخ في  29ماي
 2019المتعلق بتحسين مناخ اﻻستثمار وخاصة الفصل  2منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  31لسنة  2020المؤرخ
في  10جوان  2020المتعلق بالتبادل اﻹلكتروني للمعطيات بين
الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى اﻷمر عدد  982لسنة  1993المؤرخ في  3ماي
 1993خاص بالعﻼقة بين اﻹدارة والمتعاملين معها وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  1880لسنة  1993المؤرخ في  13سبتمبر
 1993المتعلق بنظام اﻻتصال واﻹرشاد اﻹداري،
وعلى اﻷمر عدد  419لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الفﻼحة،
وعلى اﻷمر عدد  420لسنة  2001المؤرخ في  13فيفري
 2001المتعلق بتنظيم وزارة الفﻼحة كما هو منقح ومتمم
بالنصوص الﻼحقة وآخرها اﻷمر الحكومي عدد  503لسنة 2018
المؤرخ في  31ماي ،2018
وعلى اﻷمر عدد  2631لسنة  2004المؤرخ في  9نوفمبر
 2004المتعلق بضبط قائمة الشهادات اﻹدارية التي يجوز لمصالح
وزارة الفﻼحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت
العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  417لسنة  2018المؤرخ في 11
ماي  2018المتعلق بإصدار القائمة الحصرية لﻸنشطة اﻻقتصادية
الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اﻹدارية ﻹنجاز مشروع
وضبط اﻷحكام ذات الصلة وتبسيطها،

بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في
 29جانفي .2021
تكلف السيدة يسرى البلحي ،متفقد مركزي للمراقبة
اﻻقتصادية ،بمهام كاهية مدير اﻹشراف بمكتب الدراسات والبرمجة
والتخطيط بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
صفحــة 352

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  310لسنة  2020المؤرخ في 15
ماي  2020المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط اﻹجراءات
اﻹدارية وتقليص اﻵجال واستعمال وسائل اﻻتصال الحديثة
واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامﻼت الهياكل العمومية مع
المستثمرين والمؤسسات اﻻقتصادية وخاصة الفصل  9منه،
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وعلى اﻷمر الحكومي عدد  777لسنة  2020المؤرخ في 5
أكتوبر  2020المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق
أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد  31لسنة  2020المؤرخ في
 10جوان  2020المتعلق بالتبادل اﻹلكتروني للمعطيات بين
الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  84لسنة  2020المؤرخ  2سبتمبر
 2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفﻼحة والموارد المائية المؤرخ في 24
أكتوبر  2005المتعلق بالخدمات اﻹدارية المسداة من قبل
المصالح التابعة لوزارة الفﻼحة والموارد المائية والمؤسسات
والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنّظر وشروط إسدائها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة،
وعلى قرار وزير الفﻼحة والموارد المائية المؤرخ في 24
أكتوبر  2005المتعلق بضبط قائمة المطبوعات اﻹدارية الخاصة
بمصالح وزارة الفﻼحة والموارد المائية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية الراجعة إليها بالنظر.

عــدد 13

قررت ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة
الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح
وزارة الفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة
لها بالنظر أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين
الهياكل العمومية والتي ﻻ يطالب المستثمرون والمؤسسات
اﻻقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في عﻼقة بإنجاز
اﻻستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث
مؤسسة اقتصادية أو عند اﻹدﻻء بتصريح استثمار.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  25جانفي .2021

اطلع عليه

وزيرة الفﻼحة والموارد المائية
والصيد البحري
عاقصة البحري

رئيس الحكومة

هشام مشيشي
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الملحق
الوثائق موضوع تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية
أخرى

الهياكل العمومية التي تطلب
هذه الوثائق ﻹسداء خدمات
إدارية لفائدة المستثمرين

شهادة مهارة )في الفﻼحة والصيد البحري(

كافة الهياكل العمومية

شهادة الكفاءة المهنية )في الفﻼحة والصيد البحري(
شهادة مؤهل تقني مهني )في الفﻼحة والصيد البحري(

طريقة التبادل اﻻلكتروني المعتمدة
"واجهة إلكترونية ) (interfaceمعدة
لتمكين الهياكل العمومية من اﻹطﻼع
على المعطيات"

شهادة مؤهل تقني سامي )في الفﻼحة والصيد البحري(
شهادة مشاركة في حلقة تكوين مستمر
)خاصة براغب في اﻻنتصاب لحسابه الخاص(

صفحــة 354
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