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 17  مؤرخ في2020 لسنة 140بمقتضى أمر رئاسي عدد 
  .2020ديسمبر 

يسمى السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيسا للهيئة العليا 
  .2020 ديسمبر 17المالية، ابتداء من للرقابة اإلدارية و

تسند إلى المعني باألمر المنح واالمتيازات المخولة لوزير 
 والفقرة 1992 فيفري 12والمنصوص عليها باألمر المؤرخ في 

  .2000 ماي 30 من األمر المؤرخ في 4األولى من الفصل 

  

  

 

  

تعلق ي 2020 ديسمبر 17 من رئيس الحكومة مؤرخ فيقرار 
  .بتفويض حق اإلمضاء
  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
وخاصة المرسوم عدد  أو تممتهوعلى جميع النصوص التي نقحته 

  ،2011  سبتمبر23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع 1970

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 أفريل 10 المؤرخ في 1971 لسنة 133وعلى األمر عدد 
   عادة تنظيم مصالح الوزارة األولى، المتعلق بإ1971

 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
  المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء،

 9 المؤرخ في 2016 لسنة 338وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة عامة للمقاومين ولشهداء 2016مارس 

  ة والعمليات اإلرهابية وضبط مشموالتها،وجرحى الثور

 16مؤرخ في ال 2018 لسنة 38حكومي عدد المر وعلى األ
 بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة المتعلق 2018جانفي 

العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات اإلرهابية والترفيع في 
  ،مقدار الجراية المخولة للمقاومين

 22 المؤرخ في 2019 لسنة 359مي عدد األمر الحكووعلى 
 المتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد 2019أفريل 

التعويضات والمنافع المخولة لضحايا االعتداءات اإلرهابية لدى 
الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات 

،  عملهااإلرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشموالتها وطرق سير
  منه،2وخاصة الفصل 

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

 13 المؤرخ في 2020 لسنة 835 وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الكيالني رئيسا 2020نوفمبر 

  ين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات اإلرهابية،للهيئة العامة للمقاوم

 2019 ديسمبر 3قرار رئيس الحكومة المؤرخ في وعلى 
المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع 
مصاريف العالج ومتابعة الحاالت الحرجة لمصابي الثورة وضبط 

  . منه8، وخاصة الفصل تركيبتها وطرق سير عملها

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل األول من 
 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

عبد الرزاق الكيالني المشار إليه أعاله، يسند تفويض إلى السيد 
لهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات ارئيس 

  : رئيس الحكومة المقررات التالية، ليمضي بالنيابة عناإلرهابية

 المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات لفائدة -
أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات األمن الداخلي 

 .والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية

رفها المقررات الفردية المتعلقة بالمبالغ التي يتم التكفل بص - 
 الهيئة العامة تقرومقررات التكفل باسترجاع مصاريف العالج التي 

 .للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات اإلرهابية عالقتها باإلصابة

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2020 ديسمبر 17تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

 

 ديسمبر 11رار من رئيس الحكومة مؤرخ في قبمقتضى 
2020.  

يسمى السيد أحمد ونيس عضوا شرفيا بالمجمع التونسي 
عوضا عن السيد الراضي " بيت الحكمة"للعلوم واآلداب والفنون 

  .الجازي

  .2020 نوفمبر 21 ابتداء من النفاذيدخل هذا القرار حيز 

  

  إصالح خطأ
 13لمؤرخ في  ا2020 لسنة 835باألمر الحكومي عدد 

 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق الكيالني رئيسا 2020نوفمبر 
  للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات اإلرهابية،

  :يقرأ

رئيسا للهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة 
  .والعمليات اإلرهابية

  :عوضا عن

  .عمليات اإلرهابيةوجرحى الثورة وال رئيسا للهيئة العامة لشهداء




