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قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
 يتعلق بضبط الفترة الزمنية 2016 فيفري 9في مؤرخ 

مواد إكثار نباتي لم يتم و استعمال بذور  فيالمرخص خاللها
  .الحصول عليها وفق طريقة اإلنتاج البيولوجية

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

فريل  أ5 المؤرخ في 1999 لسنة 30وعلى القانون عدد 
   منه،5 المتعلق بالفالحة البيولوجية وخاصة الفصل 1999

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 2001 فيفري 28وعلى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 
اتي المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي لإلنتاج النب

وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 
  .2013 جانفي 4

  :قرر ما يلي 

 31الفصل األول ـ يرخص خالل فترة انتقالية تنتهي في 
 اإلكثار النباتي التي لم  ومواد في استعمال البذور2020ديسمبر 

يتم الحصول عليها وفق طريقة اإلنتاج البيولوجية المنصوص 
 5 المؤرخ في 1999 لسنة 30 من القانون عدد 5يها بالفصل عل

 المشار إليه أعاله، إذا أثبت مستعملو البذور ومواد 1999أفريل 
اإلكثار بطريقة تعتبرها اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية كافية، 
أنهم لم يتمكنوا من الحصول في األسواق الوطنية على مواد 

  .معنيللصنف المالئم من النوع ال

ويجب أن تكون البذور ومواد اإلكثار النباتي المستعملة غير 
 كراس قيمعالجة بمواد صحية نباتية لم يتم التنصيص عليها بملح
  .الشروط النموذجي لإلنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية

 فيفري 28 ـ يلغى قرار وزير الفالحة المؤرخ في 2الفصل 
منية المرخص خاللها في استعمال  المتعلق بضبط الفترة الز2001

بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة اإلنتاج 
  .2008 نوفمبر 25البيولوجية كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية3الفصل 

  .2016 فيفري 9تونس في 
  ائيةالفالحة والموارد الموزير 

  والصيد البحري

  سعد الصديق

  

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  الصناعة والطاقة واملناجم وزارة

  

 فيفري 10  فيمؤرخ 2016لسنة  219بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

ــسيد  ــومي، اســتثناء للعمــل فــي القطــاع      مــنح ال ــستار الت ــد ال  عب
  .2016العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 

  
  

 جانفي 5قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 
بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث  يتعلق 2016

" عناقيد "لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة
والترخيص في إحالة جزئية للحقوق وااللتزامات في الرخصة 

  .المذكورة

  إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

  الدستور،طالع على  االبعد

 أكتوبر 26 المؤرخ في 1992 لسنة 89وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمصادقة على االتفاقية وملحقاتها الممضاة 1992

 بين الدولة التونسية من جهة 1992 أفريل 8بتونس في 
كوهو "والمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية وشركة 

  من جهة أخرى،" انترنشيونال المحدودة

 93وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1999 أوت 17 المؤرخ في 1999لسنة 

 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 23وإتمامها بالقانون عدد 
 جويلية 27 المؤرخ في 2004 لسنة 61 والقانون عدد 2002
 فيفري 18 المؤرخ في 2008 لسنة 15 والقانون عدد 2004
2008،  

 أفريل 5 المؤرخ في 2000نة  لس713وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة االستشارية للمحروقات 2000

 6 المؤرخ في 2013 لسنة 1514كما تم تنقيحه باألمر عدد 
  ،2013ماي 

 ماي 2 المؤرخ في 2000 لسنة 946وعلى األمر عدد 
قام عالمات زوايا  المتعلق بضبط اإلحداثيات الجغرافية وأر2000

  المحيطات األولية المكونة لسندات المحروقات،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 1992 ماي 26وعلى قرار وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في 
 ن المجموعة تفتيش عن المواد المعدنية مالمتعلق بتأسيس رخصة

  ،"عناقيد"تعرف برخصة  ةالثاني
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