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  :قرر ما يلي 

 مكرر من األمر المشار 2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 
 نوفمبر 26  المؤرخ في1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد 

 محمد الناصر الغانمي، متصرف ، أسند تفويض إلى السيد1990
رئيس، كاهية مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة 

بالنيابة عن مدير الجمهورية مكلف بالشؤون المالية ليمضي 
الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره 

  .صبغة الترتيبيةاستثناء القرارات ذات الب

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2019 جوان 12التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2019 جوان 19تونس في 
  

 

  مدير الديوان الرئاسي

 نبيل عجرود

  
 2019 جوان 19قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 

  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء
  إن مدير الديوان الرئاسي،
  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
الدولة   المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
مرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ال

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

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

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 
 تنقيحه  المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم1990

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمر عدد 
 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001
2012،  

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 109وعلى األمر الرئاسي عدد 
 مديرا للديوان يل عجرود المتعلق بتسمية السيد نب2019جوان 

  الرئاسي،

 14الديوان الرئاسي المؤرخ في وعلى قرار الوزير مدير 
 المتعلق بتكليف السيد كريم جليل، متصرف 2017جويلية 

  .مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية
  :قرر ما يلي 

 مكرر من األمر المشار 2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 
 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد 

 كريم جليل، متصرف رئيس، ، أسند تفويض إلى السيد1990
كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتزويد بالمصالح المشتركة 

 ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل لرئاسة الجمهورية
ستثناء القرارات باالوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره 

  .ذات الصبغة الترتيبية

هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر 2الفصل 

  .2019 جوان 12التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2019 جوان 19تونس في 
  

 

  مدير الديوان الرئاسي

 نبيل عجرود

  

 2019 جوان 19قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن مدير الديوان الرئاسي،

  ى الدستور،بعد االطالع عل

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

الدولة   المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011مبر  سبت23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه 1990

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمر عدد 

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001

2012،  

 المؤرخ في 2013 لسنة 338 عدد القرار الجمهوريوعلى 

 المتعلق بتكليف السيد كمال المرابط، 2013 ديسمبر 27

  متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الجمهورية،

 12 المؤرخ في 2019 لسنة 109 وعلى األمر الرئاسي عدد
 مديرا للديوان يل عجرود المتعلق بتسمية السيد نب2019جوان 
  .الرئاسي

  :قرر ما يلي 

 مكرر من األمر المشار 2الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953إليه أعاله عدد 

ف رابط، متصر كمال الم، أسند تفويض إلى السيد1990

مستشار، رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة 

ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الجمهورية مكلف باإلذن بالدفع 

استثناء بالرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره 

  .القرارات ذات الصبغة الترتيبية
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رية  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو2الفصل 
  .2019 جوان 12التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2019 جوان 19تونس في 
  

 

  مدير الديوان الرئاسي

 نبيل عجرود

  
  

 

  

 23مؤرخ في  2019لسنة  624بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019جويلية 

 لزهر العكرمي، مستشارا لدى رئيس الحكومة، سمي السيد
  .2019لية  جوي1وذلك ابتداء من 

  

  

 

  
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قرار من وزير 

بالترخيص في إحالة  يتعلق 2019 جويلية 23مؤرخ في 
كلية للحقوق وااللتزامات في رخصة البحث عن المواد 
المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف 

  .بوالية القيروان" المنزل"بـ
  إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

  بعد االطالع على الدستور،

 لسنة 30وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 
  ،2003 أفريل 28 المؤرخ في 2003

 أوت 11 المؤرخ في 2003 لسنة 1726وعلى األمر عدد 
ية للمناجم وطرق  المتعلق بضبط تركيبة اللجنة االستشار2003
  سيرها،

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

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

 25 في  المؤرخ2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 20 المؤرخ في 2018 لسنة 772وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة 2018سبتمبر 

  والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  اء بالحكومة، المتعلق بتسمية أعض2018نوفمبر 

 16وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 
 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان 2003ديسمبر 

  تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 
   المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،2004

وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى 
 17والمتوسطة والتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 

 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد 2006جانفي 
  المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،

قات المتجددة المؤرخ وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطا
 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد 2017 سبتمبر 27في 

" المنزل"المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ
  بوالية القيروان،

 إلى اإلدارة العامة 2018 أوت 30وعلى المطلب المقدم في 
 للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة مروى الستغالل ومعالجة
الرمل والمواد اإلنشائية الترخيص لها في اإلحالة الكلية لحقوقها 
والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة أعاله لفائدة شركة مروى 
  الستغالل ومعالجة المواد اإلنشائية الدولية التي قبلت هذه اإلحالة،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة االستشارية للمناجم 
  ،2019 أفريل 19 و16المنعقدة بتاريخ خالل جلستها 

  .وعلى تقرير المدير العام للمناجم

  :قرر ما يأتي

الفصل األول ـ يرخص في اإلحالة الكلية لحقوق والتزامات 
شركة مروى الستغالل ومعالجة الرمل والمواد اإلنشائية في رخصة 
البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي 

بوالية القيروان، لفائدة شركة مروى الستغالل " المنزل"بـيعرف 
شارع ياسر عرفات، واد اإلنشائية الدولية الكائنة بومعالجة الم

  . سوسة4054، 1، سهلول 2عمارة النرجس الطابق 

 ـ تصبح هذه اإلحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ 2الفصل 
  .ونسيةهذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التنشر 

  .2019 جويلية 23تونس في 
  

  

 

والمؤسسات وزير الصناعة 
  الصغرى والمتوسطة

                     سليم الفرياني

  

الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قرار من وزير 
 يتعلق بالترخيص في إحالة 2019 جويلية 23مؤرخ في 

كلية للحقوق وااللتزامات في رخصة البحث عن المواد 
كاف "الثالثة بالمكان الذي يعرف بـمعدنية من المجموعة ال

  .بوالية جندوبة" الرصاص
  إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

  بعد االطالع على الدستور،


