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 3 مؤرخ في الوزيرة مديرة الديوان الرئاسيقرار من بمقتضى 
  .2020 مارس

كلف السيد حسام المزوغي، متصرف مستشار، بمهام كاهية 
  .مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية

 

  

 

  

 10 مؤرخ في 2020 لسنة 144تضى أمر حكومي عدد بمق
  .2020مارس 

 9سمي السيد خليل شطورو كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 
  .2020مارس 

تسند للمعني باألمر، في هذه الوضعية، الرتبة واالمتيازات 
 فيفري 12المخولة لوزير والمنصوص عليها باألمر المؤرخ في 

 ماي 30 من األمر المؤرخ في 4 والفقرة األولى من الفصل 1992
2000.  

  
 يتعلق 2020 مارس 10قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

  . في المادة التأديبيةبتفويض حق اإلمضاء
  إن رئيس الحكومة،

   الدستور،بعد االطالع على

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
عوان الدولة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام أل1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
  جميع النصوص التي نقحته أو تممته،وعلى 

 نوفمبر 7 المؤرخ في 1969 لسنة 400 عدد األمروعلى 
   المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول،1969

ريل  أف11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع 1970

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 أفريل 10 المؤرخ في 1971 لسنة 133وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة األولى،1971

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

  اإلمضاء،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2020فيفري 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 131وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتسمية السيد فتحي التوزري، مديرا 2020مارس 

  .لديوان رئيس الحكومة

  :ا يليقرر م

 83 من القانون عدد 51الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل 
 المنقح والمتمم 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997لسنة 

 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983ة  لسن112للقانون عدد 
 يسند تفويض إلى السيد فتحي التوزري مدير المشار إليه أعاله،

ابة عن رئيس الحكومة على ديوان رئيس الحكومة، لإلمضاء ني
تقارير اإلحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء 

  .عقوبة العزل

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2020 مارس 10تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ

  
علق  يت2020 مارس 10قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

  . في المادة التأديبيةبتفويض حق اإلمضاء

  إن رئيس الحكومة،

   على الدستور،بعد االطالع

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

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
   النصوص التي نقحته أو تممته،جميعوعلى 

 نوفمبر 7 المؤرخ في 1969 لسنة 400 عدد األمروعلى 
   المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول،1969

 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع 1970

  ته،النصوص التي نقحته أو تمم




