بمقتضى أمر حكومي عدد  180لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد حمدي الجربي ،مراقب عام للمصالح
العمومية ،بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفﻼحة والصيد
البحري والموارد المائية ،وذلك ابتداء من أول جانفي .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  181لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد سفيان قربوج ،متصرف رئيس ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزير الفﻼحة والصيد البحري والموارد
المائية وذلك ابتداء من  1جانفي .2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  182لسنة  2020مؤرخ في 24
أفريل .2020
تنهى تسمية السيد أنيس بن ريانة ،مهندس رئيس ،بصفة
مكلف بمأمورية بديوان وزير الفﻼحة والصيد البحري والموارد
المائية ،وذلك ابتداء من أول جانفي .2020

وعلى اﻷمر عدد  2198لسنة  2002المؤرخ في  7أكتوبر
 2002المتعلق بكيفية ممارسة اﻹشراف على المؤسسات العمومية
التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف
فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد
اﻻلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى اﻷمر عدد  910لسنة  2005المؤرخ في  24مارس
 2005المتعلق بتعيين سلطة اﻹشراف على المنشآت العمومية
وعلى المؤسسات العمومية التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية كما تم
تنقيحه وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة باﻷمر عدد 3170
لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر ،2010
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  772لسنة  2018المؤرخ في 20
سبتمبر  2018المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  19لسنة  2020المؤرخ في 27
فيفري  2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تحدث بمقتضى هذا اﻷمر الحكومي وزارة
الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي.

أمر حكومي عدد  183لسنة  2020مؤرخ في  28أفريل
 2020يتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي وبضبط مشموﻻتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى اﻷمر عدد  916لسنة  1995المؤرخ في  22ماي
 1995المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الصناعة كما تم تنقيحه
وإتمامه باﻷمر عدد  3215لسنة  2010المؤرخ في  13ديسمبر
،2010
وعلى اﻷمر عدد  134لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي
 2000المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه
باﻷمر عدد  2970لسنة  2007المؤرخ في  19نوفمبر 2007
واﻷمر عدد  617لسنة  2010المؤرخ في  5أفريل ،2010
وعلى اﻷمر عدد  2197لسنة  2002المؤرخ في  7أكتوبر
 2002المتعلق بكيفية ممارسة اﻹشراف على المنشآت العمومية
وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها ،وتمثيل المساهمين
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اﻻلتزامات
الموضوعة على كاهلها،
صفحــة 1028

الفصل  2ـ تكلّف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي
بمهمة تصور وتنفيذ سياسة الدولة في مجاﻻت الطاقة والمناجم
واﻻنتقال الطاقي.
وتسهر تبعا لذلك على ضمان اﻻستغﻼل اﻷمثل للثروات
الوطنية الطاقية والمنجمية وتطوير موارد الدولة والتنمية
المستدامة.
ولغاية ذلك تضطلع بالمهام التالية:
 وضع اﻹستراتيجيات القطاعية والبرامج والتوجهات الوطنيةللنهوض بقطاعات الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي وفق رؤية
استشرافية وأسس متوازنة تضمن التصرف الرشيد في الثروات
والموارد الطاقية والمنجمية،
 إعداد وتطوير السياسات والتشريعات المﻼئمة قصد تحقيقاﻻستغﻼل اﻷمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل
الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
 التحفيز على التجديد التكنولوجي وتشجيع البحث العلميواﻻبتكار وتثمين نتائج البحوث لتطوير قطاعات الطاقة والمناجم
واﻻنتقال الطاقي بالتنسيق مع اﻷطراف المعنية،
 اقتراح اﻷهداف والمؤشرات النوعية والكمية وبرامج اﻻستثمارالمزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،
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 اتّخاذ التدابير الﻼزمة لتأمين سﻼمة وانتظامية تأمين احتياجاتالسوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز التجاري ومتابعة
تنفيذها،
 توثيق وترسيخ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئاتالحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في
المسائل المتعلقة بالثروات النفطية والمنجمية،
 وضع نظام لليقظة والرصد في ميادين الطاقة والمناجمواﻻنتقال الطاقي من خﻼل تجميع المؤشرات والبيانات ذات
العﻼقة ،بالتنسيق مع مختلف المصالح والجهات المعنية وإعداد
قواعد المعطيات الضرورية وتحيينها بصفة مستمرة مع ضمان
النفاذ إليها حسب الصيغ واﻹجراءات الجاري بها العمل،
الفصل  3ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ،في
مجال اﻻستكشاف والبحث واستغﻼل المحروقات خاصة بما يلي:
 السهر على حسن التصرف في الموارد الطاقية والتحيينالمستمر للمعطيات والمؤشرات المتعلقة بها،
 تطوير أشغال اﻻستكشاف والبحث واستغﻼل المحروقاتبجميع مصادرها بما يضمن تنمية اﻹنتاج الوطني وتأمين حاجيات
البﻼد بأقل كلفة وبطريقة مستدامة،
 إحكام استغﻼل مصادر المحروقات وفقا للمعايير البيئيةالمعمول بها وطبقا للقواعد التكنولوجية السليمة في الصناعة
النفطية الدولية والتثبت من اتخاذ اﻻحتياطات الوقائية وإعداد
التقارير بشأنها،
 السهر على ضمان احترام اﻷطر التشريعية والترتيبية والتعاقديةالمنظمة ﻷنشطة اﻻستكشاف والبحث واﻻستغﻼل وممارسة حقوق
الدولة في سندات المحروقات بغرض تطوير عائداتها،
 اﻹشراف على تركيز اﻵليات الكفيلة بتنسيق أعمال البحثواﻻستكشاف والحرص على تجميع المعطيات الجيولوجية المنجزة
وتحيينها بالتنسيق مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
 دراسة وتقييم مختلف الطلبات والعروض المقدمة من قبلالشركات واقتراح إسناد سندات المحروقات،
 متابعة وتحليل مؤشرات تطور إنتاج المحروقات والمشاركةفي تحليل أثر التدابير اﻻقتصادية والجبائية المرتبطة بأنشطة
الطاقة على النمو اﻹجمالي للبﻼد،
 اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجال اﻻستكشافوالبحث واستغﻼل المحروقات والمشاركة في إعداد وتنفيذ
اتفاقيات التعاون ذات العﻼقة.
الفصل  4ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ،في
مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته خاصة بما يلي:
 بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تزويد السوق المحليةبالنفط والمحروقات وإنتاجها وخزنها ونقلها وتوزيعها باعتماد
المصادر والطرق اﻷكثر تﻼءما مع المصلحة الوطنية والجدوى
اﻻقتصادية،
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 متابعة أسواق النفط والمحروقات واقتراح آليات ضبطأسعارها بالسوق المحلية والسهر على تطبيقها،
 مواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى إنتاج واستهﻼكالمحروقات من المصادر التقليدية والمتجددة وتطوير استهﻼك
المحروقات النظيفة.
 بلورة وتنفيذ خطة وطنية لتوزيع طاقات الخزن اﻻحتياطيومخطط توجيهي لتوزيع المواد البترولية من أجل تأمين انتظامية
تزويد السوق المحلية بالمواد البترولية وتحسين جودة الخدمات
المسداة إلى المستهلك.
 الحرص على اعتماد المعايير الفنية وإرساء قواعد السﻼمةوالمحافظة على البيئة واحترام شروط الجودة وتحسين نوعية
الهواء من طرف المستغلين لمعامل التكرير ووحدات خزن ونقل
وتوزيع المحروقات ومراقبة تنفيذها باﻻشتراك مع المصالح
اﻹدارية المختصة.
 اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى تطويرقطاع تكرير ونقل وخزن وتوزيع المحروقات وغاز البترول
المسيل.
الفصل  5ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ،في
مجالي الكهرباء والغاز التجاري خاصة بما يلي:
 العمل على ضمان اﻹنتاج الوطني من الكهرباء لتزويدالسوق المحلية بالكهرباء والغاز التجاري في أحسن الظروف
وبأقل كلفة وأحسن جودة،
 السهر على تحقيق المزيج الطاقي اﻷمثل لتأمين تزويدالبﻼد بالكهرباء،
 السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز التجاري بشكليضمن ترشيد اﻻستثمارات وتحسين الخدمات،
 تعزيز مشاريع الربط اﻹقليمي للكهرباء وتطوير اﻻستفادة منها، اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية في مجالي الكهرباءوالغاز التجاري ومتابعة تنفيذها.
الفصل  6ـ تكلّف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي في
مجال اﻻنتقال الطاقي خاصة بما يلي:
 وضع استراتيجية وطنية لﻼنتقال الطاقي في إطار رؤيةشاملة تراعي مختلف الجوانب اﻻجتماعية والبيئية واﻻقتصادية
بما يجسم اﻻنتقال نحو منوال طاقي جديد يحفظ حقوق
اﻷجيال القادمة ويرتكز على التوسع في استخدام الطاقات
المتجددة باعتماد التكنولوجيات الحديثة واﻻستغﻼل اﻷمثل
ﻹمكانات النجاعة الطاقية قصد الحد من التغيرات المناخية
وتحقيق اﻷمن الطاقي،
 بلورة البرامج ومخطّطات العمل الضرورية لتفعيلاﻹستراتيجية الوطنية لﻼنتقال الطاقي واتخاذ التدابير التشريعية
والتنظيمية والمؤسساتية الﻼزمة للغرض بالتنسيق مع مختلف
الهياكل العمومية المعنية،
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 القيام مباشرة أو بواسطة المؤسسات والمنشآت العموميةالخاضعة ﻹشرافها بالدراسات اﻻقتصادية والتقديرات المتعلقة
بإحكام استهﻼك الطاقة وبسياسة اﻻنتقال الطاقي وبالتطوير
والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحوث في قطاعي الطاقة
والمناجم بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال،
 إعداد وتنفيذ برامج لتنمية الطاقات المتجددة وزيادةمساهمتها في المزيج الطاقي الكلي بالتعاون مع الهياكل المعنية،
 بلورة سياسة الدولة في مجال التشجيعات المالية والجبائيةلتطوير النسيج الصناعي التونسي وحفز القطاع الخاص على
اﻻستثمار في قطاع الطاقات المتجددة،
 إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة مباشرة أو عنطريق المؤسسات الراجعة إليها بالنظر ومتابعة تنفيذها وتشجيع
البحث والتطوير في هذا المجال،
 اﻹشراف على إعداد المخطط الوطني ﻹنتاج الكهرباء منالطاقات المتجددة بالتنسيق مع جميع اﻷطراف والهياكل المعنية،
 متابعة تنفيذ مختلف البرامج والسياسات مباشرة أو عنطريق المؤسسات تحت اﻹشراف،
 اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة باﻻنتقالالطاقي ومتابعة تنفيذها.
الفصل  7ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ،في
مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية خاصة بما يلي:
 بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلّقة بالبحث واﻻستكشافالجيولوجي للموارد السطحية والباطنية للبﻼد والرامية إلى إحكام
استغﻼل الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق
المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،

 النهوض بالقطاع المنجمي للبﻼد من خﻼل ضمان التصرفاﻷمثل في المعلومات المرتبطة بالمدخرات ووضع سياسة موجهة
لجلب اﻻستثمار بالتعاون مع الهياكل المعنية،
 مراقبة أشغال استغﻼل المشاريع المنجمية على مستوىنجاعة وإنتاجية الطرق والوسائل المستعملة للغرض،
 ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجميةوقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات
المنجمية،
 متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتحفيز البحث العلمي بالتنسيقمع الهياكل المعنية وتثمين نتائجه وتوجيه وتشجيع اﻻستثمارات
في الميادين الراجعة لها بالنظر،
 متابعة وتحليل تطورات السوق العالمية للمواد المنجميةوالمواد اﻷولية،
 اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى النهوضبقطاع المناجم والسهر على تطبيقها.
الفصل  8ـ تلحق بوزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي،
الهياكل اﻵتي ذكرها:
 اﻹدارة العامة للمحروقات، اﻹدارة العامة للمناجم، اﻹدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، اﻹدارة العامة لﻼستراتيجيات واليقظة.الفصل  9ـ تمارس وزارة الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي
اﻹشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ﻻ
تكتسي صبغة إدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسات العمومية
التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية

المنشآت العمومية
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

شركة فسفاط قفصة،
المجمع الكيميائي التونسي،
شركة جبل الجريصة،
الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
المؤسسة التونسية لﻸنشطة البترولية،
الشركة التونسية لصناعات التكرير،
الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
شركة النقل باﻷنابيب بالصحراء،
الشركة التونسية للتنقيب،
شركة النقل بواسطة اﻷنابيب،
الشركة التونسية ﻷنبوب الغاز العابر للبﻼد التونسية.
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ـ الديوان الوطني للمناجم،
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
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الفصل  10ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  772لسنة  2018المؤرخ
في  20سبتمبر  2018المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل  11ـ وزير الطاقة والمناجم واﻻنتقال الطاقي ووزير
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلّفون،
كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  28أفريل .2020
اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

وزير المالية

محمد نزار يعيش
وزير الطاقة والمناجم واﻻنتقال
الطاقي

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد  27لسنة 1966
المؤرخ في  30أفريل  ،1966وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها المرسوم عدد  115لسنة  2011المؤرخ في
 2نوفمبر ،2011
وعلى مجلة الضريبة على دخل اﻷشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد  114لسنة 1989
المؤرخ في  30ديسمبر  1989كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص
الﻼحقة،
وعلى مجلة الحقوق واﻹجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى
القانون عدد  82لسنة  2000المؤرخ في  9أوت  2000كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص الﻼحقة،
وعلى القانون عدد  32لسنة  2002المؤرخ في  12مارس
 2002المتعلق بنظام الضمان اﻻجتماعي لبعض اﻷصناف من
العملة في القطاعين الفﻼحي وغير الفﻼحي ،كما تم تنقيحه
بالقانون عدد  43لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007
وعلى القانون عدد  104لسنة  2002المؤرخ في 30
ديسمبر  2002المتعلق بنظام الضمان اﻻجتماعي للفنانين
والمبدعين والمثقفين ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43
لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007

المنجي مرزوق

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف

وعلى القانون عدد  15لسنة  2005المؤرخ في  16فيفري
 2005المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد  69لسنة  2009المؤرخ في  12أوت
 2009المتعلق بتجارة التوزيع،

أمر حكومي عدد  184لسنة  2020مؤرخ في  27أفريل
 2020يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات اﻻنتفاع بالمنح
اﻻستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض اﻷصناف من
العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة
عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي
فيروس كورونا "كوفيد ."19 -
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون اﻻجتماعية ووزير
التكوين المهني والتشغيل،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد  51لسنة
 2007المؤرخ في  23جويلية ،2007
عــدد 36

وعلى القانون عدد  52لسنة  2018المؤرخ في  29أكتوبر
 2018المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد  19لسنة  2020المؤرخ في  12أفريل
 2020المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم
لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ،"19 -
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد  3لسنة  2020المؤرخ في
 14أفريل  2020المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية
وظرفية لمرافقة بعض اﻷصناف من العاملين لحسابهم الخاص
المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر
الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد "19 -
وخاصة الفصل  6منه،
وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بمشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  556لسنة  1991المؤرخ في  23أفريل
 1991المتعلق بتنظيم وزارة المالية مثلما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص الﻼحقة،
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