
  23عـــدد   2020 مارس 20 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   784صفحــة 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

عن  المنبثقة  تمت المصادقة على الوثائق ـالفصل األول
  .العالمي البريدي لالتحاد والعشرين خامسال مؤتمرال

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

 .2020 مارس 18تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

 2020 مارس 18  مؤرخ في2020لسنة  27 عددر رئاسي أم
 2017اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة  يتعلق بالمصادقة على

بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا 
  .االتحادية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و 67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016لسنة  29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 2020 مارس 18 المؤرخ في 2020 لسنة 15وعلى القانون عدد 
 بين 2017المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 

  حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية،

 بين حكومة 2017ق التعاون المالي بعنوان سنة اتفاوعلى 
  .حكومة جمهورية ألمانيا االتحاديةالجمهورية التونسية و

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

اتفاق التعاون المالي  تمت المصادقة على  ـالفصل األول
 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017بعنوان سنة 

  .جمهورية ألمانيا االتحادية

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

 .2020 مارس 18تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 

  
 3 مؤرخ في قرار من وزير تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي

  . المادة التأديبية يتعلق بتفويض حق اإلمضاء في2020مارس 
  إن وزير تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 

 يع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم وعلى جم

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد 

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

 اإلمضاء وخاصة الفصل األول منه،

 سبتمبر 23ي  المؤرخ ف1976 لسنة 843وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين 1976

  الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1997وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط مشموالت وزارة تكنولوجيا المعلومات 2012

  واالتصال،

 11مؤرخ في  ال2012 لسنة 1998وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات 2012سبتمبر 

  واالتصال،

 17 المؤرخ في 2017 لسنة 115وعلى األمر الحكومي عدد 

سيد الصادق التومي، مهندس ال المتعلق بتكليف 2017جانفي 

 االتصال واالقتصاد تكنولوجياتعام، بمهام رئيس ديوان وزير 

  ،2016بتمبر  س19الرقمي ابتداء من 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2020فيفري 

  :قرر ما يلي 

من القانون ) جديد (51طبقا ألحكام الفصل الفصل األول ـ 

 كما تم 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد 

 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83تنقيحه بالقانون عدد 

، يفوض وزير تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي للسيد 1997

الصادق التومي، مهندس عام، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات 

االتصال والتحول الرقمي، حق إمضاء تقارير اإلحالة على مجلس 

  .التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل

بالرائد الرسمي للجمهورية  ذا القرارينشر هـ  2الفصل 

  .التونسية

  .2020 مارس 3تونس في 
  

  

 

وزير تكنولوجيات االتصال 
  والتحول الرقمي

 الفاضل كريممحمد 




