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 المدير العـــام للمصالح اإلدارية والوظيفــــة سامي بن رمضان،
العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن يمضي ويؤشر 
بالنيابة عـن الوزيرة لـــدى رئيس الحكومــــــة المكلفة بالوظيفة 

ء العمومية، جميع الوثــــائق الداخلة في نطــــــاق مشموالته باستثنــــا
  .الترتيبيةالنصوص ذات الصبغة 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2020 سبتمبر 2التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2021 جانفي 12تونس في 
  

 

زيرة لدى رئيس الحكومة الو
  مكلفة بالوظيفة العموميةال

  حسناء بن سليمان

  

  

 

  
 جانفي 8مؤرخ في  2021لسنة  1 عدد رئاسيبمقتضى أمر 

2021.  
 بمهام سفير مندوب دائم يكلف السيد غازي الغرايري

  .نكوفونيةرللجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للف

  

 جانفي 11مؤرخ في  2021لسنة  2 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2021.  

 الرتبة، تكلف السيدة سامية إلهام عمار، وزير مفوض خارج
بمهام مدير عام للدبلوماسية االقتصادية والثقافية والتخطيط 

والهجرة والتونسيين  بوزارة الشؤون الخارجيةاالستراتيجي 
  .بالخارج

  

 جانفي 11مؤرخ في  2021لسنة  3 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2021.  

 السيد جالل السنوسي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام ّلفيك
يا والمنظمات اإلقليمية اإلفريقية بوزارة الشؤون مدير عام إلفريق

  .والهجرة والتونسيين بالخارجالخارجية 

  

 جانفي 11مؤرخ في  2021لسنة  4 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2021.  

، بمهام مستشار المصالح العمومية، ناصر الصيد السيد ّلفيك
للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة مدير عام 

  .ونسيين بالخارجوالت

 جانفي 11مؤرخ في  2021لسنة  5 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2021.  
، بمهام مدير عام وزير مفوض، أحمد بن الصغير السيد ّلفيك

لعالم العربي والمنظمات العربية واإلسالمية بوزارة الشؤون ل
  .الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

  
 جانفي 11رخ في مؤ 2021لسنة  6 عدد رئاسيبمقتضى أمر 

2021.  
، مستشار المصالح العمومية، خليل التازركي السيد ّلفيك

 واالتحاد األوروبي والمتوسط بوزارة األوروببمهام مدير عام 
  .الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

  

  

 

  

 جانفي 6مؤرخ في  2021لسنة  4بمقتضى أمر حكومي عدد 
2021.  

سمى السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس ت
بشركة تونس للطرقات السيارة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل 

  .2020 نوفمبر 1واللوجستيك ابتداء من 

  

 جانفي 6مؤرخ في  2021لسنة  5بمقتضى أمر حكومي عدد 
2021.  

تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام 
لطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ل

  .2020 نوفمبر 1واللوجستيك ابتداء من 

  

 24قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في بمقتضى 
   .2020ديسمبر 

يكلف السيد المعز العلوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية 
يك ابتداء مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بوزارة النقل واللوجست

  .2020 نوفمبر 28من 

  

 8قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في بمقتضى 
   .2020ديسمبر 

تكلف السيدة نائلة المليتي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة 
ميزانية التجهيز باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية والوسائل 

  .2020بر  أكتو12العامة بوزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 




