بسمة بن عامر2019.02.13 /

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والصيد البحري
والموارد المائية
07

اخر تحيين 2020.03.10

قائمة المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة ومن ينوبهم الراجعين بالنظر إلى المنشآت والمؤسسات العمومية والمجامع المهنية المشتركة
والمراكز الفنية الخاضعة إلشراف وزارة الفالحة والصيد البحري والموارد المائية
إسم
المك ّلف بالنفاذ الى
المعلومة

منوب
إسم ّ
المك ّلف
بالنفاذ

رقم الهاتف

رقم الفاكس

عنوان مركز
العمل

عنوان البريد اإللكتروني

العدد
الرتبي
1

وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي

معز الهمامي

2

مؤسسة البحث والتعليم العالي
الفالحي
وكالة التنقيب عن المياه

معز بن ابراهم
سعاد بن شيخة

بسام
المولهي
مبروكة
الونيسي
محمد
الدعجي

71.797.086

71.797.28
0
71.796.17
0
71.433.92
5

4

وكالة استغالل الغابات

حبيب القشوري

71.841.686

5

مكتب التقييم والبحوث المائية

هيثم صولي

6

مكتب مراقبة وحدات اإلنتاج
الفالحي
المرصد الوطني للفالحة

محمد علي شوشان

8

وكالة المعدات لتسوية األراضي
الفالحية

71.794.10
7
71.390.20
0
71.588.42
0
71.785.12
7
71.434.41
1

 30نهج آالن
سافاري تونس
 30نهج آالن
سافاري تونس
 51نهج
العروسي حداد
مقرين
 30نهج آالن
سافاري تونس
نهج الل نهرو
منفلوري
بوشوشة باردو

bo.Avfa@iresa.agrinet.tn

3

7

إسم الهيكل

سعيد باجي المصمودي
حسونة بن ضياف

71.798.244
71.425.247

منير
الكسراوي
عبد الجواد
الداوي
حسني
العبيدي
نشات
الجزيري
منجي
الجديدي

71.493.196
71.588.394
71.801.055
71.432.722

1

 30نهج آالن
سافاري تونس
 17نهج
العروسي حداد
مقرين

bo.iresa@iresa.agrinet.tn
rsh@iresa.agrinet.tn

bo.ref@iresa.agrinet.tn
bo.birh@iresa.agrinet.tn
bo.iresa@iresa.agrinet.tn
onagri@iresa.email.at.tn
di.général@rmta.email.at.tn

العدد
الرتبي

إسم الهيكل

إسم
المك ّلف بالنفاذ الى
المعلومة

منوب
إسم ّ
المك ّلف
بالنفاذ

رقم الهاتف

رقم الفاكس

عنوان مركز
العمل

عنوان البريد اإللكتروني

اميرة عبيد

نجالء عون هللا

71.849.790

71.849.790

زهرة معط هللا

وئام بالرابح

71.887.000

71.871.000

امال بوصفارة تليش

عادل بن احمد

71.761.971

سهير قروي

71.808.470

71.808.454

71.345.566

71.351.883

 38شارع شارل
نيكول حي
المهرجان
شارع سليمان بن
سليمان المنارII
 30نهج آالن
سافاري تونس
 60نهج آالن
سافاري تونس
 10شارع محمد
الخامس تونس

communication@cnvz.agrinet.tn

وفاء قويدر

71.360.012

71.735.396

ميناء الصيد البحري
بحلق الوادي

انيس بن عاللة

71.431.720

71.430.977

شارع الشباب برج
السدرية

sotavi@émail.ati.tn

71.653.297

71.654.281

ميدان سباق الخيل
قصر السعيد 2086
دوار هيشر تونس

courses.tunisie@ planet.tn

إيهاب صيود

71.287.063

71.793.603

 30نهج آالن
سافاري تونس

71.807.959

71.796.453

 30نهج آالن
سافاري تونس

Promo.agri@apia.com.tn

78.454.718

شارع البيئة باجة

Dgle.odesypano@Emaila.ati.tn

 30نهج آالن
سافاري تونس
سيدي ثابت تونس

CNEA. @émail.ati.tn

 04نهج معروف
الرصافي ميتوالفيل

9

المركز الوطني لليقظة والصحة
الحيوانية

10

الشركة الوطني الستغالل وتوزيع المياه

11

ديوان الحبوب

12

ديوان األراضي الدولية

ايوب علوي

13

الديوان الوطني للزيت

المنصف الحامدي

14

وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري

مرادالبقلوطي

15

الشركة التونسية لتربية الدواجن

نجيب زغدود

16

شركة سباق الخيل

حازم بوساحة

17

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

عزوز عبد السالم

18

وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

سهام الهمامي

19

ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال
الغربي
المركز الوطني للدراسات الفالحية

احمد الماجري

ايناس بن
الشيخ
منجي الرحايمي

78.450.500

شهاب الجديدي

ابتسام بن كريم

71.891.260

71.793.237

21

المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد
الخيل
الوكالة العقارية الفالحية

فاطمة لصفر

عبد الوهاب
الطيب

71.552.220

71.552.391

71.892.205

71.781.167

20

22

سوسن صدور

2

Sonede@Sonede.com.tn
bo.officer@iresa.agrinet.tn
otd@émail.ati.tn
Hamdimoncef56@Gmail.com.
boc.apip@apip.com.tn

opendata@oep.nat.tn

DG.FNARC.topnet@.tn
saw.sadd@yahoo.fr

العدد
الرتبي

إسم الهيكل

إسم
المك ّلف بالنفاذ الى
المعلومة

منوب
إسم ّ
المك ّلف
بالنفاذ

رقم الهاتف

رقم الفاكس

عنوان مركز
العمل

الياس الكامل

محمد معز
البلدي
محمد نودالدين
بن حمودة
محمد الهادي
الجالصي

71.434.266

71.434.233

نهج الطيب المهيري
مقرين الرياض

71.389.260

71.308.233

ص.ب عدد 10
نعسان

secadenord@secadenord@com.tn

71.256.968

71.345.965

نهج الحبيب ثامر
تونس

govpf@yahoo.fr

71.793.056

71.801.686

نهج معاوية ابن ابي
سفيان البلفيدير

gil@gil.com.tn

71.787.271

71.786.206

نهج بديع الزمان
الهمذاني حي المهرجان

gifruit@gifruit.nat.tn

71.845.988

نهج علي ابن ابي
طالب البلفيدير

gipa@gipaweb.com.tn

 08نهج كلود برنار

givlait@planet.tn

m habib@gipp.tn
jbali.hatem@ingc.tn

23

الشركة الوطنية لحماية النباتات

24

شركة استغالل قنال وانابيب مياه الشمال

يوسف الشايبي

25

المجمع اإلجباري لفالحي الكروم
ومنتجي الغالل
المجمع المهني المشترك للخضر

بسمة بن عثمان
هشام النصري

27

المجمع المهني المشترك للغالل

فائقة الجالصي

ياسين احمد

28

المجمع المهني المشترك لمنتوجات
الدواجن واألرانب

حفيظة بن مبارك

حسن الصيد

71.847.705

29

المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء
واأللبان

منير خصيب

كمال رجائبي

71.289.857

71.286.248

30

المجمع المهني المشترك لمنتوجات
الصيد البحري
المعهد الوطني للزراعات الكبرى
ببوسالم
المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب

حبيب المثلوثي

توفيق الكوني

71.905.876

17.905.982

 37نهج النيجر
تونس

حاتم الجبالي

ثامر القرفي

78.602964

78.602.966

ص.ب  120بوسالم
8170

سفيان الكوكي

وسيلة الهمامي

78.562.450

78.562.300

طريق الكاف كم 5
مجاز الباب 9070

33

المركز الفني للفالحة البيولوجية

خدوجة الطرابلسي

34
35

المركز الفني للبطاطا والقنارية
معهد الزيتونة

المختار المسليني
منعم كسكاس

مجدي بن
غزالة
نبيل المزوغي
صفية السيالة

73327278

73327277

98780767
74241240

71649213
74241033

السعيدة منوبة
صفاقس

36

المركز الفني لتربية االحياء المائية

محسن الخليفي

محمد الحمامي

71.493.041

71.491.108

 05نهج الساحل
منفلوري 1009

26

31
32

3

عنوان البريد اإللكتروني

Sonaprov.dg@gnet.tn

Khaled.mmg@hotmail.fr
Ctpta@ctpta.tn
bibgiothequeio@iresa.agrinet.tn
Boc_cta@topnet.tn

