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 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 

 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  ،اإلمضاء

رخ في  المؤ2019 لسنة 1155عدد الحكومي وعلى األمر 

 المتعلق بتكليف السيدة إلهام الشعري حرم 2019 ديسمبر 20

الستي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح 

  المشتركة برئاسة الحكومة، 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  . المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة2021أكتوبر 

  :قررت ما يلي

 من الفقرة األولى 2الفقرة الفرعية  طبقا ألحكام ـل الفصل األو

 جوان 17المؤرخ في  1975 لسنة 384من الفصل األول عدد 

السيدة إلهام الشعري   المشار إليه أعاله، يسند تفويض إلى1975

حرم الستي، المديرة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة، 

وثائق المتعلقة لتمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة كل ال

بمشموالت أنظارها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك 

  .2021 أكتوبر 11ابتداء من 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .التونسية

  .2021 أكتوبر 13تونس في 
  

 

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 

يتعلق  2021وبر  أكت13من رئيسة الحكومة مؤرخ في قرار 
  .تفويض التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصلب

  إن رئيسة الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

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

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

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

  ،2011  سبتمبر23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 المؤرخ في أول أوت 1994 لسنة 103على القانون عدد و
لمتعلق بتنظيم التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة  ا1994

  ه، من6النسخ لألصل وخاصة الفصل 

 29 المؤرخ في 2019 لسنة 647وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد أسامة الشّلي، متصرف 2019جويلية 

إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون عام هام مدير رئيس، بم
  ، رئاسة الحكومةوالتشريع للحكومة ب

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

  :قررت ما يلي

 103 من القانون عدد 6طبقا ألحكام الفصل  الفصل األول ـ
 يسند أعاله، المشار إليه 1994 المؤرخ في أول أوت 1994لسنة 

إدارة عام مدير ّلي، متصرف عام،  أسامة الشتفويض إلى السيد
مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة 

فين ولة وسامي الموّظاب الدتعريف بإمضاء الوزراء وكّتلل، الحكومة
اإلشهاد بمطابقة نسخ الوثائق اإلدارية  وعلى الوثائق اإلدارية

 11ابتداء من وذلك  ، بالنيابة عن رئيسة الحكومة،لألصل
  .2021أكتوبر

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية   ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2021 أكتوبر 13تونس في 
  

 

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 

  

 

  

 14مؤرخ في  2021لسنة  144 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021 أكتوبر

حنان التاجوري، وزير مفوض، بمهام سفير فوق تكلف السيدة 
  .العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن

  

  

 

  

 يتعلق 2021 أكتوبر 13 مؤرخ في من وزيرة الماليةقرار 
  .في المادة التأديبية بتفويض حق اإلمضاء

 ،إن وزيرة المالية

 ، منه80 وخاصة الفصل طالع على الدستوربعد اال

 22مؤرخ في ال 2021 لسنة 117رئاسي عدد ال  األمروعلى
 تعلق بتدابير استثنائية،الم 2021سبتمبر 




