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 ووزير وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار من قــرار
 جوان 8 ؤرخ فـيم والموارد المائية والصيد البحري الفالحة
نوفمبــر  4 القرار المؤرخ في وإتمام بتنقيح يتعلق 2021
المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من  1998

   .طرف مراكب الصيد البحري

 إن وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار ووزير الفالحة

  ،والموارد المائية والصيد البحري

  تور،بعد االطالع على الدس

 أفريل 24 المؤرخ في 1962 لسنة 13وعلى القانون عدد 
 مجلة التجارة البحرية وعلى جميع بإدراج المتعلق 1962

 لسنة 3النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1967 لسنة 52وعلى القانون عدد 
 مجلة الشغل البحري وعلى جميع بإصدار المتعلق 1967

 لسنة 59النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،1995 جويلية 3 المؤرخ في 1995

 مارس 31 المؤرخ في 1975 لسنة 17وعلى القانون عدد 
   مجلة الصياد البحري،بإصدار المتعلق 1975

 جانفي 31 المؤرخ في 1994 لسنة 13وعلى القانون عدد 
لمتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص  ا1994

 2018 لسنة 30التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2018 ماي 23المؤرخ في 

 ديسمبر 29 المؤرخ في 1997 لسنة 88وعلى القانون عدد 
 65 وخاصة الفصل 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997

  منه،

 سبتمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 862وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائس سفينة 1974

ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن 
  الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيـــــفري 13 المؤرخ في 2001 لسنـة 420 األمر عدد وعلى
 المتعلـق بتنظيــم وزارة الفالحـة وعلى جميع النصوص التي 2001

 2018 لسنة 503 عدد  الحكومينقحته أو تممته وآخرها األمر
  ،2018 ماي 31المؤرخ فـــي 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعل2020سبتمبر 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 126وعلى األمر الحكومي عدد 
 االتصال المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات 2021فيفري 

المائية والصيد البحري بممارسة مهام وزير الفالحة والموارد 
  بالنيابة،

 المتعلق 1991 فيفري 20وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
بتحديد شكل وأنموذج ومدة صالحية الدفتر المهني لرجال البحر 

  ومضمون وصورة التصريح بالهوية لرجال البحر،

 نوفمبر 4وعلى قرار وزيري المالية والفالحة المؤرخ في 
لغ المنحة على الغازوال المستهلك من  المتعلق بضبط مب1998

  طرف مراكب الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته 
  ،2016 أكتوبر 31أو تممتـــه و آخرها القرار المؤرخ في 

وعلى قرار وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 المتعلق بضبط نوع التجهيزات 2015 جـــوان 26المؤرخ فـــي 

مكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع التي ت

وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب 

  .تجهيزها بها

  :يليقــــرر ا مــا 

 ُتلغى أحكام الفقرة األولى من الفصل األول ـالفصل األول 

 المشار إليه 1998 نوفمبر 4 من القرار المؤرخ في 3والفصل 

  : تعوض باألحكام التاليةأعاله و

يضبط بخمسين بالمائة ) :  فقرة أولى جديدة( الفصل األول 

مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من %) 50(

قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة 

من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج 

 في واليات جندوبة وباجة ارتفاقهاليبية والتي توجد موانئ ق

  .وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس و نابل

  ) :  جديد (3الفصل 

مبلغ المنحة عن اللتر %) 40(يضبط بأربعين بالمائة  -

 الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجر

الصيد العاملة المرّخص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب 

خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل األول من هذا 

  .القرار

بالنسبة لوحدات %) 5(وُترفع هذه المنحة بخمسة بالمائة  -

 15الصيد المشار إليها  بالمطة األولى أعاله التي يفوق طولها 

مترا والمجهزة بالتجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات 

 المتعلقة بمواقع وجودها بحرا والتي تكون في وضعية الحينية

  .استعمال طبقا للتشريع الجاري به العمل
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 1998 نوفمبر 4ضاف إلى القرار المؤرخ في ـ ي 2الفصل 
  :فيما يلي نصه) مكرر (3المشار إليه أعاله الفصل 

للتمتع بالمنح المشار إليها بالفصل األول  ) : مكرر (3 الفصل
  :ن توفر الشروط التالية أعاله يتعي

  االستظهار باإلجازة النظامية، -

   برخصة صيد سارية المفعول،االستظهار -

  ،)عند االقتضاء( بدفتر الطاقم االستظهار -

االستظهار بالمؤهل المهني أو االستثناء الخاص بالربان  -
  ،)عند االقتضاء(

جيل االستظهار بالدفتر المهني لرجال البحر أو ببطاقة التس -
  الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري الخاصة بالربان،

  االستظهار ببطاقة المخالفات الخاصة بالربان، -

عدم وجود الربان أو أحد أفراد الطاقم تحت طائلة عقوبة  -
  الحرمان من التزود بالوقود المدعوم،

 وجوبا بأصل بطاقة االستظهارالحضور الشخصي للربان مع  -
  نية،تعريفه الوط

  كما يتعين تسجيل المخالفات بالدفتر المهني لرجال البحر 
أو ببطاقة التسجيل الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري إلى 

  .واإلنزالجانب توثيقها بدفتر الطاقم عند القيام بعمليات اإلبحار 

ويبقى تحديد الكميات وتواتر عمليات التزود بالوقود المدعوم 
  .ار السلطة المختصةحالة بحالة من أنظ

ينشر هذا القرار  بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  3الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8تونس في 
  

  

  

  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

 وزير الفالحة والموارد المائية
             والصيد البحري بالنيابة

                     الفاضل كريممحمد 
صاد والمالية ودعم  االقتوزير

  االستثمار
   علي الكعلي

  

  

ـن وزيــر الفالحــة والموارد المائية والصيد البحري  مقــرار
يتعّلق بضبط قائمة األصناف  2021 جوان 8 مؤرخ في

 النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة
2020.  

  ،ي والموارد المائية والصيد البحرإن وزير الفالحـــة

  بعد االّطالع على الدستور،

 10 الـــمؤرخ في 1999 لســــنة 42وعلى القانــــون عـدد 
لمتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية ا 1999مــــــاي 

 3 المؤرخ في 2000 لسنة 66كما تم تنقيحه بالقانون عدد 
  ،2000جويلية 

جانفـي  18 المؤرخ فـي 2000 لســنة 102وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبـــط تركيبـة وطريقـة سير اللجــنة الفنيـــة 2000

للــبذور والشتالت والمستنبطات النباتــــية كما تم تنقيحــه 
 المؤرخ 2007 لسنة 403بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

  ،2007 فيفري 26في 

 13 المؤرخ في 2000 لسنــة 1282وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شكـــل السجل الرسمي لألصناف 2000جـــــــوان 

النباتــــية وإجــراءات الترســـيم به وبضبـط شـــروط تسجــيل البذور 
والشتــــالت المستنبطــــة حديــثا بقائمة االنتظـــــار وخاصة الفصل 

   منه،6

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عــــدد 
  ضبط مشموالت وزارة الفالحة، المتعّلق ب2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة كما هو منقح ومتمم 2001

 2018 لسنة 503بالنصوص الالحقة وآخرها األمر الحكومي عدد 
  ،2018 ماي 31المؤرخ في 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020مبر سبت

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بإقالة بعض الوزراء،2021فيفري 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 126وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات االتصال بممارسة 2021فيفري 

  فالحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،مهام وزير ال

وعلى رأي الّلجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات 
  ،2020 ديسمبر 10النباتية المؤرخ في 

  .2020وعلى تقرير السلطة المختصة للسداسي الثاني لسنة 

  :قرر ما يلـي

  تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل الرسمي ـالفصل األول
  . وفق القائمة المصاحبة لهذا القرار2020لألصناف النباتية لسنة 

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2021 جوان 8 تونس في
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

  الفالحة والموارد المائيةةوزير
             والصيد البحري بالنيابة

                     اضل كريمالفمحمد 




