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  سبتمبر7ان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى قرار من الوزير مدير الديو   

حافظ رئيس للمكتبات (سميت السيدة سنية بوراس حرم قارة   .2018  بتمبر س7بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في     .2018 أوت 24والتوثيق باإلدارات العمومية، ابتداء من  في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات )أو التوثيق
      .2018أوت  24رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية، ابتداء من في رتبة متصرف ) متصرف مستشار( كريم جليل  السيدسمي  .2018

 لسنة 395 من األمر الحكومي عدد 2عمال بأحكام الفصل   .2018سبتمبر  1 الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ابتداء من جهوي لإلدارةكلف السيد هشام بوسنينة، متصرف رئيس، بوظائف مدير   .2018 أكتوبر 16قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى    
      .مدير إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 أفريل 23 المؤرخ في 2018

  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الدفاع الوطني،  .ق بتفويض حق اإلمضاء في المادة التأديبيةيتعل 2018أكتوبر  3قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في    

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم وعلى والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983  جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد 
 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد   اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد   تعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني، الم1975
من القانون ) جديد (51الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل   :قرر ما يلي  .مستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الوطنيري،  المتعلق بتسمية السيد عبد الحق الخمي2018سبتمبر  25 المؤرخ في 2018 لسنة 789وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016  لسنة107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2016 جويلية 22 المؤرخ في 2016لسنة  908النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع 1979 عبد الحق  إليه أعاله، يفوض وزير الدفاع الوطني للسيد المشار 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد    .2018أكتوبر  3تونس في   .2018 أكتوبر 1التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .التأديبية باستثناء عقوبة العزلالوطني، حق إمضاء تقارير اإلحالة على مجلس التأديب والقرارات سبات، رئيسا لديوان وزير الدفاع الخميري، مستشار بدائرة المحا

                عبد الكريم الزبيدي  ع الوطنيوزير الدفا 




