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  ديسمبر4الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في قرار من 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018
الدولة   المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان1983 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد ة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلي

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953دد وعلى األمر ع  اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه 1990
 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد  مكرر من األمر المشار 2ألول ـ طبقا ألحكام الفصل الفصل ا  : ما يلي تقرر  .مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية المتعلق بتكليف السيد كريم جليل، متصرف 2017جويلية  14وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في   مديرة للديوان الرئاسي، المتعلق بتسمية السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة 2018فمبر نو 1 المؤرخ في 2018 لسنة 116وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2012
، متصرف رئيس، كريم جليل، أسند تفويض إلى السيد 1990 المصالح المشتركة التزويد ببمكلف  يةزكاهية مدير إدارة مرك     .2018  ديسمبر4تونس في   .2018 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .القرارات ذات الصبغة الترتيبيةالرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره باستثناء يوان  بالنيابة عن الوزيرة مديرة الدليمضيلرئاسة الجمهورية 

 
 للومي رقيقسلمى ا  الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

  ديسمبر4قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2018
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ولة الد  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان1983

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد   إلمضاء،ا المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه 1990
 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001
 المؤرخ في 2013نة  لس338وعلى القرار الجمهوري عدد   ،2012

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد  مكرر من األمر المشار 2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل   : ما يلي تقرر  .مديرة للديوان الرئاسي المتعلق بتسمية السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة 2018نوفمبر  1 المؤرخ في 2018 لسنة 116وعلى األمر الرئاسي عدد   مركزية برئاسة الجمهورية،إدارة متصرف، بمهام رئيس مصلحة المتعلق بتكليف السيد كمال المرابط،  2013 ديسمبر 27
، متصرف مرابطالكمال ، أسند تفويض إلى السيد 1990     .2018  ديسمبر4تونس في   .2018 نوفمبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيةالديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره لنيابة عن الوزيرة مديرة  با ليمضيباإلذن بالدفعالجمهورية مكلف  بالمصالح المشتركة لرئاسة يةز إدارة مركرئيس مصلحة، مستشار

 
 سلمى اللومي رقيق  ديرة الديوان الرئاسيالوزيرة م




