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 14مؤرخ في  2021لسنة  139 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 أكتوبر

ينهى تكليف السيد أحمد المشرقي بمهام رئيس ديوان رئيس 
  .مجلس نواب الشعب

  

 14مؤرخ في  2021لسنة  140 عدد رئاسي بمقتضى أمر
  .2021 أكتوبر

تنهى تسمية السيد وسيم الخذراوي بصفة مكلف بمأمورية 
  .بديوان رئيس مجلس نواب الشعب

  

 14مؤرخ في  2021لسنة  141 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 أكتوبر

تنهى تسمية السيدة أسماء الجمازي بصفة مكلف بمأمورية 
  .نواب الشعببديوان رئيس مجلس 

  

 14مؤرخ في  2021لسنة  142 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 أكتوبر

تنهى تسمية السيد محمد الغرياني بصفة مكلف بمأمورية 
  .بديوان رئيس مجلس نواب الشعب

  

 14مؤرخ في  2021لسنة  143 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 أكتوبر

بمأمورية تنهى تسمية السيد جمال الطاهر العوي بصفة مكلف 
  .بديوان رئيس مجلس نواب الشعب

  

  

 

  
 يتعلق 2021 أكتوبر 13من رئيسة الحكومة مؤرخ في قرار 

  .تفويض حق اإلمضاءب
    الحكومة،ةإن رئيس

  بعد االطالع على الدستور،

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

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112 القانون عدد وعلى
 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

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

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 جوان 17 المؤرخ في 1975سنة  ل384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

 اإلمضاء،

 16 المؤرخ في 2020 لسنة 154 عدد وعلى األمر الحكومي
نبيل عجرود، مستشار  المتعلق بتسمية السيد 2020مارس 

 ، مستشار القانون والتشريع للحكومة، المصالح العمومية

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة2021أكتوبر 

  : ما يليتقرر

قا ألحكام الفقرة األولى من الفصل األول من طب ـ الفصل األول
 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

المشار إليه أعاله، يسند تفويض إلى السيد نبيل عجرود، 
مستشار القانون والتشريع للحكومة،  مستشار المصالح العمومية،
 الحكومة، في حدود مشموالته، كل ةليمضي بالنيابة عن رئيس

لوثائق باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من ا
  . 2021  أكتوبر11

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2021 أكتوبر 13تونس في 
  

 

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 

 يتعلق 2021 أكتوبر 13من رئيسة الحكومة مؤرخ في قرار 
  . لتعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصلتفويض اب

   الحكومة،ةإن رئيس

  بعد االطالع على الدستور،

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




