أمر حكومي عدد  741لسنة  2018مؤرخ في  16أوت
 2018يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  92منه،
وعلى اﻷمر عدد  118لسنة  1970المؤرخ في  11أفريل
 1970المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة اﻷولى وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  1311لسنة
 1987المؤرخ في  5ديسمبر ،1987
وعلى اﻷمر عدد  133لسنة  1971المؤرخ في  10أفريل
 1971المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة اﻷولى،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  465لسنة  2016المؤرخ في 11
أفريل  2016المتعلق بإحداث وزارة العﻼقة مع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني وحقوق اﻹنسان وضبط اختصاصاتها وصﻼحياتها،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  662لسنة  2016المؤرخ في 30
ماي  2016المتعلق بتنظيم وزارة العﻼقة مع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني وحقوق اﻹنسان،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تلحق برئاسة الحكومة الهياكل التابعة لوزارة
العﻼقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اﻹنسان
المنصوص عليها باﻷمر الحكومي عدد  662لسنة  2016المؤرخ
في  30ماي  2016المشار إليه أعﻼه.
الفصل  2ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا اﻷمر
الحكومي وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  465لسنة  2016المؤرخ
في  11أفريل  2016واﻷمر الحكومي عدد  662لسنة 2016
المؤرخ في  30ماي  2016المذكورين أعﻼه.
الفصل  3ـ وزير المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان ،كل
فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  16أوت .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير المالية
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أمر حكومي عدد  742لسنة  2018مؤرخ في  20أوت
 2018يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25
مكرر من اﻷمر عدد  5183لسنة  2013المؤرخ في 18
نوفمبر  2013المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط
إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  88لسنة  2011المؤرخ في  24سبتمبر
 2011المتعلق بتنظيم الجمعيات ،وخاصة الفصل  36منه،

وعلى اﻷمر عدد  5183لسنة  2013المؤرخ في  18نوفمبر
 2013المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل
العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  3607لسنة
 2014المؤرخ في  3أكتوبر  2014وإتمامه باﻷمر الحكومي
عدد  278لسنة  2015المؤرخ في  1جوان  2015وباﻷمر
الحكومي عدد  568لسنة  2016المؤرخ في  17ماي ،2016
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

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،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ يمدد بصفة استثنائية في آجال تطبيق الفصل
 25مكرر من اﻷمر عدد  5183لسنة  2013المؤرخ في 18
نوفمبر  2013المشار إليه أعﻼه إلى غاية  31ديسمبر .2019
الفصل  2ـ الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء
المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات
العمومية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  20أوت .2018
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