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 2022 ديسمبر 21 مؤرخ في 2022 لسنـة 955 عددأمر 
تي تالة معتمدية بـ عموميـّة سقويقطابإحــداث من قـلتعي

  .وفوسانة من والية القصرين

  إن رئيس الجمهورية،  

  ،يد البحريوالص والموارد المائيةباقتراح مـن وزير الفالحة 

  الدستور،طالع على بعد اال

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18على القانون عدد و

المناطـق السقويـة العمومية ب المتعلـق باإلصالح الزراعي 1963

القانـون عـدد  تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له وآخرها كما

 وخاصة الفصل 2000 مــارس 6 المـؤرخ فـي 2000 لسنـة 30

  ، منه2األول و

 مارس 16 المؤرخ في 1977سنة  ل17على القانون عدد و

 المتعلق بـإحداث وكالـة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1977

 لسنـة 29 كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد العمومية السقوية

  ،2000 مارس 6  المـؤرخ فـي2000

 نوفمبـر 11 المؤرخ في 1983 لسنة 87وعلى القانون عدد 

 المتعلق بحماية األراضي الفالحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه 1983

 المؤرخ 2019 لسنة 47بالنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد 

  المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،2019 ماي 29في 

 أوت 31 المؤرخ فـي 1999 لسنـة 1877وعلى األمـر عـدد 

اعي بالمناطق بتغيير تسميـة وكالة اإلصـالح الزرالمتعلـق  1999

    العمومية السقوية،

 سبتمبـر 12 المؤرخ في 2000 لسنـة 1949وعلـى األمر عدد 

 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة 2000

   للتهيئة العقاريــة الفالحيــة،االستشارية

 فيفري 13  المؤرخ فـي2001 لسنـة 419وعلى األمـر عـدد 

 ،مشموالت وزارة الفالحة  المتعلـق بضبـط2001

  المؤرخ فـي2017 لسنـة 1053عـدد الحكومي وعلى األمـر 

 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة باألراضـي 2017 سبتمبر 20

  ،القصرينالفالحية لوالية 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 الرئاسي عـدد وعلى األمر

 ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 الرئاسي عـدد ألمروعلى ا

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 للتهيئـة العقاريـة االستشاريةوعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة 

 ،2019 ديسمبر 18المنعقــدة بتاريــخ الفالحيــة 

  وعلــى رأي المحكمــــــة اإلداريــــــة،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصـدر األمـر اآلتـي نصـه

اآلتي  ة العموميةسقويـالطق امنال أحدثت  ـاألولالفصــل 

 الخارطاتمستخـرج على شريـط أحمــر ذكرها والتي يحدها 

 وذلك وفق بيانات لهـذا األمـرة المصاحب 1/50000 بمقيــاس

  :الجدول التالي

  

  الحد األقصى للملكية  الحد األدنى للملكية   التمويالتقيمة المساهمات في  المساحة  المنطقة السقوية العمومية

   هك20   هك1  هك/ د490   هك85  هنشير الحمام من معتمدية تالة

   هك20   هك1  هك/ د496   هك69    من معتمدية تالة2سيدي سهيل 

   هك20   هك1  هك/  د403   هك69   من معتمدية تالة2بئر شعبان 

   هك20   هك1  هك/  د490   هك57   من معتمدية  فوسانة1العذيرة 

  

مـة مجانا اجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسّل حال من األحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الر ال يمكـن بأيـ 2الفصــــل 

ولة، المة ة فـي التمويــالت العموميـّولة بعنوان المساهمـة العينيــّللدساحة القصوى أو أن تقّل عن أو المساحة الّتي دفعت قيمتها نقدا للد

  .المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية

 ماي 27 المـؤرخ فـي 1963 لسنـة 18من القانون عـدد  2 المنصوص عليهـا بالفصل ،المساهمـة فـي التمويـالت العموميـةتدفع  ـ 3الفصـل 

ة ـا وبطريق األولويـّ إجباريه أعاله كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل األول من هذا األمر، إلى كّل منطقة سقويةالمشار إلي 1963

  .المبين بالجدول المذكور األقصـى  تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدهاجميـع مالكي أراض داخـلإلى سبـة عينـا بالّن



  4251صفحـة   2022 ديسمبر 27 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   142عــدد 

نقدا بالنسبة لجميع المالكين وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا 

 الحد األدنى عن مساحتهـا الجملية تقلألراض داخـل المنطقـة 

  .المبين بالجدول المذكور

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد 

األقصى والحد األدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة 

  .تياره نقدا أو عينان القيمة المذكورة تدفع باخإالمعنية، ف

المساهمـة عينا دفع وال يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد 

  .أقل مـن الحـد األدنـى

 ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة  ـ4الفصــل 

 مناطـق التحجيـر المنصوص األمر ضمنبالفصـل األول من هذا 

 المؤرخ في 1983 لسنة 87 عدد من القانون 4عليهـا بالفصـل 

 المشار إليه أعاله وتحـور تبعا لذلك خارطة 1983 نوفمبـر 11

عليهـا حماية األراضي الفالحيـة لواليـة القصرين المصـادق 

 المؤرخ فـي 2017 لسنـة 1053 األمـر الحكومي عـدد بمقتضـى

 الخارطـات المشـار إليها طبقا لمستخـرج 2017 سبتمبر 20

 .ألمـربالفصـل األول مـن هـذا ا

 ينشــر هـذا األمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة  ـ5الفصـل 
  .التونسيــة

 .2022 ديسمبر 21تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
فالحة والموارد المائية والصيد قرار من وزير البمقتضى 

  .2022 ديسمبر 15البحري مؤرخ في 
 المهدي خالص، مهندس رئيس، بمهام مدير  السيديكّلف

االستثمارات الفالحية والتمويل باإلدارة العامة للتمويل 
واالستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفالحة والموارد المائية 

  .والصيد البحري

  

وزير الفالحة والموارد المائية والصيد قرار من بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة لمياء الورتتاني ممثلة عن وزارة الصناعة 
والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات 

  .2022 أوت 12الفالحية وذلك ابتداء من 

لصيد قرار من وزير الفالحة والموارد المائية وابمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة لمياء الحجام حرم الجمالي ممثلة عن وزارة 
الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة 

 جويلية 7النهوض باالستثمارات الفالحية وذلك ابتداء من 
2022.  

 

د قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيبمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة مريم بللعج حرم حمادة ممثلة عن وزارة أمالك 
الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات 

  .2022 سبتمبر 1الصيد البحري وذلك ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

تسمى السيدة روضة السميشي ممثلة عن وزارة النقل بمجلس 
 أفريل 14 من نية لحماية النباتات وذلك ابتداءإدارة الشركة الوط

2022.  

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

النهوض بالصادرات يسمى السيد رياض عطية ممثال عن مركز 
 سبتمبر 7بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 

2022.  

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

يسمى السيد عبد الحميد منجة ممثال عن وزارة الفالحة 
ة الشركة الوطنية والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدار

  .2022 جويلية 7الستغالل وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 12البحري مؤرخ في 

مراد خالد ممثال عن وزارة الصناعة والمناجم يسمى السيد 
 أوت 12والطاقة بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 

2022.       




