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  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 1322الفصل األول ـ تنسحب أحكام األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط كيفية 2017 ديسمبر 6 المؤرخ في 2017لسنة 

شة األعمال التي تختم الدراسات الجامعية تأجير اإلشراف ومناق

على المدرسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث 

  .الخاضعة لإلشراف المزدوج

 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير 2الفصل 

الشؤون الدينية ووزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة 

نيابة ووزير الشؤون االجتماعية ووزير السياحة والصناعات الصحة بال

 شؤون ةالتقليدية ووزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ووزير

مكلفون، وكبار السن الشباب والرياضة ووزيرة المرأة واألسرة والطفولة 

كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .ة التونسيةللجمهوري

  .2019 أوت 6تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

  

 

  

من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري قرار 

 بفتح وغلق موسم جني يتعّلـق 2019 أوت 6مؤرخ في 

  .2020-2019الحلفاء لسنة 

  المائية والصيد البحري،إن وزير الفالحة والموارد 

  بعد االّطالع على الدستور،

 1988 لسنة 20وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 

 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو 1988 أفريل 13المؤرخ في 

 20 المؤرخ في 2009 لسنة 59تممتها وخاصة القانون عدد 

 في قطاع الفالحة  المتعــلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية2009جويلية 

ــلين     من هذه المجلة،163 و160والصيد البحري وخاصة الفصــ

 فيفري 13 المؤرخ في 2001ة  لسن419وعلى األمر عدد 

  المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة، 2001

 27ي ــ المؤرخ ف2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،ائهاالحكومة وأعض  المتعلق بتسمية رئيس2016 أوت

 12 المؤرخ في 2017  لسنة124وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،ا 2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر 

    :ــا يلــي  مـــررقـ

 العمليات  يفتح موسم جني الحلفاء وجميع ـالفصل األول

ويغلق    2019 أوت 1المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 

   .2020 جانفي 31الموسم المذكور يوم 

 تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خالل الموسم  ـ2الفصل 

 . طنا30.000المذكور بحوالي 

 ـ يخضع نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات 3الفصل 

لى مراكز التجميع والتحزيم إلى والعربات طيلة موسم الجني إ

 من مجلة الغابات الجاري 112 إلى 105أحكام الفصول من 

 .بها العمل

 تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها  ـ4الفصل 

 .2020  جانفي31بالنسبة للكميات الواقع جنيها قبل 

العمليات   يحجر الرعي وجني الحلفاء وجميع ـ5الفصل 

 2020-2019 ووزن وشراء هذا النبات طيلة موسم المتعلقة بنقل

  .الملحق بهذا القراربالقطع المدرجة بالجدول 

 ـ ينشر هذا القرار  بالرائد الرسمي للجمهورية 6الفصل 

  .التونسية

  .2019 أوت 6تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير الفالحة والموارد المائية             

   البحريوالصيد
سمير الطيب                  
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  : ـ والية القصرين1

  

 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق المعتمديــة

1 460 

2 601 

 

 بلهيجات

 

 

 بلهيجات

 9 452 

8 837 

11 640 

14 476 

  

  

 القصرين الجنوبية

  

  

  

  

 

 مقدودش

 

 

 

 قرعة مقدودش

 

 15 600 

8 1304 

 حاسي الفريد حاسي الفريد 759 9

14 1492 

3 1170 

5 1080 

9 1277 

 خنقة الجازية

 

 خنقة الجازية

 

10 1846 

2 1049 

4 900 

7 1001 

 الهشيــم

 

 الهشيــم

 

11 1197 

18 1095 

 حاسي الفريد

 الكــامـور

 

 الكــامـور

 19 1280 

4 1014 

 مـاجل بلعباس  مـاجل بلعباس  1008 7

9 773 

4 1418 
 الناظور الناظور

8 2033 

7 1099 

8 1771 

 مـاجل بلعباس 

  أم األقصاب  أم األقصاب

12 1462 
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 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق المعتمديــة

1 928 
 الصخيرات الصخيرات

5 1475 

3 168 
 ة النعامراق ة النعامراق

6 4090 

6 767 

 أم علي أم علي 690 10

11  384  

 فريــانــة

 1553 1 فريانة تالبت فريانة تالبت

2 243 
 الوساعية الوساعية

4 335 

 787 4 سمامة سمامة

2 549 
 مشرق شمس مشرق شمس

5 475 

1 284 
 القرعة الحمراء القرعة الحمراء

3 253 

 سبيطلــة

 1041 3 الشرايع الشرايع

 44116 الجملة

 

  : ـ والية سيدي بوزيد2
  

 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق المعتمديــة

 510 7 الصداقية

 سيدي بوزيد  الغربيةسيدي بوزيد  503 27
 الهيشرية

28 1007 

1 1035 
 المكارم

2 523 

3 423 

 العامرة 798 4

5 767 

 490 6 بالنور

  الفايض 497 8

 9 720 

 سيدي بوزيد  الشرقيةسيدي بوزيد

 250  26 الزيتونة
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 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق المعتمديــة

13 715 

 سيدي خليف سيدي بوزيد أوالد حفوز 554 14

15 582 

2 1262 
 سلتة

3 1648 

1 1950 

 زغمار 557 4

5 1472 

 جلمة جلمة

 127 17 باطن الغزال

7 1315 
 مغيلة

 جلمة السبالة 1307 8

 125 10 السبالة

 2633 8 الرابطة

 بنعون سيدي علي بنعون 2365 12 و11 المنصورة الشرقية

 1635 16 بنعون

 975 18 بئر الحفي بنعون بئر الحفي

1 375 

 القصيرة 570 2

3 990 

7 836 

8 1247 

 المكناسي السوق الجديد

 الزفزاف

9 1285 

10 1397 

 جباس 1850 11

12 1337 

 858 36 الغريس الغربية

 كناسيالم المكناسي

 335 37 المكناسي الشرقية

 710 16 منزل بوزيان

20 645 

 هنشير القالل 1075 21

22  1597 

  منزل بوزيان
 

  المكناسي

 

 353 26 العمران
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 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق المعتمديــة

 1177 2 السعيدة

3 1075 
 قصر الحمام

4 1650 

5 2148 

6 970 

7 1868 

8 1590 

 الرقاب الرقاب

 الرقاب

9 1670 

1 1783 

2 1250 

3 717 
 المزونة

5 1100 

8 685 

9 1325 

10 790 

 المزونة المزونة

 بوهدمة

11 1185 

 62735 الجملة

 

  : ـ والية القيروان3
  

 )هك(المساحـة  قطعـةرقم ال المنطقــة النســق المعتمديــة

 حاجب ال 727 1 القنطرة

 397 3 الهدايــة  

 السرجة 578 2

  

 السرجة

  4 550 

1 1435 

2 1011 

  

  

 حاجب العيـون

  

  

  

  

 الغويبة 

  

  

 الغويبة

  6 1234 

 300   جبل الحلفاء  جبل الحلفاء

  حفوز 500   جبل الكريب  جبل الكريب
 1000  جبل طرزة الجنوبية يةطرزة الجنوب

 العــالء 489 1

  
  جبل طرزة   طرزة الشمالية

2 378 

 1000 1 جبل الطويلة الطويلة

 460 5 محمية التواتي محمية التواتي

  

 نصرالله

 500 6 جبل بوقبرين جبل بوقبرين  

 10559  الجملــة 
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  :قفصةـ والية  4

  

 )هك(المساحـة  القطعـةرقم  المنطقــة النســق المعتمديــة

  881  1 الفج

  1075  9 الفج
  قفصة الشمالية ـ

 سيدي عيش
 السوينية

  807  10 السوينية

  1170  1 عليم
 السند السند

  810  6 ماجورة

1  698  
 بوعمران أوالد بوعمران القطار

2  624  

2  1043  
 العياشية جبل الباردة

 بلخير  1092  6

  1096  16 لحاجأوالد ا أوالد الحاج

  1601  6 السويطير السويطير
 أم العرائس

  2120  1 أم األقصاب أم األقصاب

  13017  الجملة

  131030  المجموع العام

  




