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 14مؤرخ في  2021لسنة  145 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021أكتوبر 

إلى السيـد رضا  يسند وسام الجمهوريـة من الصنف الثالـث
 .2021 أكتوبر 13 ابتـداء من  غرســالوي وذلك

  

 

 

  

  يتعلق2021 أكتوبر 14 من رئيسة الحكومة مؤرخ فيقرار 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  إن رئيسة الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،استثنائية المتعلق بتدابير 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 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

 جوان 17 المؤرخ في 1975  لسنة384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 فيفري 9 المؤرخ في 2010 لسنة 258وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة 2010
  األولى،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 907وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيدة فضيلة الدريدي حرم 2018نوفمبر 

الزينة، متصرف عام، بمهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية 
  برئاسة الحكومة،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  . المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

  :قررت ما يلي 

قرة األولى من الفصل األول من  طبقا ألحكام الفـالفصل األول 
 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

المشار إليه أعاله، يسند تفويض للسيدة فضيلة الدريدي حرم 
الزينة، رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية، لتمضي وتؤشر 
بالنيابة عن رئيسة الحكومة، جميع الوثائق الداخلة في نطاق 

استثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك إبتداء مشموالتها ب
  .2021 أكتوبر 11 من

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2021 أكتوبر 14تونس في 
  

 

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

 

  يتعلق2021 أكتوبر 14 من رئيسة الحكومة مؤرخ فيقرار 
  .بتفويض حق اإلمضاء

  ،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

 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2021 جوان 7 المؤرخ في 2021 لسنة 27

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

  اإلمضاء،

 فيفري 9 المؤرخ في 2010 لسنة 258وعلى األمر عدد 
 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة 2010
  األولى،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 908وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد محمد سامي بن رمضان، 2018نوفمبر 

مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح اإلدارية 
  الوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،و

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  . المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 




