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 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 لسنة 814وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية 1978

  واستغاللها،

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

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107سي عدد وعلى األمر الرئا

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 219وعلى األمر الحكومي عدد 

ؤون الشباب والرياضة  المتعلق بتكليف وزيرة ش2019مارس 

  بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

 جويلية 24وعلى قرار وزيري المالية والفالحة المؤرخ في 

 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه 1991

  ورمال الملك العمومي للمياه،

حضر وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بم

  ،2013 فيفري 6جلستها ليوم 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تمت المصادقة على منح امتياز استغالل المياه 

المتأتية من البئر السطحية المسجلة بمكتب التقييم والبحوث 

 الكائنة بالحامة من والية قابس طبقا 239المائية تحت عدد 

التفاقية المبرمة بين وزير الفالحة والموارد المائية والصيد ل

البحري والممثل القانوني للحمام االستشفائي بقابس وللشروط 

  .المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها

 ـ وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 2الفصل 
يذ هذا األمر ووزيرة الصحة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنف

  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2019 سبتمبر 3تونس في 
  

  

  
  اإلمضاء المجاور

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
 سمير الطيب  

   بالنيابة الصحةوزيرة
                               سنية بالشيخ

   وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
  كمال مرجان

 

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ 
 يتعلق بضبط قائمة األصناف النباتية 2019 أوت 15في 

  .2018المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 
  ،وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحريإن 

  بعد االطالع على الدستور،

 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999 لسنة 42وعلى القانون عدد 
المتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه 

  ،2000 جويلية 3 المؤرخ في 2000 لسنة 66بالقانون عدد 

 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 102وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور 2000

والشتالت والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة 
  ،2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 403وآخرها األمر عدد 

 جوان 13 المؤرخ في 2000 لسنة 1282وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي لألصناف النباتية 2000

وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتالت 
   منه،6المستنبطة حديثا بقائمة االنتظار وخاصة الفصل 

 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 كما هو منقح ومتمم 2001

 2018 لسنة 503بالنصوص الالحقة وآخرها األمر الحكومي عدد 
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائ2016أوت 

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

وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات 
  ،2018 ديسمبر 21النباتية المؤرخ في 

  .2018وعلى تقرير السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 

  :قرر ما يلي 

ول ـ تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل الرسمي الفصل األ
  . وفق القائمة المصاحبة لهذا القرار2018لألصناف النباتية لسنة 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2019 أوت 15تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

ة             وزير الفالحة والموارد المائي

  والصيد البحري
سمير الطيب                  
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  2018قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

  

  تعريف الصنف
رقم 

خاصيات   النوع  التسمية  التسجيل
  الزراعة

تاريخ   المستنبط والمسؤول عن االستنباط
  الترسيم

  حبوبال
  القمح الصلب

1776  
  تاي أر ج

  افونتادير
غير 
  هجين

  2018  شركة سوزام/  أن 2جاي ت  أر أ  شتوي

  أنفارقير  1777
غير 
  هجين

  2018  شركة سوزام/  أن 2جاي ت  أر أ  ربيعي

  الشعير

1774  
أر ج تاي 

  بالنات
غير 
  هجين

  2018  شركة سوزام/  أن 2جاي ت  أر أ  ربيعي

  أميستار  1768
غير 
  هجين

  2018  تونيفارت/ ك دوبل ف أس مومنت روشارش أس أ أر أل   شتوي

  الزراعات الصناعية
  اللفت السكري

  2018  كوتيقران أمباكس/از فوف أي فيسأس فلوريمون ديسبير.أ.أس  شتوي  هجين  سيقونيو  1430

  عباد الشمس الزيتي

  عطيا  1807
غير 
  هجين

  ربيعي
  /المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

  لمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونسا
2018  

  األعالف
  الدرع العلفي

  هجين  بيق كاهينا  1808

  ذو حشة

  واحدة

  ب م ر

  2018  سيمنتال أس أ أس/ ريشاردسون سيد

  الذرة العلفية

1809  
أل جاي 
30525  

  2018  اقروسرفيس/ليماقران أوروب  متأخرة  هجين

  2018  اقروسرفيس/وروبليماقران أ  متأخرة  هجين  3490أل جاي   1810

  الخضروات
  الطماطم الفصلية

  2018  شركة نيتريبالنت/ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  فصلية  هجين   4040س  و  1702

  2018  كوتوقران إمباكس/ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  فصلية  هجين   8840اس ف   1785

  2018  س أو ب سي أمشركة أ/ فيلموران  فصلية  هجين  ب ماكس  1797

  2018  أقريموند/ باكر بروذرز  فصلية  هجين  فينيس  1782

  2018  أقريماق/ إننوفا سيدس كو  فصلية  هجين  ديرا  1780
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  تعريف الصنف
رقم 

خاصيات   النوع  التسمية  التسجيل
  الزراعة

تاريخ   المستنبط والمسؤول عن االستنباط
  الترسيم

  الفلفل الفصلي
  2018  كوتقران إمباكس/نون قوو بيو كو ل ت د  فصلي  هجين  إليقانس  1787

  2018  الفضاء األخضر/ ج س ن سمونس  فصلي  هجين   ميسترال  1786

  2018  فارتيبالنت/ برشلونة سيدس   فصلي  هجين  نرجس  1789

  البطيخ الفصلي
  نوع أصفر كناري

  2018  شركة أس أو ب سي أم/ فيلموران  فصلي  هجين  كندي  1793

  2018  الفضاء األخضر/ ج س ن سمونس  فصلي  هجين   قولد ستار 1792

  نوع أناناس أمريكا
  2018  يبلنتفارت/ برشلونة سيدس   فصلي  هجين  شادا  1788

  الدالع الفصلي
  نوع كريمسون سويت

  2018  أقروديس/ كليفرنيا إيبريد   فصلي  هجين  يوكان  1751

1749  
   3807س ف 

  و ت
  2018  كوتوقران إمباكس/ ف. مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  فصلي  هجين 

  2018  شركة أس أو ب سي أم/ فيلموران  فصلي  هجين  راد هيركان  1796

  2018  أقريماق/ إنوفا سيدس كو  فصلي  هجين  رصق  1778

  2018  ساكاتا فيجيتابل أوروب س أ س/ ساكاتا سيد أمريكا إ ن س   فصلي  هجين   ليوناردو  1791

  2018  بيوبروتكسيون/ سانجنتا سيدس ب ف   فصلي  هجين  أنتي لوب  1631

  2018  شركة أس أو ب سي أم/ فيلموران  فصلي  هجين  مادر بال  1794

  ستون قرينوع شارل 
  2018  شركة أس أو ب سي أم/ فيلموران  فصلي  هجين  ورلد كوين  1795

  2018  ساكاتا فيجيتبل أوروب س أ س/ ساكاتا سيد أماريكا إ ن س   فصلي  هجين   02458ت  ا و  1811

  البصل
  2018  أقريبروتاك/ ف . بيجو زادن ب   فصلي  هجين  راد كورال  1897

  2018  أقريبروتاك/ ف . ادن ب بيجو ز  فصلي  هجين   أنتاريكا  1896

  2018  أقريبروتاك/ ف . بيجو زادن ب   فصلي  هجين   آيس بيرل  1895

  البروكلو

  هجين  بيانكا  1887
مقاوم 
  للصعود

  2018  كوتيقران أنباكس/ نون قوو بيو كو ل ت د 

  هجين  وايت كاستل  1889
مقاوم 
  للصعود

  2018  كوتيقران أنباكس/ نون قوو بيو كو ل ت د 

  2018  ساكاتا سيد كوربورسيون/ ساكاتا فيجيتبل أوروب أس أ أس   شتوي  هجين  ناكسوس  1950

  2018  ساكاتا سيد كوربورسيون/ ساكاتا فيجيتبل أوروب أس أ أس   شتوي  هجين  بارتنون  1949
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  تعريف الصنف
رقم 

خاصيات   النوع  التسمية  التسجيل
  الزراعة

تاريخ   المستنبط والمسؤول عن االستنباط
  الترسيم

            الكرمب

  هجين  راد جوال  1891
  مقاوم

  للصعود
  2018  نساكاتا سيد كوربورسيو/ ساكاتا فيجيتبل أوروب أس أ أس 

  هجين   سمبا  1902
مقاوم 
  للصعود

  2018  ستيكود/ ج س ن سمونس 

  هجين   موزار آج  1822
مقاوم 
  للصعود

  2018  تادكو تونس/ ميناكو 

            السبناخ
  2018  ساكاتا سيد كوربورسيون/ ساكاتا فيجيتبل أوروب أس أ أس   شتوي  هجين   إكاريس  1947

1948  
أس ب إ 
00959  

  2018  ساكاتا سيد كوربورسيون/ يجيتبل أوروب أس أ أس ساكاتا ف  شتوي  هجين 

            الخس
  2018  شركة أس أو ب سي أم/ فيلموران  شتوي  هجين   كيونتي  1844

  األشجار المثمرة
  عنب طاولة

  أررافيفتين  1151
بدون 
  قلوب

  فصلي
شخار كرنيال سيبريس وسال جيومرا الواليات المتحدة 

  فيتروبالن تونيزيا/ األمريكية
2018  

  أررافور  1147
بدون 
  قلوب

  فصلي
شخار كرنيال سيبريس وسال جيومرا الواليات المتحدة 

  فيتروبالن تونيزيا/ األمريكية
2018  

  أرراتو  1146
بدون 
  قلوب

  فصلي متأخر
شخار كرنيال سيبريس وسال جيومرا الواليات المتحدة 

  فيتروبالن تونيزيا/ األمريكية
2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


