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 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 بضبـط 2001

 جويلية 30 المؤرخ في 2007 لسنة 1980وعلى األمر عدد 
 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بالطارف من 2007

   معتمدية غزالة بوالية بنزرت،

 11مؤرخ في ال 2016ة  لسن134الحكومي عدد وعلى األمـر 
المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة باألراضـي الفالحية  2016جانفي 
  ،بنزرتلوالية 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  للحكومة، ة المتعلق بتسمية رئيس2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
 الحكومة، أعضاء بتسمية  المتعلق2021أكتوبر 

 للتهيئـة العقاريـة االستشاريةعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة و
  ،2021 جوان 16المنعقــدة بتاريــخ الفالحيــة 

  وعلــى رأي المحكمـة اإلدارية،

  .الوزراءوبعد مداولة مجلس 

  :نصـهاآلتـي  يصـدر األمـر

 يـةعمومالسقوية المنطقـة ال تراجع حدود  ـاألولالفصــل 

 بنزرت التي تمسح مائة بواليــة غزالة مـن معتمديةبالطارف 

وذلك بإدماج مساحة قدرها )  هك175(وخمسة وسبعين هكتارا 

لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة )  هك31(واحد وثالثون هكتارا 

 يحدهــا شريـط أحمــر تقريبا)  هك206(مائتان وستة هكتارات 

 المصاحب لهـذا 1/25000  بمقيــاسالخارطةمستخـرج على 

  .األمـر

 1980عدد   أعالهتنطبق أحكام األمر المشار إليه  ـ2الفصــــل 

 وذلك فيما يتعلق 2007 جويلية 30  المؤرخ في2007لسنـة 

المساهمـة فـي التمويـالت العموميـة بضبط حدود الملكية ومقدار 

 .على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بالطارف

 ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة  ـ3ـل الفصـ
 مناطـق التحجيـر المنصوص األمر ضمنبالفصـل األول من هذا 

 المؤرخ في 1983 لسنة 87 من القانون عدد 4عليهـا بالفصـل 
 تبعا لذلك خارطة المشار إليه أعاله وتحـور 1983 نوفمبـر 11

 عليهـا بمقتضـى  المصـادقبنزرتحماية األراضي الفالحيـة لواليـة 
 جانفي 11 المـؤرخ فـي 2016 لسنـة 134عدد الحكومي األمـر 
 بالفصـل األول مـن ا المشـار إليهةرطا الخطبقا لمستخـرج 2016

  .هـذا األمـر

 الرسمــي للجمهوريــة ينشر هذا األمـر بالرائــد  ـ4الفصـــل 

  .التونسيــة

  .2022 ديسمبر 21تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

وزير الفالحة والموارد المائية 
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
 2022 ديسمبر 21 مؤرخ في 2022 لسنـة 954 عددأمر 

عـلق بإحــداث مناطق سقوية عموميـّـة بمعتمديتي فوسانة يت
  .ينوالقصرين الجنوبية من والية القصر

  إن رئيس الجمهورية،  

  ،والصيد البحري 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 خرها  تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له وآكما

 وخاصة الفصل 2000 مــارس 6 المـؤرخ فـي 2000 لسنـة 30

  ، منه2األول و

 مارس 16 المؤرخ في 1977سنة ل 17على القانون عدد و

 المتعلق بـإحداث وكالـة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1977

 لسنـة 29 كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد العمومية السقوية

  ،2000 مارس 6 فـي المـؤرخ 2000

 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  لسنـة1877وعلى األمـر عـدد 

بتغيير تسميـة وكالة اإلصـالح الزراعي بالمناطق المتعلـق  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 419على األمـر عـدد و

 ،مشموالت وزارة الفالحة المتعلـق بضبـط 2001
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  المؤرخ فـي2017 لسنـة 1053عـدد الحكومي وعلى األمـر 
 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة باألراضـي 2017 سبتمبر 20

  ،القصرينالفالحية لوالية 

 11 المؤرخ في 2021سنة  ل137 الرئاسي عـدد وعلى األمر
 ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 الرئاسي عـدد وعلى األمر
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 للتهيئـة العقاريـة االستشاريةوعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة 
  ،2020 نوفمبر 13المنعقــدة بتاريــخ الفالحيــة 

  وعلــى رأي المحكمــــــة اإلداريــــــة،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :نصـهيصـدر األمـر اآلتـي 

 أحدثت المناطق السقويـة العمومية اآلتي  ـاألولالفصــل 

ذكرها والتي يحدها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطات 

نات  المصاحبة لهـذا األمـر وذلك وفق بيا1/50000 قيــاسمب

  :الجدول التالي

  

  المساحة  المنطقة السقوية العمومية
قيمة المساهمات في 

  التمويالت
  الحد األدنى للملكية

الحد األقصى 
  للملكية

  المروانة من معتمدية  فوسانة
 هك 56 هك منها 80

  مروية
   هك 20   هك 1  هك/ د391

من معتمدية  ) الحساينية (4خمودة 
  فوسانة

 هك 61 هك منها 73
  يةمرو

   هك 20   هك 1  هك/ د400

الدغرة الزيتون من معتمدية القصرين 
  الجنوبية         

   هك20   هك 1  هك/ د417   هك 83

  

 ال يمكـن بأي حال من األحوال أن تفـوق جملـة ـ 2الفصـل 

مساحـة القطع الراجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة 

مـة العينيــّة فـي التمويــالت المسّلمـة مجانا للدولة بعنوان المساه

العموميـّة أو المساحة الّتي دفعت قيمتها نقدا للدولة، المساحة 

القصوى أو أن تقّل عن المساحة الدنيا المبينتين بالجدول المشار 

 .إليه بالفصل السابق بالنسبة إلى كل منطقة معنية

 تدفع المساهمـة فـي التمويـالت العموميـة، ـ 3الفصـل 

 1963 لسنـة 18 من القانون عـدد 2المنصوص عليهـا بالفصل 

 المشار إليه أعاله كما تم تحديدها 1963 ماي 27المـؤرخ فـي 

بالجدول المبين بالفصل األول من هذا األمر، إلى كّل منطقة 

سقوية إجباريـا وبطريق األولويـّة عينـا بالّنسبـة إلى جميـع مالكي 

هـا الجمليــة الحــد األقصـى المبين أراض داخـلها تفوق مساحت

  .بالجدول المذكور

وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين 

ألراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد األدنى 

  .المبين بالجدول المذكور

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد 

ذكور بالنسبة للمنطقة د األدنى المبينين بالجدول الماألقصى والح

  .ن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عيناإالمعنية، ف

وال يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا 

  .أقل مـن الحـد األدنـى

 ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة  ـ4الفصـل 

ذا األمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص بالفصـل األول من ه

 المؤرخ في 1983 لسنة 87 من القانون عدد 4عليهـا بالفصـل 

 المشار إليه أعاله وتحـور تبعا لذلك خارطة 1983 نوفمبـر 11

حماية األراضي الفالحيـة لواليـة القصرين المصـادق عليهـا 

مؤرخ فـي  ال2017 لسنـة 1053بمقتضـى األمـر الحكومي عـدد 

 الخارطـات المشـار إليها طبقا لمستخـرج 2017 سبتمبر 20

 .بالفصـل األول مـن هـذا األمـر
 ينشــر هـذا األمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة  ـ5الفصـل 

  .التونسيــة

 .2022 ديسمبر 21تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

ئية وزير الفالحة والموارد الما
  والصيد البحري 

 محمود الياس حمزة

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد




