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 17 وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي من وزيرة التجارةقرار 
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء 2023جانفي 

  التجارة وتنمية الصادرات،ة إن وزير

  بعد االطالع على الدستور،    

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

سسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤ
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021لسنة  27

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

  اإلمضاء، 

 ديسمبر 20 المؤرخ في 2001ة  لسن2965على األمر عدد و
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجارة،2001

 ديسمبر 20 في  المؤرخ2001 لسنة 2966وعلى األمر عدد 
باألمر عدد  امهمإت تمكما  المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، 2001
  ،2018 مارس 12 المؤرخ في 2018 لسنة 239

مؤرخ في ال 2020  لسنة1050دد وعلى األمـر الحكومي ع
 مستشار ،درة البرجي ة السيد المتعلق بتكليف2020 ديسمبر 22

بمهام مدير عام التجارة الخارجية بوزارة ، المصالح العمومية
  التجارة وتنمية الصادرات،

 11في المؤرخ  2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 عدد وعلى األمر الرئاسي
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 جانفي 12 المؤرخ في 2023 لسنة 5وعلى األمر عدد 
  .بتعيين عضو بالحكومة المتعّلق 2023

  :قـــررت ما يلي

 من الفقرة األولى 2 طبقا ألحكام الفقرة الفرعية  ـالفصل األول
 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384دد من الفصل األول من األمر ع

درة  ةالسيد المشار إليه أعاله، يسند تفويض إلى 1975جوان 
عام   مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير،البرجي

التجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لتمضي بالنيابة 
ة في عن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوثائق الداخل

  .حدود مشموالت أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل 
  . 2023 جانفي 12به ابتداء من   العمليويجر التونسية

  .2023 جانفي 17 تونس في
  

 

  وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

 كلثوم بن رجب قزاح

 

  

يتعلق  2023 جانفي 25  مؤرخ في2023  لسنة36 عددأمر 
 تعويض صندوق بتدخل معنية طبيعية جائحة حصول بإقرار

  . الطبيعية الجوائح عن الناجمة الفالحية األضرار

  إن رئيس الجمهورية،

  ي،باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحر

 بعد االّطالع على الدستور،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 

 17 وخاصة الفصل 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017

  منه،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيفري 13لمؤرخ في  ا2001 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 

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 821 عدد الحكوميعلى األمر و

 صندوق بتدخالت المعنية األنشطة بضبط المتعلق 2018 أكتوبر

 وطرق الطبيعية الجوائح عن الناجمة الفالحية األضرار ضتعوي

   منه،13تدخالته وخاصة الفصل  وشروط تسييره

 9 في مؤرخال 2018 لسنة 822 عدد الحكومي األمر وعلى

 صندوق في المصرحين مساهمة بضبط المتعلق 2018 أكتوبر

 ومقاييس الطبيعية الجوائح عن الناجمة الفالحية األضرار تعويض

  بها،احتسا

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 بتاريخ الطبيعية للجوائح الوطنية اللجنة جلسة محضر وعلى

 ،2022 جويلية 27

  اإلدارية،ى رأي المحكمة علو

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء
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  :اآلتي نصهاألمر يصدر 

 صندوق تعويض يعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخلالفصل األول ـ 
 الجفاف الحاصل على األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

المبينة  لفترةا لخالولمناطق بازراعات الكبرى واألشجار المثمرة ال
  .المصاحب لهذا األمر 1بالملحق عدد 

 تعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخالت صندوق ـ 2الفصل 
 الجليدة تعويض األضرار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية،

خالل وبالمناطق الزراعات الكبرى واألشجار المثمرة الحاصلة على 
  . المصاحب لهذا األمر2لفترة المبينة بالملحق عدد ا

  الفالحون،بتعويض نسبة من األضرار ينتفع  ـ3الفصل 
 األول ينالفصلبالمناطق المحددة بالملحقين المشار إليهما ب

على ضوء تقرير اختبار يعده خبير مرسم  والثاني من هذا األمر
  .لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2023 جانفي 25تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

 وزير الفالحة والموارد المائية
  والصيد البحري 

  محمود الياس حمزة
  ة المالية وزير

 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد
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