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 1998 نوفمبر 4ضاف إلى القرار المؤرخ في ـ ي 2الفصل 
  :فيما يلي نصه) مكرر (3المشار إليه أعاله الفصل 

للتمتع بالمنح المشار إليها بالفصل األول  ) : مكرر (3 الفصل
  :ن توفر الشروط التالية أعاله يتعي

  االستظهار باإلجازة النظامية، -

   برخصة صيد سارية المفعول،االستظهار -

  ،)عند االقتضاء( بدفتر الطاقم االستظهار -

االستظهار بالمؤهل المهني أو االستثناء الخاص بالربان  -
  ،)عند االقتضاء(

جيل االستظهار بالدفتر المهني لرجال البحر أو ببطاقة التس -
  الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري الخاصة بالربان،

  االستظهار ببطاقة المخالفات الخاصة بالربان، -

عدم وجود الربان أو أحد أفراد الطاقم تحت طائلة عقوبة  -
  الحرمان من التزود بالوقود المدعوم،

 وجوبا بأصل بطاقة االستظهارالحضور الشخصي للربان مع  -
  نية،تعريفه الوط

  كما يتعين تسجيل المخالفات بالدفتر المهني لرجال البحر 
أو ببطاقة التسجيل الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري إلى 

  .واإلنزالجانب توثيقها بدفتر الطاقم عند القيام بعمليات اإلبحار 

ويبقى تحديد الكميات وتواتر عمليات التزود بالوقود المدعوم 
  .ار السلطة المختصةحالة بحالة من أنظ

ينشر هذا القرار  بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  3الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

 وزير الفالحة والموارد المائية
             والصيد البحري بالنيابة

                     الفاضل كريممحمد 
صاد والمالية ودعم  االقتوزير

  االستثمار
   علي الكعلي

  

  

ـن وزيــر الفالحــة والموارد المائية والصيد البحري  مقــرار
يتعّلق بضبط قائمة األصناف  2021 جوان 8 مؤرخ في

 النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة
2020.  

  ،ي والموارد المائية والصيد البحرإن وزير الفالحـــة

  بعد االّطالع على الدستور،

 10 الـــمؤرخ في 1999 لســــنة 42وعلى القانــــون عـدد 
لمتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية ا 1999مــــــاي 

 3 المؤرخ في 2000 لسنة 66كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
  ،2000جويلية 

جانفـي  18 المؤرخ فـي 2000 لســنة 102وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبـــط تركيبـة وطريقـة سير اللجــنة الفنيـــة 2000

للــبذور والشتالت والمستنبطات النباتــــية كما تم تنقيحــه 
 المؤرخ 2007 لسنة 403بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

  ،2007 فيفري 26في 

 13 المؤرخ في 2000 لسنــة 1282وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شكـــل السجل الرسمي لألصناف 2000جـــــــوان 

النباتــــية وإجــراءات الترســـيم به وبضبـط شـــروط تسجــيل البذور 
والشتــــالت المستنبطــــة حديــثا بقائمة االنتظـــــار وخاصة الفصل 

   منه،6

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عــــدد 
  ضبط مشموالت وزارة الفالحة، المتعّلق ب2001

 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 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020مبر سبت

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 126وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات االتصال بممارسة 2021فيفري 

  فالحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،مهام وزير ال

وعلى رأي الّلجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات 
  ،2020 ديسمبر 10النباتية المؤرخ في 

  .2020وعلى تقرير السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 

  :قرر ما يلـي

  تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل الرسمي ـالفصل األول
  . وفق القائمة المصاحبة لهذا القرار2020لألصناف النباتية لسنة 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8 تونس في
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             والصيد البحري بالنيابة

                     اضل كريمالفمحمد 
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   لألصناف النباتيةيقائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسم
 2020لسنة 

 تعريف الصنف

رقم 
 التسجيل

 النوع التسمية
خاصيات 
 الزراعة

 المستنبط والمسؤول عن االستنباط
تاريخ 
 الترسيم

 الحبوب

 القمح الصلب

 قدس 1874
غير 
 هجين

 شتوي
المعهد الوطني / عهد الوطني للبحوث الزراعية بتونسالم

 للبحوث الزراعية بتونس
2020 

 مكتريس 1879
غير 
 هجين

 شتوي
/ المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة
 المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة

2020 

 الزراعات الصناعية

 اللفت السكري 

 يشتو هجين سيتينيل 1725
 ان  فندرها ف  أس اوأس/ اس أ/ف ان  فندرها ف أس أس او

 اس أ/ف
2020 

 األعــــــالف

 العلفية لذرةا

 2020  سيرفيس-أقرو/ ليماقران أوروب متأخرة هجين 31558أل ج  2020

 الخضـــــــــروات

 الطماطم الفصلية

 2020 ستيكود /ج س ن سمونس  فصلية هجين مريم   مكرر1944

 2020 ستيكود /ج س ن سمونس  فصلية هجين لينا رر مك1945

 2020 شركة الخضراء/ن ريزورش ب هـ فصلية هجين فردوس  مكرر1946

 2020 شركة الخضراء/ن ريزورش ب هـ فصلية هجين سيلينا  مكرر1947

1958 
  5197س ف 

 ت ب
 فصلية هجين

كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو
 إمباكس

2020 

 2020 توناقري/امما سيدس فصلية هجين أمنة  مكرر1913

 2020 اينيسام/ ا.م  كلوز  س  هـ فصلية هجين روان 1956

 2020 اينيسام/ ا.م  كلوز  س  هـ فصلية هجين أوليفنزا 1957

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلية هجين 2061طوم 1977

1976 
أ ي كس 

279  - 
3340 

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلية هجين

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1301هاينز  2021

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1423هاينز  2022

 2020 أقرونور/هاينز نورث أمريكا فصلية هجين 1534هاينز  2023
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 الفلفل الفصلي

 2020 الموسم الفالحي/ف.نترناسيونال ن ايرقون أ فصلي هجين أريج 1860

1975 
  أ ي كس

334  - 4175 
 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين

 2020 شركة أورتيفيفا/ نوفو أقرو سيدس  س ل فصلي هجين 3124ب د س7 1964

 فصلي هجين اكزا البا 1953
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 البطيخ الفصلي

 نوع أصفر كناري 

 فصلي هجين م ا7484س ف  1955
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 2020 نيتريبالن/ ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو فصلي هجين دوليسيوس 1952

 نوع شارونتاي

 2020 شركة ستاجاب /نسج س ن سمو فصلي هجين ماجيك 1968

 نوع قاليا

 2020 أقريماق/  كو إنوفا سيدس فصلي هجين جاد 1989

 نوع أناناس أمريكا 

 2020 أقريا سيدس/ ميناكو فصلي هجين عسلي 1851

1982 
  أ ي كس

329  - 4114 
 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين

1980 
 -  329 أ ي كس

3921 
 2020 البركة الفالحية/سيدسبوالريس  فصلي هجين

 2020 شركة الخضراء/ارما زادن  ب ف هوالند فصلي هجين سيمون 2009

 2020 أقريبروتاك/ب ف نيكرسون زوان فصلي هجين ذهبي 2008

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين فاخر 1992

 2020 شركة ستاجاب /ج س ن سمونس فصلي هجين زاكي 1969

 2020 نيتريبالن/ ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو فصلي جينه كارميتا 1951

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين باكو 1991

 2020 البركة الفالحية /أرجيتو قيجيتابل سيدس فصلي هجين بالسيكر 2018

 الدالع الفصلي

 نوع كريمسون سويت 

 2020 الموسم الفالحي/ف. ن ايرقون أنترناسيونال فصلي هجين تانيت 1974

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين 3951دوبلف م  1985

 2020 الفضاء األخضر شركة /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين فيزارا 1966
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 2020 الفضاء األخضر شركة /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين سانسويت 1965

 2020 الفضاء األخضر ركةش /كوراسيدس س ر ل فصلي هجين رومينا 1967

 2020 البركة الفالحية /فيجيتابل سيدس أرجيتو فصلي هجين شاراكتر 2011

 2020 البركة الفالحية /فيجيتابل سيدس أرجيتو فصلي هجين أوزينيول 2010

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين أمير 1994

 2020 تسميد شركة /كويونايتد جينيتيك سيدس  فصلي هجين  كولور4ميقا  1972

 2020 تسميد شركة/جينوم سيدس فصلي هجين هالة 1993

 فصلي هجين ديريفا 1954
كوتوقران  /ف. ب  ماندجمنت  ب فيجيتوبول  إي  مونسنتو

 إمباكس
2020 

 2020 توناقري/امما سيدس فصلي هجين غساق 1970

 2020 توناقري/امما سيدس فصلي هجين أنابيل 1971

 بيسوقر بي نوع

 2020 أقريماق/  كو إنوفا سيدس فصلي هجين ميرا 1990

 2020 البركة الفالحية/بوالريس سيدس فصلي هجين 0712دوبلف م  1983

 الكرمب

 2020 كوتوقران إمباكس /  كيوا سيدس- ميكادو مقاوم للصعود هجين دياليت بال 3002

 قرع بوطزينة

 2020 هورتيفيفا/ نوفنو سيدس فصلي هجين 1102 2038

 2020 كوتوقران إمباكس / أ ج بايير كروب سيونس فصلي هجين فيقور 2077

 الخس باتافيا

 2020 شركة أس أو ب سي أم/  فيلموران  شتوي هجين كوركوفادو 3001

 

 

 

 

 

 

 

 




