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  والصيد البحريية واملوارد املائ الفالحةوزارة

  

  فيفري1 مؤرخ في 2016لسنة  176بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

ستاذ محاضر مبرز استشفائي أ عماد التركي،  السيدسمي
جامعي في الطب البيطري، في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في 

األمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان "الطب البيطري في مادة 
بالمدرسة الوطنية للطب البيطري  "يع الصحيإلى اإلنسان والتشر

  .2014 نوفمبر 29بسيدي ثابت ابتداء من 

  

 فيفري 1في مؤرخ  2016لسنة  177بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

 بالمندوبية الجهوية أبقي السيد بشير بن عائشة مهندس عام
للتنمية الفالحية بالمنستير بوزارة الفالحة والموارد المائية 

  .2016لبحري لمدة سنة ابتداء من أول مارس والصيد ا

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
بالمصادقة على كراس يتعّلـق  2016 جانفي 18في مؤرخ 

  .الشروط المتعلق بتعاطي مهنة مستشار فالحي

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  ،بعد االّطالع على الدستور

 120وعلى مجّلة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 
ـع على جمي و1993 ديسمـبر 27 المؤرخ في 1993لسنة 

 لسنة 71ون عدد ها وخاصة القانّنصوص التي نّقحتها أو تممتال
 ،2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009

 1998 مـــــاي 23 المؤرخ في 1998 لسنة 34على القانــــون عدد و
ون ـــــبالقاـنو إتمامه المتعّلق بتنظــيم مهنة المستشار الفالحي كما تم تنقيحه 

ــــون   2002توبر ــــــ أك14 اـلمؤرخ في 2002ـنة ــــــ لس86دد ـــــع و بالقاـن
 المتعلق بتبسيط 2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 59عدد 

ــــــف  35وبالقانون عدد   الحة والصيد البحرياإلجـــــراءات اإلدارية في قطاع اـل
  ،2013 سبتمبر 21 المؤرخ في 2013لسنة 

 1993 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
ــين اإلدارة و المتعاملين معها  المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بـ

 لسنة 1882وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة األمر عدد 
 ،2010 جويلية 26ي  المؤرخ ف2010

 فيفري 14 المؤرخ في 1994 لسنة 427وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بتصنيف االستثمارات و ضبط نسب وشروط 1994

وطرق إسناد الّتشجيعات في قطاع الفالحة والصيد البحري وعلى 
 1274جميع الّنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

 ،2009يل  أفر20 المؤرخ في 2009لسنة 
 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

  . و على رأي مجلس المنافسة

  :قـــرر مـــا يلــــــي 

تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق  ـ  الفصل األول
  .بهذا القرار والمتعلق بتعاطي مهنة مستشار فالحي

 ـ يجب على المستشارين الفالحيين المتحصلين  2الفصل 
على مصادقة أن يستجيبوا لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا 
القرار في أجل ال يتجاوز سنة بداية من تاريخ النشر بالرائد 

  .الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 جانفي 18تونس في 

  الفالحة والموارد المائيةوزير 
  والصيد البحري
  سعد الصديق

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

  

   شروط كراس

  فالحي مستشار مهنةبتعاطي  يتعلق

   األولالباب

   عامةأحكام

 الشروط اإلدارية والفنية هذا الكراس يضبط  ـ األولالفصل
 والمخالفات  مجال تدخل اإلدارة و مستشار فالحيمهنةتعاطي ل

  .بأحكامهوالعقوبات المستوجبة عند اإلخالل 

أربعة أبواب مقسمة إلى  هذا الكراس يتضمن ـ 2 الفصل
 الباب ويهتمويتعلق الباب األول باألحكام العامة  .فصالعشرين 

الثاني بالشروط العامة المتعلقة بتعاطي مهنة مستشار فالحي 
  فيتعلق الباب الرابعأما الثالث مجال تدخل اإلدارة الباب ويخص

   .اإلضافة إلى بطاقتي إرشادات بالمخالفات والعقوباتب

 في اإلحاطة بالمستغل الفالحية االستشارة تتمثل ـ 3 الفصل
 مختلف تشملو. التقني والتكنولوجي وفي التصرفعلى المستوى 

 النشاط في قطاع الفالحة و الصيد البحري و المجاالت  و مراحلأوجه
  . بهالمتصلة
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ل ظرفي أو في  تكون االستشارة الفالحية في شكل تدخأن ويمكن
  .شكل برنامج متكامل

 مستغل حسب مقتضيات هذا الكراس، المستغل عبارةويقصد ب
 .  المتصلة بهالمجاالتفي قطاع الفالحة والصيد البحري و 

كنشاط أساسي مع فالحي ال مستشارال مهنة تمارس ـ 4 الفصل
مراعاة االستثناءات المحددة بالنصوص التشريعية الجاري بها 

  .العمل

ف النظر عن مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل و عن بصر
األحكام ذات الصلة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل 
والمتعلق بالعقارات الدولية الفالحية وبتشجيع االستثمارات، يمكن 
للمهندسين المتسوغين ألراض دولية فالحية و للمهندسين المتحصلين 

ض فالحية و للمهندسين المنتصبين على قروض عقارية لشراء أرا
لحسابهم الخاص و بالنسبة إلى المهندسين العاملين في القطاع الخاص 
شرط الموافقة الكتابية المسبقة من المؤجر ممارسة مهنة مستشار 

 من 8فالحي لوقت جزئي إذا توفرت فيهم الشروط المحددة بالفصل 
  .هذا الكراس

بالخصوص القيام بالمهام فالحي المستشار يتولى ال ـ 5 الفصل
   :التالية 

 ـ االستشارة الفالحية العامة و تتمثل في تقديم المشورة 1
الظرفية أو مساعدة المستغل على وضع برنامج دعم و تطوير 

  .إنتاج والتحكم في التسيير والمتابعة أثناء مختلف مراحل اإلنجاز

ستغل  ـ االستشارة الفالحية المختصة و تتمثل في مساعدة الم2
على التحكم بصورة محددة في تسيير نشاط أو إنتاج أو وسائل إنتاج 

  .في إطار برنامج دعم و تطوير نشاطه أو في شكل تدخل محدود

 ـ االستشارة في التنمية الفالحية و الريفية و تتمثل في 3
تنشيط مجموعات من المستغلين و تعصير تقنيات االستغالل 

اريع إنتاجية فردية أو مشتركة، لديهم ومساعدتهم على تنفيذ مش
  بتكليف من المـــنــظـمــات والهياكل المهنية أو الجمعيات المعنية 

 تنفيذ برامج التنمية الفالحية أو اإلدارة عند االقتضاء، وفي إطار
  .الريفية الوطنية أو الجهوية أو المحليةو

 فالحي إلى القانون عدد مستشار تعاطي مهنة يخضع ـ 6 الفصل
 المتعلق بتنظيم مهنة 1998 ماي 23 المؤرخ في 1998 لسنة 34

 لسنة 86 كما هو منقح و متمم بالقانون عدد المستشار الفالحي
 لسنة 59 وبالقانون عدد 2002 أكتوبر 14 المؤرخ في 2002
 المتعلق بتبسيط اإلجراءات 2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009

 لسنة 35وبالقانون عدد  اإلدارية في قطاع الفالحة و الصيد البحري
 نصوصه التطبيقية أحكاموإلى  2013 سبتمبر 21 المؤرخ في 2013

   التطبيقية  ونصوصها االستثمارات   تشجيع  مقتضيات مجلة إلىو
  . إلى أحكام هذا الكراس  الصلة وذات

 من هذا 4ـ باستثناء األحكام المنصوص عليها بالفصل  7 الفصل
 نشاط آخر وأيفالحي المستشار مهنة الالكراس ال يمكن الجمع بين 

  .المهنة الالزمة لمباشرة من شأنه أن يخل بمبدأ االستقاللية

  الثاني الباب

  في الشروط العامة المتعلقة بتعاطي

   مستشار فالحيمهنة

  األول القسم

  في الشروط اإلدارية

 شخص طبيعي أو معنوي كل أن تتوفر في يتعين ـ 8 الفصل
  : التالية الشروط مستشار فالحي يرغب في تعاطي مهنة

  :الطبيعي  بالنسبة إلى الشخص ـ 1
  .كون تونسي الجنسيةأن ي ـ
  .المدنية متمتعا بحقوقه كونأن ي ـ
 مهندس مسلمة من شهادةيكون متحصال على األقل على أن  ـ

  .لهاإحدى مؤسسات التعليم العالي الفالحي أو شهادة معادلة 
  .المهندسين يكون مرسما بجدول عمادةأن  ـ
 في قطاع الفالحة والصيد ميدانيةقد أثبت أن له تجربة  ـ

سنتين أو أنه متحصل  عن تقل ال البحري والمجاالت المتصلة به،
على شهادة ختم تربص من مؤسسة تكوين فالحي ذات صبغة 

  .عمومية

  :  المعنويةالذات بالنسبة إلى ـ 2

  .الجنسيةتكون تونسية أن  ـ

 األولى من هذا الفصل في بالفقرة المبينة تتوفر الشروطأن  ـ
  .يها الرئيسيين و األعوان المفوض لهم حق اإلمضاءمسير

 مهنة مستشار فالحي يتعاط كل راغب في يودع ـ 9 الفصل
حسب  المختصة ترابيالدى المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما في جميع مقر االنتصاب 
خة ـــــ من قبله على أن يحتفظ لديه بنسعليهماصفحات وممضى ال

كما يودع . إعالمهال اإلدارة إلثبات ــيها من قبـــــمنهما مؤشرا عل
 بدقة وفقا لألنموذج تعميرهابعد  الخاصة به اداتـــــ اإلرشةبطاق

الكراس باإلضافة إلى الوثائق التي تثبت الشروط  لهذاالمصاحب 
  . أعاله8بالفصل  االمنصوص عليه

 فالحي إعالم المندوبية مستشار على كل يتعين ـ 10 الفصل
التي أودع لديها كراس الشروط الممضى الجهوية للتنمية الفالحية 

 تغيير يطرأ على البيانات المضمنة في بطاقة بكلعليه من قبله 
  . في أجل شهر من تاريخ حدوث تلك التغيراتاإلرشادات

 عند  أو من ينوبهفالحيالمستشار ال ظهرـــــيست ـ 11 الفصل
مؤشر عليه من ــــ من هذا الكراس الخةـــبنسكل طلب من اإلدارة 

 المتعّلقة بالبيانات الكتابيةبجميع الوثائق والمؤيدات   وهاقبل
  . من هذا الكراس8المنصوص عليها بالفصل 
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  الثاني القسم

  في الشروط الفنية

الفالحي  المستشار  أن تكون خدماتيتعين  ـ12 الفصل

موضوع عقد بينه وبين المستغل الفالحي يضبط حقوق و واجبات 
  . االقتضاء يرفق العقد ببرنامج عمل تفصيليعند و ،كال الطرفين

 بين المستشارين المبرمة العقود تتضمن  ـ13 الفصل
   :وجوبا الفالحيين والمستغلين 

  .ساسيةاأل المستشار الفالحي و مدتها و مكوناتها تدخالت ـ

  .وحقوقهما واجبات الطرفين المتعاقدين ـ

  .اإلحاطة و الجدول الزمني لزيارات اإلرشاد ـ

  . و كيفية خالصهالفالحي عناصر تأجير المستشار ـ

 تدوين مالحظاته الفالحي المستشار يتعين على ـ 14 الفصل
 من 12 بخصوص تنفيذ البرنامج المشار إليه بالفصل وتعليماته

  .سجل خاص يحفظ بمقر نشاط المستغل الكراس بهذا

 المستغل التنصيص بنفس السجل على األشغال ويتولى
  . الفالحيالمستشارالمنجزة من قبله تطبيقا لتوصيات 

 على المستشار الفالحي إشعار المصالح يتعين  ـ 15 الفصل
 التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري المختصة

 باآلفات لجهوية للتنمية الفالحية المختصة ترابياو المندوبيات ا
معاينتها أثناء ممارسته لمهامه و التي مكن له واألمراض التي ي

  . يؤدي انتشارها إلى اإلضرار بالمزروعات و الحيواناتأنيمكن 

 عذر اضطالعهــــ عند تالفالحيتشار ــــ للمسيمكن ـ 16 الفصل

شار ـــــيف مستـــ، تكل شأنها بمهمة تعاقد بـ ألسباب شرعيــــة ـ

ار بنود ــــفي إط ابة عنه وــــ المهمة نيكـــتلفالحي آخر قصد إتمام 

  .نتفع بالخدمةنه و بين المــــالعقد الممضى بي

  . و يجب أن يتضمن موافقة المستغلكتابيا هذا التكليف ويتم

  الثالث الباب

  في مجال تدخل اإلدارة

 الفالحي إلى مراقبة مستشارال نشاط يـــخضع ـ 17 الفصل
لمندوبية الجهوية للتنمية المؤهلة للغرض التابعة لمصالح ال

 المستشار الفالحي باحـترامالفالحية المختصة ترابيا في ما يـتعلق 
  .الكراسوألحكام هذا  للنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة

  الرابع الباب

  في المخالفات و العقوبات

 مسؤوال حسب قواعد الفالحي المستشار ونــــيك ـ 18 الفصل
ينتج عنه ضرر بالنشاط عند ارتكابه لخطأ مهني الحق العام 

  . موضوع االستشارةالفالحي

يكون التقصير أو األخطاء المهنية المنسوبة إلى  ـ 19 الفصل
المستشار الفالحي موضوع ملف مؤيد يعرضه المستغل على 
المندوب الجهوي للتنمية الفالحية الراجع إليه بالنظر الذي يتولى 
إبالغ المستشار الفالحي المعني بالتقصير أو األخطاء المهنية 

  .المنسوبة إليه

ر الفالحي تقديم ملـــــحوظاته في أجل ويتعــــين على المــــستشا
أقصاه عــــشرين يوما مـــــن تاريخ إبـــــالغه بمكــــتوب مضمــــون 

  .الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفالحية المختص ترابيا 
النظر في الملف بعد استيفاء األبحاث حوله وإعداد تقرير بشأنه 

رح على وزير الفالحة والموارد المائية والصيد ويمكن أن يقت
البحري ، إما توجيه إنذار أو اتخاذ قرار بالتوقيف عن النشاط 
لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بشأن المستشار الفالحي الذي ثبت 

  . المهنيؤهتقصيره أو خط

ويتخذ قرار اإلنذار أو توقيف المستشار الفالحي عن النشاط 
ة والموارد المائية والصيد البحري بعد من قبل وزير الفالح

االطالع على تقرير المندوب الجهوي للتنمية الفالحية المختص 
ترابيا والمذكور أعاله وبناء على رأي اللجنة االستشارية المحدثة 

  .في الغرض

ويتم إعالم المستشار الفالحي المعني بالقرار الذي تم أخذه 
  .عالم بالبلوغفي شأنه بمكتوب مضمون الوصول مع اإل

 فالحي تطبيق مستشار انتحال صفة يستوجب ـ 20 الفصل
  . من المجلة الجنائية159العقوبات المنصوص عليها بالفصل 

  

  

  

  

   اطلعت على جميع الشروطيننأبقر أ أسفله ي الممضإني

   و المالحق المضمنة بهالكراس الواردة بهــــــذا واألحكام

  ها باحترامها والعمل بمقتضالتزمأو

  ............في.............

  اإلمضـــــــــــــــــاء
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