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 بالقانون الصـادرة التطبيقية ونصوصها الطرقــات مجلـة وعلى

 جميع وعلى 1999 جويليـة 26 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد

 لسنـة 66 عدد قـانونال وخاصة وتممتها نقحتها التي النصـوص

  ،2009 أوت 12 في المؤرخ 2009

 سبتمبر 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36 عدد القانون وعلى 

  واألسعار، المنافسة تنظيم بإعادة المتعّلق 2015

 فيفري 15 في المؤرخ 1974 لسنة 93 عدد األمر وعلى

 متمم هو كما التجهيز، وزارة مشموالت بضبط المتعلق 1974

  ،1992 فيفري 3 في المؤرخ 1992 لسنة 248 عدد باألمر

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 147 عدد األمر وعلى

 وعلى العربات وتهيئة لتجهيز الفنية القواعد بضبط المتعّلق 2000

     عدد حكومي األمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع

  ،2017 جانفي 6 في مؤرخ 2017 لسنة 132

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 151 عدد األمر وعلى

 جميع وعلى بالّطرقات للجوالن العامة بالقواعد المتعلق 2000

 لسنة 2588 عدد األمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 26 في المؤرخ 2011

 سبتمبر 4 في المؤرخ 2002 لسنة 2015 عدد األمر وعلى

 وتهيئة بتجهيز لمتعلقةا الفنية القواعد بضبط المتعلق 2002

  الطرقات، عبر الخطرة المواد لنقل المستعملة العربات

 ماي 13 في المؤرخ 2004 لسنة 1073 عدد األمر وعلى

 واستغالل بناء لزمة إسناد اتفاقية على بالمصادقة المتعّلق 2004

 لفائدة وتوابعها الجم/ مساكن" 1أ "السيارة الطريق وصيانة

  المستلزم، الملك واسترداد لسيارةا للّطرقات تونس شركة

 ماي 13 في المؤرخ 2004 لسنة 1074 عدد األمر وعلى

 واستغالل بناء لزمة إسناد اتفاقية على بالمصادقة المتعّلق 2004

 لفائدة وتوابعها صفاقس/ الجم" 1أ "السيارة الطريق وصيانة

  المستلزم، الملك واسترداد السيارة للّطرقات تونس شركة

 فيفري 15 في المؤرخ 2010 لسنة 262 عدد ألمرا وعلى

 كما الطرقات مجلة ألحكام المخالفات قائمة بضبط المتعلق 2010

 30 في المؤرخ 2017 لسنة 811 عدد الحكومي باألمر تنقيحه تم

  .2017 جوان

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 256 عدد الحكومي األمر وعلى
 لزمة شروط وكراس عقد على بالمصادقة المتعّلق 2016 جانفي
 قابس-  صفاقس" 1أ "السيارة الطريق وصيانة واستغالل بناء

 الملك واسترداد السيارة للّطرقات تونس شركة لفائدة وتوابعها
  المستلزم،

 16 في المؤرخ 2018 لسنة 59 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلدارية الخطية لمقدار التعريفي بالجدول المتعّلق 2018 جانفي

 لسنة 20 عدد القانون من جديد 45 بالفصل عليها المنصوص
 وإتمام بتنقيح والمتعلق 2017 أفريل 12 في المؤرخ 2017
 1986 مارس 7 في المؤرخ 1986 لسنة 17 عدد القانون
  للطرقات، العمومي الدولة بملك الخاص التشريع بتحوير المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 1066 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالطريق المرور معلوم بإحداث المتعلق 2019 برأكتو 29

 باألمر تنقيحه تم كما قيمته وبضبط قابس/مساكن" 1أ "السيارة
  ،2020 جوان 30 في المؤرخ 2020 لسنة 405 عدد الحكومي

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

  اإلدارية، المحكمة يرأ وعلى

  :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 1066 عدد الحكومي األمر من 7 الفصل يلغى  ـاألول الفصل
 بإحداث والمتعلق 2019 أكتوبر 29 في المؤرخ 2019 لسنة
 قيمته وبضبط قابس/مساكن" 1أ "السيارة بالطريق المرور معلوم
 المؤرخ 2020 لسنة 405 عدد الحكومي باألمر تنقيحه تم كما
  :يلي بما ويعوض 2020 جوان 30 في

 بالّطريق المرور بمعلوم العمل يجري): جديد (7 الفصل
 على 2022 جانفي 1 من ابتداء قابس/ مساكن" 1أ "السيارة
  .الصفر الساعة

 مكلف التحتية والبنية واإلسكان التجهيز وزير  ـ2 الفــصل
 للجمهورية الرسمي ائدبالر ينشر اّلذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ

  . الّتونسية

  .2021  جوان30تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  والبنية التحتيةوزير التجهيز واإلسكان 
                 كمال الدوخ

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

  

  

 

  

والصيد البحري د المائية والموارمن وزير الفالحة  قرار
 بفتح وغلق موسم جني  يتعّلـق2021 جوان 29 مؤرخ في

  .2021الحلفاء لسنة 
  ،والصيد البحري إن وزير الفالحة والموارد المائية

  على الدستور،االطالع بعد 
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 1988 لسنة 20وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1988 أفريل 13المؤرخ في 

 20 المؤرخ في 2009 لسنة 59أو تممتها وخاصة القانون عدد 
 المتعــلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية في قطاع 2009جويلية 

 من هذه 163 و160الفالحة والصيد البحري وخاصة الفصــــلين 
  المجلة،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  لفالحة، المتعلق بضبط مشموالت وزارة ا2001

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

 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  2021فيفري 

بممارسة مهام وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .بالنيابة

  :ــا يلي  مقــرر

الفصل األول ـ يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات 
 2021 جويلية 1المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 

   ،2021  ديسمبر 31م ويغلق الموسم المذكور يو  

 ـ تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خالل الموسم 2الفصل 

 . طن30.000المذكور بحوالي 

 ـ يخضع نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات و العربات 3الفصل 

طيلة موسم الجني إلى مراكز التجميع والتحزيم إلى أحكام الفصول 

    .العمل من مجلة الغابات الجاري بها 112 إلى 105من 

 ـ تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها 4الفصل 
 .2021 ديسمبر 31بالنسبة للكميات الواقع جنيها قبل 

العمليات   ـ يحجر الرعي وجني الحلفاء و جميع5الفصل 
 بالقطع 2021المتعلقة بنقل ووزن وشراء هذا النبات طيلة موسم 

 ،المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار

رية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو6لفصل ا
 . التونسية

  2021  جوان29في  تونس
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةوزير
            بالنيابة والصيد البحري

                     الفاضل كريممحمد 
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  : والية القصرين– 1

  

 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق ـةالمعتمديـ

1 460 

 بلهيجات بلهيجات 601 2

9 452 

8 837 

11 640 

14 476 

  القصرين الجنوبية

  مقدودشقرعة   مقدودش

15 600 

8 837 

 حاسي الفريد حاسي الفريد 759 9

14 1492 

5 1080 

  زيةخنقة الجا  خنقة الجازية  1277  10

12  394  

8  618  

17  749  

18 1095 
  الكامور  الكامور

19 1280 

1 1216 

5 1231 

  حاسي الفريد

  الهشيم  الهشيم

10 722 

5 586 

 ماجل بلعباس ماجل بلعباس 1208 6

8 1170 

4 1682 

 الناظور الناظور 1599 5

9 3136 

1 1631 

3 2982 

10 2474 

 ماجل بلعباس

 أم األقصاب ألقصابأم ا

11 1344 
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 )هك(المساحـة  رقم القطعـة المنطقــة النســق ـةالمعتمديـ

1 928 

 الصخيرات الصخيرات 1658 2

9 1918 

1 365 

 قارة النعام–بوشبكة قارة النعام–بوشبكة 433 4

6 4090 

1 1553 
 فريانة تالبت فريانة تالبت

3 658 

5 464 

6 767 

7 588 

9 510 

  فريــانــة

 أم علي أم علي

10 690 

 253 3 القرعاء الحمراء القرعة الحمراء
 سبيطلة

 249 2 سمامة  سمامة

  49743  الجملــة

  :واليـة سيدي بوزيـد . 2
  

 المعتمديــة النسق المنطقــة رقم القطعة )هك(المساحـة 

  الصداقية  7  510

503  27  

1007  28  
 ريةالهيش

  سيدي بوزيد الغربية  سيدي بوزيد

1035  1 

523  2 
 المكارم

423  3  

798  4  

767  5  

  العامرة

 بالنور 6 490

497  8  

720  9  
 الفايض

 الزيتونة 26 250

  سيدي بوزيد الشرقية  سيدي بوزيد

715  13 

554  14 

582  15 

  أوالد حفوز  سيدي بوزيد سيدي خليف
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 المعتمديــة النسق المنطقــة رقم القطعة )هك(المساحـة 

1262  2 

1648  3 
 سلتة

1950  1 

557  4 

1472  5 

 زغمار

  باطن الغزال 17  127

  جلمة  جلمة

1315  7 

1307  8 
 مغيلة

  السبالة 10  125

 السبالة جلمة

 الرابطة 8  2633

  المنصورة الشرقية  12 و11  2365

  بنعون  16  1635

 سيدي علي بن عون بنعون

 بئر الحفي بنعون  بئر الحفي 18  975

375  1  

570  2  

990  3  

 لقصيرةا

836  7  

1247  8  

1285  9  

 الزفزاف

 السوق الجديد المكناسي

1397 10 

1850 11 

  

1337 
12 

 جباس

 الغريس الغربية 36 858

 المكناسـي المكناسـي

 منزل بو زيان 16 710

640 20 

645 21 

1597 22 

 هنشير القالل

 العمـران 26 353

 منزل بو زيان المكناسـي
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 المعتمديــة النسق المنطقــة رقم القطعة )هك(المساحـة 

1075 3 

1650 4 
 قصر الحمام

2148 5 

970 6 

1868 7 

1590 8 

1670 9 

 الرقاب

 الرقاب الرقاب

1783 1 

1250 2 

717 3 

1100 5 

 المزونة

685 8 

1325 9 

790 10 

1185 11 

  بوهدمة

 المزونة المزونة

  الجملة  61241

  

  :واليــة القيــروان . 3
 

 المعتمديــة النسق المنطقــة رقم القطعة )هك(المساحـة 

 القنطرة 1 727

 الهدايــة 2 185
 الحاجب

655 1 

786 3 
  السرجة السرجة

1384 3 

1048 4 

1203 5 

 الغويبة الغويبة

 حاجب العيـون

 الشريشيرة  الشريشيرة سلسلة وحيدة 2000

  طرزة الجنوبية   الجنوبيةجبل طرزة  1000
 حفوز

489 1 

378 2 
 العــالء  طرزة الشمالية جبل طرزة

 الطويلة جبل الطويلة سلسلة وحيدة 1000

 محمية التواتي محمية التواتي سلسلة وحيدة 460

 جبل بوقبرين جبل بوقبرين سلسلة وحيدة 500

 منزل المهيري

 الجملــة 11815
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   :ـة قفصــةواليــ.  4

  

 )هك(المساحـة  رقم القطعة المنطقــة النسق المعتمديــة

 881 1 الفج

 1075 9  الفج
  –قفصة الشمالية

  سيدي عيش
  سوينيةال

 807 10  السوينية

 1170 1 عليــم  عليم

 810 6  ماجورة  ماجورة

 1703 9  السند

 2007 11 السند

  السنــد

  السند

  1286  12  السند

1 698 
 بوعمران أوالد بوعمران  رالقطا

2 624 

2  1043  
 العياشية  جبل الباردة

  بلخير  1092  6

  1096  16 حاجالأوالد  أوالد الحاج

 1601 6 السويطير السويطير
  أم العرائس

 2120 1 أم األقصاب أم األقصاب

 18013  الجملــة

 134560  المجمــوع العـــام

  

  

  

  




