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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بالمصادقة على مثال 2019 أكتوبر 16مؤرخ في 

رة التدخل العقاري الفالحي بالسمارة من التهيئة العقارية بدائ
  .معتمدية جندوبة الشمالية بوالية جندوبة

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فالحية كما هو منقح ومتمم 1977

  ،2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  حة، المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفال2001

 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 977وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة 2001

بالنظر في الشكايات والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم 
  األراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية،

 27المؤرخ في  2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 المتعلق بإحداث 2012 أكتوبر 16وعلى القرار المؤرخ في 
دائرة تدخل عقاري فالحي بالسمارة من معتمدية جندوبة الشمالية 

  بوالية جندوبة وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

لمكلفة بالنظر في وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعاله ا
الشكايات والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم األراضي الكائنة 
بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية المجتمعة بمقر والية 

  .2016 جانفي 20جندوبة بتاريخ 

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار 
عقارية بدائرة التدخل العقاري الفالحي والمتعلق بالتهيئة ال

  .بالسمارة من معتمدية جندوبة الشمالية بوالية جندوبة

 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم 2الفصل 
األمر وتحول االمتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها 

 تزال المتعلقة بقطع األرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية وال
نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل 

  .عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري

 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين 3الفصل 
 قطعة األرض األصلية وقطعة األرض المسندة في نطاق التهيئة 

 ويعتبر الشركاء في العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفالحية،
الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة 

  .المناسبة على قطعة األرض المسندة توثقة لخالص هذا الفارق

 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفالحية مكلف بتنفيذ 4الفصل 
  .هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019كتوبر  أ16تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  يتعلق بضبط المخطط الوطني2019 أكتوبر 16مؤرخ في 

  .العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي والمصادقة عليه
  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

ي  فيفر13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001

 المؤرخ في 2018 لسنة 503نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد 
  ،2018 ماي 31

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 11 المؤرخ في 2018 لسنة 845وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق 2018أكتوبر 

   منه،8تسييرها وخاصة الفصل 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ يتم ضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة 
  .اد الصحراوي طبقا للوثيقة الملحقة بهذا القرارالجر

 ـ يحدد المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد 2الفصل 
الصحراوي االستراتيجية والسياسة العامة لمكافحة الجراد 

  :الصحراوي وهو يحتوي على

  :يحدد من خالله مهام كل من:  جانب عملي -

ة لعمليات خطة القيادة الوطنية وخطط القيادات الجهوي• 
  المكافحة،

العمليات "و" المعلومات والتنبؤات: "رؤساء خاليا• 
  ".التواصل"و" الصحة والبيئة"و" واللوجستيك واإلرسال



  3719صفحـة   2019 أكتوبر 25 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   86عــدد 

يضبط من خالله فرضيات اجتياح الجراد :  جانب فني -
  .والحاجيات المادية الواجب توفيرها في كل حالة

فحة الجراد  ـ يتم تفعيل المخطط الوطني العاجل لمكا3الفصل 
الصحراوي بقرار من اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد 
وتطبق عناصره في حالة غزو الجراد الصحراوي للبالد التونسية 

  .ويتم تحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 أكتوبر 16تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2019 أكتوبر 17مؤرخ في 

تعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل  الم2005 أكتوبر 24
المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات 

  .والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 ماي 3رخ في  المؤ1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين 1993

معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر 
 ديسمبر 25 المؤرخ في 2018 لسنة 1067الحكومي عدد 

2018،  

 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد 
  صال واإلرشاد اإلداري، المتعلق بنظام االت1993

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001

 2018 لسنة 503نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد 
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 نوفمبر 9 المؤرخ في 2004 لسنة 2631وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح 2004

وزارة الفالحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت 

  العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 24 وعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية المؤرخ في 

 المتعلق بالخدمات اإلدارية المسداة من قبل 2005أكتوبر 

المصالح التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والمؤسسات 

والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم 

  .تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

  :قرر ما يلي

 وعدد 6.4 وعدد 46.3الفصل األول ـ تلغى البطاقات عدد 

 الملحقة 1.16 وعدد 10.4 وعدد 9.4 وعدد 8.4 وعدد 7.4

 المشار إليه أعاله وتعوض 2005 أكتوبر 24بالقرار المؤرخ في 

 7.4وعدد ) جديد (6.4وعدد ) جديد (46.3بالبطاقات عدد 

 10.4وعدد ) جديد (9.4وعدد ) جديد (8.4وعدد ) جديد(

  .الملحقة بهذا القرار) جديد (1.16وعدد ) جديد(

 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية 2 الفصل

بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت 

والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما 

يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية 

  .التونسية

  .2019 أكتوبر 17تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  


