
  1933صفحـة   2021 جويلية 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   59عــدد 

  

  

  

  

 

 

 6 مؤرخ في 2021 لسنة 63عدد أمر رئاسي بمقتضى 
  .2021ة جويلي

 26يسند الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية ابتـداء من 
  :  إلى 2021ماي 

    ،العميد عبد الرؤوف الصامتـ 

       ،العميد صابر الصويديـ 

  .العميد مراد الكوكي ـ

  

  

 

  

  .2021  جويلية8مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 

تكلف السيدة حياة كتالن، متصرف كتابة لمحكمة المحاسبات، 
بمهام رئيس كتابة من الصنف األول بدائرة الصناعة والطاقة 

  .وتكنولوجيات االتصال بمحكمة المحاسبات

  

  .2021  جويلية8مؤرخ في   الحكومةقرار من رئيسبمقتضى 

يكلف السيد طارق الناوي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة 
المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف األول بالنيابة العمومية 

  .لدى محكمة المحاسبات

  

  .2021  جويلية8مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 
 كتابة تكلف السيدة سامية الدغباجي، متصرف مستشار

لمحكمة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف األول بغرفة 
  .النقل والتجهيز واإلسكان بمحكمة المحاسبات

  

  .2021  جويلية8مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 

يكلف السيد منذر الزرمديني، متصرف مستشار كتابة لمحكمة 
 الدائرة المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف األول لدى

  . بسوسةالجهوية لمحكمة المحاسبات

  .2021  جويلية8مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى 
يكلف السيد الحبيب نويرة، متصرف مستشار كتابة لمحكمة 
المحاسبات، بمهام رئيس كتابة من الصنف األول لدى الدائرة 

  .الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة

  

  

 

  

 2021 جوان 25 مؤرخ في 2021 لسنة 506  حكومي عددأمر
 .لهيئة العامة للتأمينل يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،

 طالع على الدستور،بعد اال

سنة  ل24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

 المؤرخ في 2008 لسنة 8نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
 منها والقانون 190 و187 ين وخاصة الفصل2008 فيفري 13

 ،2014   جويلية24 المؤرخ في 2014 لسنة 47عدد 

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
 وزارة المالية، المتعلق بضبط مشموالت 1975

 أفريل 23 المؤرخ في 1991سنة  ل556وعلى األمر عدد 
تم تنقيحه وإتمامه   المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما1991

 المؤرخ 2011 لسنة 2856بالنصوص الالحقة وخاصة األمر عدد 
 ،2011  أكتوبر7في 

يسمبر  د31 المؤرخ في 1992 لسنة 2259وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص 1992

 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه باألمر عدد 71عليها بالفصل 
 ،2009 جانفي 5  فيالمؤرخ 2009  لسنة39

 ماي 23رخ في ؤ الم2011 لسنة 668وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة 2011

األمر الحكومي عدد موجب ب تأمين كما تم تنقيحه وإتمامهالعامة لل
 ،2019 ديسمبر 3 المؤرخ في 2019 لسنة 1139

 ماي 17 المؤرخ في 2012 لسنة 411وعلى األمر عدد 
التنظيمي للهيئة العامة   المتعلق بالمصادقة على الهيكل2012

 للتأمين،




