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 25 مؤرخ في 2019 لسنة 215أمر رئاسي عدد بمقتضى 
  .2019نوفمبر 

لسيدات والسادة اآلتي ذكرهم مستشارين مساعدين سمى اي
  : كما يلي 2019 سبتمبر 27بدائرة المحاسبات ابتداء من تاريخ 

  :دائرة المحاسبات

  ـ أميرة بريكي،

   حنان مراد،ـ

  ـ نجاة جبران،

  ـ وائل الحنفي،

  ـ أماني ميغري،

  .ـ أحالم الدهام

  الغرفة الجهوية بسوسة: دائرة المحاسبات

  ء،ـ صفوان كحال

  ـ إيمان أميرة مانع،

  .ـ أمل ابن الحاج خليفة

  الغرفة الجهوية بجندوبة: دائرة المحاسبات

  .ـ رياض سعودي

  الغرفة الجهوية بقفصة: دائرة المحاسبات
  ـ أيمن حسني،

  .ـ بلقيس هاللي

  

 25 مؤرخ في 2019 لسنة 216أمر رئاسي عدد بمقتضى 
  .2019نوفمبر 

رهم مستشارين بالمحكمة سمى السيدات والسادة اآلتي ذكي
  :اإلدارية كما يلي 

  :2019 جويلية 10ابتداء من 

  ـ عصام الصغير،

  ـ ريم نفطي،

  .ـ سمر لملوم

  :2019 سبتمبر 15ابتداء من 

  ـ جهان القسيس،

  ـ فهد الحميدي،

  ـ وفاء محفوظي،

  ،ـ نادية منصور

  ـ نرجس المقدم،

  ـ وليد محرز،

  ـ ألفة بن عاشور،

  ـ ياسين الرزقي،

   ابتهال العطاوي،ـ

  .ـ حيفاء بوعجيلة

  

 25 مؤرخ في 2019 لسنة 217أمر رئاسي عدد بمقتضى 
  .2019نوفمبر 

سمى السيدات والسادة اآلتي ذكرهم مستشارين مساعدين ي
  :2019 سبتمبر 27 ابتداء من بالمحكمة اإلدارية

  ـ بالل المجبري،

  ـ شيماء الرياحي،

  ـ محمد أمين زيود،

  ـ أمين الصريدي،

   إيمان المداغي،ـ

  ـ رحمة الجريدي،

  .ـ هدى بن سعيد

  

 25 مؤرخ في 2019 لسنة 218أمر رئاسي عدد بمقتضى 
  .2019نوفمبر 

يسند الصنف األول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة 
اآلتي الرسمية لشهداء سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات 

  :ذكرهم

  ـ النقيب جمال حسين عبد الجليل،

   محمد عطية الحجري،ـ النقيب

  ـ المالزم أول محمد الهادي علي الطاهري،

  ـ المالزم ماهر علي الكبسي،
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  ـ المالزم محمد صالح الهادي الزواوي،

  ـ المالزم طارق الهادي بوسنة،

  ـ المالزم نجيب محمد السعدوني،

  ـ الوكيل أول عاطف عبد العزيز الحمروني،

  ـ الوكيل محمد علي البشير زاوي،

  يل شكري المحرزي بنعمارة،ـ الوك

  ـ العريف أول عمر أحمد الخياطي،

  .ـ العريف أول عمر ابراهيم العمري

 

 نوفمبر 14مؤرخ في ير الديوان الرئاسي يالمكلف بتسقـرار من 
    .تأديبيةال  في المادة يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2019

 إن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي،

  ر،بعـد االطـالع على الدستو

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

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

  ،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 
 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه 1990

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

 4 المؤرخ في 2019 لسنة 205وعلى األمر الرئاسي عدد 
 مكلفا لمتعلق بتسمية السيد طارق بالطيب، ا2019نوفمبر 

  بتسيير الديوان الرئاسي،

 4 المؤرخ في  2019 لسنة 209وعلى األمر الرئاسي عدد 
 مستشارا متعلق بتسمية السيد مراد الحلومي، ال2019  مبرنوف

  .جمهورية مكلفا بالمصالح المشتركةأوال لدى رئيس ال

  :قرر ما يلي 

 من القانون المشار إليه 51طبقا ألحكام الفصل  ـ الفصل األول
 ،1983 ديسمبر 12  المؤرخ في1983 لسنة 112أعاله عدد 

 مستشار أول لدى رئيس ،ميأسند تفويض إلى السيد مراد الحلو
 مكلف بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية ليمضي ،الجمهورية

بالنيابة عن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي تقارير اإلحالة على 
  .مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار ينشر هذا ـ 2الفصل 

 .2019 نوفمبر 1لتونسيـة ويجـري العمـل به ابتداء مـن ا

  .2019 نوفمبر 14تونس في 
  

 

  المكلف بتسيير الديوان الرئاسي

 طارق بالطيب

  

 14مؤرخ في ير الديوان الرئاسي يالمكلف بتسقـرار من 
  .تفويض حق اإلمضاء يتعلق ب2019نوفمبر 

 إن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي،

   على الدستور،بعـد االطـالع

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

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

  ،2011سبتمبر  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 

 المتعلـق بتنظـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه 1990

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمـر عدد 

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001

2012،  

 4 المؤرخ في 2019 لسنة 205وعلى األمر الرئاسي عدد 

 مكلفا لمتعلق بتسمية السيد طارق بالطيب، ا2019نوفمبر 

  بتسيير الديوان الرئاسي،

 4خ في   المؤر2019 لسنة 209وعلى األمر الرئاسي عدد 

 مستشارا متعلق بتسمية السيد مراد الحلومي، ال2019 نوفمبر

 .جمهورية مكلفا بالمصالح المشتركةأوال لدى رئيس ال

  :قرر ما يلي 

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

 مستشار أول ،سيد مراد الحّلومي أسند تفويض إلى ال،1990
لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمصالح المشتركة برئاسة 
الجمهورية ليمضي بالنيابة عن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي 
كل الوثائق الداخلة في حدود مشموالت أنظاره باستثناء القرارات 

  . ذات الصبغة الترتيبية


