قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في
 24نوفمبر  2017يتعلق بتفويض حق اﻹمضاء.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
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  617لسنة  2010المؤرخ في  5أفريل ،2010

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1217لسنة  2017المؤرخ في 3
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية السيد مصطفى ودر بصفة مكلف
بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ابتداء من  1أكتوبر ،2017

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1218لسنة  2017المؤرخ في 3
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية السيد مصطفى ودر رئيسا لديوان
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1
أكتوبر .2017
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل اﻷول من
اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان 1975
المشار إليه أعﻼه ،أسند تفويض إلى السيد مصطفى ودر،
متصرف رئيس ،مكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ،ليمضي بالنيابة عن وزير
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كل الوثائق الداخلة في
نطاق مشموﻻت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
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الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  1أكتوبر .2017
تونس في  24نوفمبر .2017

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي

أمر حكومي عدد  1367لسنة  2017مؤرخ في  25ديسمبر
 2017يتعلق بإحداث المجلس اﻷعلى للتصدير وضبط
مشموﻻته وتركيبته وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجارة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  41لسنة  1994المؤرخ في  7مارس
 1994المتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى القانون عدد  9لسنة  1999المؤرخ في  13فيفري
 1999المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند
التوريد،
وعلى القانون عدد  71لسنة  2016المؤرخ في  30سبتمبر
 2016المتعلق بقانون اﻻستثمار وخاصة الفصل  36منه،
وعلى اﻷمر عدد  2965لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر عدد  2966لسنة  2001المؤرخ في  20ديسمبر
 2001المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى اﻷمر عدد  3080لسنة  2010المؤرخ في  1ديسمبر
 2010المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.
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يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ أحدث مجلس أعلى للتصدير يكلف خاصة بما
يلي :
ـ ضبط اﻷهداف ورسم اﻹستراتيجيات في مجال التصدير،
ـ النهوض بالتصدير ودعمه،
ـ إقرار التدابير الﻼزمة لبلوغ اﻷهداف المرسومة ومتابعة
تنفيذها،
ـ إقرار الحلول المناسبة لﻸوضاع التي يواجهها التصدير
وتذليل الصعوبات وفض اﻹشكاليات التي تحول دون بلوغ
اﻷهداف المرسومة للتصدير،
ـ متابعة نتائج التصدير وتقييمها.
الفصل  2ـ يرأس رئيس الحكومة المجلس اﻷعلى للتصدير
الذي يتركب من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
ـ وزير الشؤون الخارجية،
ـ وزير المالية،
ـ الوزير المكلف بالتنمية واﻻستثمار والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالتجارة،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ الوزير المكلف بالصحة،
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
ـ الوزير المكلف بالفﻼحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية،
ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ الوزير المكلف بتكنولوجيات اﻻتصال واﻻقتصاد الرقمي،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي،
ـ اﻷمين العام لﻼتحاد العام التونسي للشغل،
ـ رئيس اﻻتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية،
ـ رئيس اﻻتحاد التونسي للفﻼحة والصيد البحري،
ـ الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.
ويدعو رئيس الحكومة كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل  3ـ يجتمع المجلس اﻷعلى للتصدير بدعوة من رئيسه
مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل  4ـ تتولى مصالح وزارة التجارة مهام الكتابة القارة
للمجلس اﻷعلى للتصدير التي تقوم خاصة بـ :

ـ إعداد الملفات المزمع عرضها على المجلس اﻷعلى للتصدير
وجدول أعماله،
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ـ استدعاء اﻷعضاء،
ـ تحرير محاضر الجلسات وتدوينها بدفتر خاص،
ـ متابعة القرارات واﻹجراءات المتخدة أو الصادرة عن المجلس

اﻷعلى للتصدير،

ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط المجلس ونشره.

الفصل  5ـ يمكن للمجلس اﻷعلى للتصدير إحداث لجان مختصة
تهتم بدراسة المسائل القطاعية وخاصة منها على مستوى اﻹنتاج
والتسويق وإعداد المعطيات الضرورية للمجلس اﻷعلى للتصدير ﻷخذ
القرار بشأنها.

الفصل  6ـ تحمل المصاريف الخاصة بالكتابة القارة المشار إليها
بالفصل  4أعﻼه على ميزانية وزارة التجارة.

الفصل  7ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة والمخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة منها اﻷمر عدد  2819لسنة  2000المؤرخ في 27
نوفمبر  2000المتعلق بإحداث المجلس اﻷعلى للتصدير واﻻستثمار
وضبط مشموﻻته وتركيبته وطرق تسييره.
الفصل  8ـ الوزراء المعنيون مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا
اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  25ديسمبر .2017
اﻹمضاء المجاور
وزير التجارة

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

عمر الباهي

أمر حكومي عدد  1368لسنة  2017مؤرخ في  13ديسمبر
 2017يتعلق بإتمام اﻷمر عدد  1176لسنة  1985المؤرخ في
 24سبتمبر  1985المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات
أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة اﻻجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  12لسنة  1985المؤرخ في  5مارس 1985
المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد
الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة المرسوم عدد  48لسنة  2011المؤرخ في  4جوان
 2011المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية
للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد
أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الوﻻة،
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