وعلى اﻷمر عدد  384لسنة  1975المؤرخ في  17جوان
 1975المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
اﻹمضاء،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  298لسنة  2016المؤرخ في 11
مارس  2016المتعلق بتفويض بعض صﻼحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  770لسنة  2018المؤرخ في 7
سبتمبر  2018المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في  27نوفمبر
 2018المتعلق بتكليف السيد محمد حجري ،مراقب عام
للمصاريف العمومية ،بمهام مدير الشؤون المالية باﻹدارة العامة
للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ طبقا ﻷحكام الفقرة الثانية من الفصل اﻷول من
اﻷمر المشار إليه أعﻼه عدد  384لسنة  1975المؤرخ في 17
جوان  ،1975أسند تفويض إلى السيد محمد حجري ،مراقب عام
للمصاريف العمومية ،مدير الشؤون المالية باﻹدارة العامة
للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية ،ليمضي بالنيابة عن
وزير الشؤون الخارجية ،كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود
مشموﻻته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من  27نوفمبر .2018
تونس في  27نوفمبر .2018

وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد  1050لسنة  2018مؤرخ في  17ديسمبر
 2018يتعلق بتنقيح اﻷمر عدد  418لسنة  2002المؤرخ في
 14فيفري  2002المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب
تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

صفحــة 5276

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد  24لسنة
 1992المؤرخ في  9مارس  1992كما تم تنقيحها وإتمامها
بالنصوص الﻼحقة،

وعلى القانون عدد  98لسنة  2000المؤرخ في  25ديسمبر
 2000المتعلق بقانون المالية لسنة  2001كما تم إتمامه
بمقتضى المرسوم عدد  40لسنة  2011المؤرخ في  19ماي
 2011المتعلق بجبر اﻷضرار الناتجة عن اﻻضطرابات والتحركات
الشعبية التي شهدتها البﻼد وخاصة الفصول من  35إلى  39منه
المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى اﻷمر عدد  418لسنة  2002المؤرخ في  14فيفري
 2002المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل
صندوق ضمان المؤمن لهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص
الﻼحقة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  2من
اﻷمر عدد  418لسنة  2002المؤرخ في  14فيفري 2002
المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل
صندوق ضمان المؤمن لهم وتعوض باﻷحكام التالية:
الفصل ) 2فقرة  2جديدة(:

وتحدد مساهمة المؤمن لهم على أساس  3دنانير بعنوان كل
وصل خﻼص قسط تأمين يقع إصداره بمناسبة اكتتاب أو تجديد
عقود التأمين.
الفصل  2ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  17ديسمبر .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

محمد رضا شلغوم
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