بمقتضى أمر رئاسي عدد  114لسنة  2020مؤرخ في 26
أكتوبر .2020
أمر رئاسي عدد  112لسنة  2020مؤرخ في
 22أكتوبر  2020يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة
الجمهورية ﻻسترجاع اﻷموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
إن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور.
يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تكلف بملف
استرجاع اﻷموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
الفصل  2ـ تكلف اللجنة بتقويم مختلف اﻹجراءات التي تم
اتخاذها ﻻسترجاع اﻷموال المنهوبة الموجودة بالخارج ،ولها
اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه اﻷموال.
الفصل  3ـ يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج أو من ينوبه لجنة استرجاع اﻷموال المنهوبة
الموجودة بالخارج ،وتتركب هذه اللجنة من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم:
ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها،
ـ وزير العدل أو من ينوبه،
ـ وزير اﻻقتصاد والمالية ودعم اﻻستثمار أو من ينوبه،
ـ وزيرة أمﻼك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها،
ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه،

تقبل استقالة السيد فوزي الحاج سعد ،الرئيس المدير العام
لشركة الخدمات الوطنية واﻹقامات ابتداء من  26أكتوبر .2020
بمقتضى أمر رئاسي عدد  115لسنة  2020مؤرخ في 26
أكتوبر .2020
يسمى السيد عصام الهمامي رئيسا مديرا عاما لشركة
الخدمات الوطنية واﻹقامات ابتداء من  26أكتوبر .2020

بمقتضى أمر حكومي عدد  796لسنة  2020مؤرخ  26أكتوبر
.2020
يكلف السيد نجيب الخلفاوي ،مستشار المصالح العمومية،
بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من أول
أكتوبر .2020

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره
للمشاركة في أعمالها.
الفصل  4ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل ﻻ يتجاوز
شهرا من صدور هذا اﻷمر الرئاسي ،وتضبط نظامها الداخلي
وطريقة عملها.
الفصل  5ـ ترفع اللجنة كل ثﻼثة أشهر إلى رئيس الجمهورية
تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
الفصل  6ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  22أكتوبر .2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عــدد 108

بمقتضى أمر حكومي عدد  797لسنة  2020مؤرخ  26أكتوبر
.2020
يسمى السيد منير بن صالحة ،مراقب عام للطلب العمومي،
مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من  21سبتمبر
.2020
بمقتضى أمر حكومي عدد  798لسنة  2020مؤرخ  26أكتوبر
.2020
يسمى السيد محمود الحجري مكلفا بمأمورية بديوان رئيس
الحكومة ابتداء من  5سبتمبر ،2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  27أكتوبر 2020
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