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 2020 مارس 23 مؤرخ في 2020 لسنة 29أمر رئاسي عدد 
إلفريقية يتعلق بالمصادقة على النظام األساسي للمنظمة ا

  .2016 جانفي 31للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصلين 

 23 المؤرخ في 2020 لسنة 18وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالموافقة على النظام األساسي للمنظمة 2020مارس 
 جانفي 31 الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في لكية للماإلفريقية
2016،  

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

وعلى النظام األساسي للمنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية، 
  .2016 جانفي 31المعتمد بأديس أبابا في 

  :اآلتي نصهيصدر األمر الرئاسي 

الفصل األول ـ تمت المصادقة على النظام األساسي للمنظمة 
  .2016 جانفي 31اإلفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 مارس 23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
 يتعلق 2020 مارس 9قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 

  .بتفويض حق اإلمضاء
  إن وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

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

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع 1979

 لسنة 3013النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2008ر  سبتمب15 المؤرخ في 2008

 17 المؤرخ في 2018 لسنة 45وعلى األمر الرئاسي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد رياض عباس، مستشار 2018أفريل 

المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية 
  بوزارة الدفاع الوطني،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .تسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتعلق ب2020فيفري 

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من 
، 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق اإلمضاء، 
 رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، يسند إلى السيد

المكلف بمهام مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الدفاع 
 ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل تفويضاالوطني، 

الوثائق الداخلة في نطاق مشموالت أنظاره باستثناء النصوص 
  .ذات الصبغة الترتيبية

 ـ يرخص للسيد رياض عباس في تفويض حق 2الفصل 
الخاضعين لنفوذه ") ب"و " أ("لصنف إمضائه للموظفين من ا

 لسنة 384 من األمر عدد 2طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 
  .، المشار إليه أعاله1975 جوان 17 المؤرخ في 1975

ائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالر3الفصل 
 .2020 مارس 9جري العمل به ابتداء من التونسية وي

  .2020 مارس 9تونس في 
  

 

  ير الدفاع الوطنيوز
           عماد بن محمد الحزقي

  

 يتعلق 2020 مارس 9قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد وعلى 

  ولة بتفويض حق اإلمضاء،المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الد


