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رار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في قبمقتضى 
  .2021 سبتمبر 17

حافظ رئيس للمكتبات ، تسمى السيدة فتحية القرعة حرم تليلي
في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك  أو التوثيق

  .المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية بمصالح الموفق اإلداري

  

  

 

  

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
 يتعلق بتفويض حق 2021 سبتمبر 17بالخارج مؤرخ في 

  .اإلمضاء

  إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة  1983

ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسس

  جميع النصوص التي نقحته أو تممته،على و

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

  اإلمضاء،

 جويلية 22 المؤرخ في 1991 لسنة 1077ى األمر عدد وعل

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان السلك 1991

الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جمع النصوص التي 

  نقحته أو تممته،

 7 المؤرخ في 2018 لسنة 770وعلى األمر الحكومي عدد 

  ون الخارجية، المتعلق بتنظيم وزارة الشؤ2018سبتمبر 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

 26 المؤرخ في 2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،2021جويلية 

والتونسيين وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة 

 المتعلق بتكليف السيد 2021 جانفي 6بالخارج المؤرخ في 

إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير 

مساعد للتصرف في الموارد البشرية باإلدارة العامة للمصالح 

المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 

  .بالخارج

  :قرر ما يلي

 من الفقرة األولى 2ألحكام الفقرة الفرعية  طبقا الفصل األول ـ

 لسنة 384 المشار إليه أعاله عدد األمرمن الفصل األول من 

يسند تفويض للسيد  1975 جوان 17 المؤرخ في 1975

إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد 

لمشتركة للتصرف في الموارد البشرية باإلدارة العامة للمصالح ا

 ليمضي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

 بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

 النصوص ء مشموالته باستثنا حدودكل الوثائق الداخلة في نطاق

  . ةالترتيبيذات الصبغة 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  . لتونسيةا

  .2021 سبتمبر 17تونس في 
  

 

 والهجرة وزير الشؤون الخارجية
  والتونسيين بالخارج
                عثمان الجرندي

  

  

 

  

 سبتمبر 17مؤرخ في ة  الداخليوزيرقرار من بمقتضى 
2021.  

تقبل استقالة السيد طارق الغضباني من مهام كاتب عام والية 

  .2021 أوت 31من سليانة ابتداء 




