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 جانفي 6مؤرخ في  2022 لسنة 23ئاسي عدد ربمقتضى أمر 
2022.  

لمصالح ة الغربي حرم العربي مستشار احيالسيدة فتكلف ت

  .العمومية، بمهام مدير عام األداءات بوزارة المالية

 

 جانفي 6مؤرخ في  2022 لسنة 24ئاسي عدد ربمقتضى أمر 
2022.  

السيد نبيل السقا مستشار المصالح العمومية، بمهام كلف ي

متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة األولى بالهيئة العامة 

  . بوزارة الماليةللتصرف في ميزانية الدولة

 1991نة  لس556مر عدد من األ 14بأحكام الفصل عمال 

تفع المعني باألمر بالمنح ن، ي1991 أفريل 23المؤرخ في 

  .ات المخولة لمدير عام إدارة مركزيةواالمتياز

  

 جانفي 6مؤرخ في  2022 لسنة 25ئاسي عدد ربمقتضى أمر 
2022.  

 مستشار المصالح العمومية، حمد بن سالممالسيد كلف ي

بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة األولى بالهيئة العامة 

  . بوزارة الماليةللتصرف في ميزانية الدولة

 1991نة  لس556مر عدد من األ 14بأحكام الفصل عمال 

تفع المعني باألمر بالمنح ن، ي1991 أفريل 23المؤرخ في 

  .ات المخولة لمدير عام إدارة مركزيةواالمتياز

  

 جانفي 6مؤرخ في  2022 لسنة 26ئاسي عدد ربمقتضى أمر 
2022.  

من  لماليةا مستشار المصالح ،ابر بومعيزةصالسيد كلف ي

والمتابعة مهام رئيس وحدة اإلشراف القطاعي ب ،لثانيةاالدرجة 

  . بوزارة الماليةتباإلدارة العامة للمساهما

 1991نة  لس556مر عدد من األ 16بأحكام الفصل عمال 

تفع المعني باألمر بالمنح ن، ي1991 أفريل 23المؤرخ في 

  .ات المخولة لمدير عام إدارة مركزيةواالمتياز

  

  نوفمبر15 من وزير الشؤون االجتماعية مـــؤرخ فيرار ق
  .  في المادة التأديبيةيتعّلق بتفويض حق اإلمضاء 2021

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  ،ّطالع على الدستوربعد اال

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتدابير استثنائية2021سبتمبر 

 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

 1973 جانفي 8 المؤرخ في 1973 لسنة 8وعلى األمر عدد 
المتعلق بتنظيم المعهد القومي لرعاية الطفولة وعلى جميع 

 لسنة 2514النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2006 سبتمبر 18 المؤرخ في 2006

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

  إمضائهم،

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 304وعلى األمر الحكومي عدد 
كومة  المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الح2016مارس 

  ،إلى وزير الشؤون االجتماعية

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021 برأكتو

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 636وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيدة آمال خليل، أخصائي 2020أوت 

اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة، 
  .برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  :قــرر مـــا يلـــي

 من القانون عدد 51الفصل  طبقا لمقتضيات  ـفصل األولال

 المنقح والمتمم 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83

 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112للقانون عدد 

وزير الشؤون االجتماعية إلى السيدة فوض ي، ه أعالهالمشار إلي

م مدير المعهد آمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، مكلفة بمها

 قرارات تسليط العقوبات إمضاءالوطني لرعاية الطفولة، حق 

التأديبية من الدرجة األولى وذلك بالنسبة لألعوان الراجعين إليها 

  .بالنظر




