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ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة   ـ3الفصل 
  . 2023 جانفي 30 ابتداء منبه العمل ي ة ويجريالتونس

  .2023 فيفري 14تونس في 
  

 

  وزير التربية
                     بوغديريالمحمد علي 

  

يتعلـق  2023 فيفري 14 من وزير التربية مـؤرخ فـيقرار 
  .حق اإلمضاءبتفويض 

  إن وزيـــر التربيـــة،

  بعــد االطـالع علـى الدستور،

 12 المـؤرخ في 1983 لسنـة 112وعـلى القـانون عــدد 
 المتعّلــق بضبـط الّنظـام األساسي العــام ألعــوان 1983ديسمبـر 

الدولــة والجماعات الـمحليــة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغــة 
  ة وعلـى جميـع الّنصوص التـي نّقحتـه أو تممتـه،اإلداريـ

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

  اإلمضاء،

 ديسمبـر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 3779وعلى األمر عدد 
ن كمـا تـم تنقيحـه  المتعّلـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــ2009

 أكتوبــر 7 المـؤرخ في 2011 لسنـة 2858وإتمامـه باألمـر عـدد 
2011،  

 جانفـي 20 المؤرخ في 2010 لسنـة 85وعلـى األمـر عـدد 
 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا 2010

  إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 893عدد كومي الحوعلى األمر 
 المتعلق بتكليف السيد خليفة ميلي، أستاذ أول مميز 2018أكتوبر 

  درجة استثنائية، بمهام مدير عام للتقييم والجودة بوزارة التربية،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138ى األمر الرئاسي عـدد وعل
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 جانفي 30 المؤرخ في 2023 لسنة 51وعلى األمر عـدد 
  . المتعلق بتعيين عضو بالحكومة2023

  :قـــرر مـــا يلــي 

 من الفقرة 2تطبيقا ألحكام الفقرة الفرعية  ـ الفصـل األول
 المؤرخ 1975 لسنة 384ى من الفصل األول من األمر عدد األول
تفويض إلى السيد  يسند المشار إليه أعاله، 1975 جوان 17في 

جة استثنائية، المكلف بمهام مدير خليفة ميلي، أستاذ أول مميز در
 ليمضي بالنيابة عن وزير ، للتقييم والجودة بوزارة التربيةعام

ي نطاق مشموالت أنظاره باستثناء التربية كل الوثائق الداخلة ف
  .الوثائق ذات الصبغة الترتيبية

 يرخص للمعني باألمر في تفويض حق اإلمضاء  ـ2الفصل 
الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا " ب"و" أ"للموظفين من صنفي 

 من األمر المشار إليه أعاله عدد 2للشروط المضبوطة بالفصل 
  .1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384
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فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  114بمقتضى أمر عدد 
2023.  

 مستشار المصالح العمومية، من ير،تعفى السيدة منية البص

مهام رئيسة وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز البرنامج 

الخصوصي للسكن االجتماعي بوزارة التجهيز واإلسكان ابتداء من 

  .2023 جانفي 23

  

 2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023 لسنة 127أمر عدد 
 المؤرخ 2016 لسنة 1126 ددع الحكومي األمر بتنقيح يتعلق

 تدخالت وشروط صيغ بضبط المتعلق 2016 أوت 18 في
  .األجراء لفائدة بالمسكن النهوض صندوق

  الجمهورية، رئيس إن

  واإلسكان، التجهيز ووزيرة المالية وزيرة من باقتراح

  الدستور، على االطالع بعد

 أوت 3 في المؤرخ 1977 لسنة 54 عدد القانون وعلى

 األجراء لفائدة بالمسكن النهوض صندوق بإحداث علقالمت 1977

 54 الفصل وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 ديسمبر 19 في المؤرخ 2005 لسنة 106 عدد القانون من

  ،2006 لسنة المالية بقانون المتعلق 2005

 أوت 3 في المؤرخ 1977 لسنة 60 عدد القانون وعلى

 في المؤرخ 1976 لسنة 115 عدد قانونال بتنقيح المتعلق 1977

 وخاصة 1977 لسنة المالية بقانون المتعلق 1976 ديسمبر 31

 عدد القانون من 34 بالفصل تنقيحه تم كما منه، 14 الفصل

 المتعلق 1992 ديسمبر 29 في المؤرخ 1992 لسنة 122

  ،1993 لسنة المالية بقانون




