
  82عـــدد   2021 سبتمبر 14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2248صفحــة 

  

  

  

  

 

  
  ،لق بإعفاء عضو بالحكومةيتع 2021 سبتمبر 13  مؤرخ في2021لسنة  115 عـددأمر رئاسي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2020  سبتمبر2مؤرخ في  2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لق بإقالة بعض الوزراء، المتع2021 فيفري 15 المؤرخ في 2021 لسنة 123وعلى األمـــر الحكومي عدد 

 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة 2021 فيفري 15 المؤرخ في 2021 لسنة 128وعلى األمــر الحكومي عدد 
  واإلدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالنيابة،

  .اء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة المتعلق بإعف2021 جويلية 26رخ في  المؤ2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 ُتعفى السيدة سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة واإلدماج المهني والتي تم تكليفها بمهام وزير ـالفصل األول 
  .2021 سبتمبر 13ابة، من مهامها ابتداء من تاريخ الشباب والرياضة واإلدماج المهني بالني

  .يتولى المكلف بالشؤون اإلدارية والمالية بالوزارة المذكورة تصريف أمورها اإلدارية والمالية إلى حين تسمية وزير جديد

  .ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصل 

  .2021 سبتمبر 13تونس في 
  

 
  الجمهورية يس رئ

 قيس سعيد

  
  

 

  

بالديوان الوطني  للحماية المدنية العام المتفقد بتسمية يتعلق 2021 سبتمبر 13 مؤرخ في 2021 لسنة 114د عدأمر رئاسي 
  .للحماية المدنية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80طالع على الدستور وخاصة على الفصل بعد اال

 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي وعلى جميع 1982 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70وعلى القانون عدد 
  النصوص التي نقحته أو تممته،

   المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 121وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية 1994 مارس 15 المؤرخ في 1994 لسنة 568وعلى األمر عدد 
  وبضبط طرق تسييره،

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك الحماية 2006 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1164وعلى األمر عدد 
  ،2019 أفريل 2 المؤرخ في 2019 لسنة 109 عدد  الحكوميه وخاصة األمرالمدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت
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 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية 2006 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
  واإلعفاء منها،

ق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية  المتعل2019 أوت 15 المؤرخ في 2019 لسنة 757وعلى األمر الحكومي عـدد 
  المدنية،

   المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،2021 جويلية 26 المؤرخ في 2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  .الداخليةسمية مكلف بتسيير وزارة  المتعلق بت2021 جويلية 29 المؤرخ في 2021 لسنة 81وعلى األمر الرئاسي عدد 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تكلف العميد بالحماية المدنية غفران الورتاني بمهام متفقد عام للحماية المدنية بالديوان الوطني للحماية المدنية ابتداء ـالفصل األول 
  .2021 سبتمبر 1من 

  . المشار إليه أعاله2006 لسنة 1245م األمر عدد تتمتع المعنية باألمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا ألحكا

  .المكلف بتسيير وزارة الداخلية مكلف بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةـ  2الفصـــل 

 .2021 سبتمبر 13تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 

 

  .2021  سبتمبر6قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مؤرخ في بمقتضى 
يعين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة األداءات بالمصالح الخارجية باإلدارة العامة لألداءات بوزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار 

  :طبقا للبيانات التالية

  

  تاريخ التعيين  مركز التعيين  مرجع التسمية  باالسم واللق

  فتيحة الغربي حرم العربي
 2021 لسنة 163أمر حكومي عدد 

  2021 مارس 18المؤرخ في 
  2021 مارس 29  2المركز الجهوي لمراقبة األداءات بتونس 

  سمير بن خليفة
 2021 لسنة 164أمر حكومي عدد 

  2021 مارس 18المؤرخ في 
  2021 مارس 29  المركز الجهوي لمراقبة األداءات بمنوبة

  

 تاريخ تعيين المعنيين باألمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة األداءات 2021 مارس 29ا القرار ابتداء من  العمل بهذييجر

  .بالمصالح الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار

  
  .2021  سبتمبر6قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مؤرخ في  بمقتضى

بوزارة االقتصاد والمالية ودعم " ب"ينهى تكليف السيد رابح نصري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف 
  .2020 أكتوبر 12االستثمار وذلك ابتداء من 

  
  .2021  سبتمبر6 من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مؤرخ في قراربمقتضى 

بوزارة االقتصاد والمالية ودعم " ب"ينهى تكليف السيد محرز الحرزي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف 
  .2018 فيفري 20االستثمار وذلك ابتداء من 




