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 1ر الطاقة والمناجم واالنتقال الطاقي مؤرخ في قرار من وزي
 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط 2020سبتمبر 

طرق سير عمل اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد 
 .تدخالت صندوق االنتقال الطاقي

  ،إن وزير الطاقة والمناجم واالنتقال الطاقي

  االطالع على الدستور،بعد 

 جويلية 24 المؤرخ في 2001 لسنة 83نون عدد  القاعلىو
 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 2001

  والنصوص المكملة والمنقحة له،

 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 72على القانون عدد و
 7القانون عدد ب المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه 2004
  ،2009 فيفري 9 المؤرخ في 2009لسنة 

 ديسمبر 30المؤرخ في  2013 لسنة 54وعلى القانون عدد 
  ، منه67 وخاصة الفصل 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013

 2014 أوت 19 المؤرخ في 2014 لسنة 54القانون عدد وعلى 
  ، منه3 وخاصة الفصل 2014المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

 ماي 11 مؤرخ فيال 2015 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 كما تم  بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةالمتعلق 2015

 ماي 29لمؤرخ في ا 2019 لسنة 47تنقيحه بالقانون عدد 
  ، المتعلق بتحسين مناخ االستثمار2019

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 

   بقانون االستثمار،المتعلق 2016

مؤرخ في ال 2016 لسنة 1123 عدد حكوميالوعلى األمر 

تعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع الم 2016 أوت 24

 كما تم تنقيحه باألمر إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة

  ،2020 فيفري 25 المؤرخ في 2020 لسنة 105الحكومي عدد 

 26مؤرخ في ال 2017 لسنة 983وعلى األمر الحكومي عدد 

بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل  المتعلق 2017جويلية 

  ،صندوق االنتقال الطاقي

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 

 15 المؤرخ في 2020ة  لسن68وعلى األمر الرئاسي عدد 
 حكومة، المتعلق بقبول استقالة رئيس ال2020جويلية 

 28 المؤرخ في 2020 لسنة 183وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم واالنتقال 2020أفريل 

  إليها بالنظر،الطاقي وبضبط مشموالتها والهياكل الراجعة 

وعلى محضري جلستي اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في 
 21قي المنعقدتين بتاريخ إسناد تدخالت صندوق االنتقال الطا

  .2020 مارس 24 و2019مارس 

  :قرر ما يلي

تتم المصادقة على دليل اإلجراءات الملحق  ـ الفصل األول
بهذا القرار والمتعلق بضبط طرق سير عمل اللجنة الفنية المكلفة 

تدخالت صندوق االنتقال الطاقي  بإبداء الرأي في إسناد
 لسنة 983مر الحكومي عدد  من األ23والمحدثة بمقتضى الفصل 

 . المشار إليه أعاله2017 جويلية 26 المؤرخ في 2017

بالرائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذا القرار ـ 2الفصل 
  . التونسية

  .2020 سبتمبر 1تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

الطاقة والمناجم واالنتقال وزير 
  الطاقي

 المنجي مرزوق

  

  

  

 2020 أوت 31مـؤرخ في  من وزير الشؤون االجتماعية قرار
اللجنة المكلفة بإبداء  يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل

الرأي في مطالب االنتفاع باإلجراء المنصوص عليه بالفصلين 
 27مؤرخ في ال 2018 لسنة 56عدد  من القانون 23 و22

  .2019المالية لسنة  بقانون المتعلق 2018ديسمبر 
  إن وزير الشؤون االجتماعية،

   على الدستور،االطالعبعد 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي كما تم تنقيحه 1960

 2007 لسنة 51 القانون عدد وآخرهاوإتمامه بالنصوص الالحقة 
  ،2007 جويلية 23المؤرخ في 

 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 المؤرخ 2011 لسنة 51 المرسوم عدد وآخرهابالنصوص الالحقة 
  ،2011 جوان 6في 

 فيفري 1 المؤرخ في 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
آت والمؤسسات العمومية  المتعلق بالمساهمات والمنش1989

 القانون عدد وآخرهاوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36




