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 4مؤرخ في  2019لسنة  206 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

سمي السيد طارق الحناشي مستشارا أوال لدى رئيس 
  .2019 نوفمبر 1الجمهورية مكلفا بمصالح التشريفات ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  207 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

 مستشارا أوال لدى رئيس سمي السيد خالد يحياوي
صيات الرسمية الجمهورية مديرا عاما ألمن رئيس الدولة والشخ

  .2019 نوفمبر 1ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  208 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

سميت السيدة رشيدة النيفر، مستشارا أوال لدى رئيس 
 نوفمبر 1الجمهورية مكلفة بشؤون اإلعالم والتواصل ابتداء من 

2019.  

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  209 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 وفمبرن

سمي السيد مراد الحلومي مستشارا أوال لدى رئيس 
 .2019 نوفمبر 1الجمهورية مكلفا بالمصالح المشتركة ابتداء من 

 

 7مؤرخ في  2019لسنة  210 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 نوفمبر

سمي السيد محمد الصالح حامدي، مستشارا أوال لدى رئيس 
س األمن لمجل بالكتابة القارة الجمهورية مكلفا بمهام كاتب قار

  .2019 نوفمبر 1القومي ابتداء من 

  

  

 

  

 6مؤرخ في  2019لسنة  998بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019نوفمبر 

تسند منحة التصرف اإلداري والمالي لآلنسة هادية عروس، 
 المحاسبات، مديرة الشؤون اإلدارية لمحكمةمتصرف عام كتابة 

  . المحاسباتلمحكمةكتابة العامة والمالية بال

 4مؤرخ في  2019لسنة  999بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 نوفمبر

أنهيت تسمية السيد معز حسن، متصرف رئيس بالشركة 
الوطنية لالتصاالت بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة 

  .2019ابتداء من أول نوفمبر 

 

  .2019 نوفمبر 6قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
أسندت الدرجة االستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية 

 لمحكمةللسيدة جيهان أحمد، متصرف مستشار كتابة 
 لمحكمةالمحاسبات، رئيس مصلحة القضاة بالكتابة العامة 

  .المحاسبات

 

  .2019 نوفمبر 5قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
ريجة المدرسة الوطنية لإلدارة سميت السيدة دلندة شعابي، خ

في رتبة مراقب للمصاريف العمومية ) شعبة رقابة وتفقد وقضاء(
  .2019 سبتمبر 21ابتداء من 

  

  .2019 نوفمبر 4قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
سمي المراقبون المساعدون للطلب العمومي اآلتي ذكرهم في 

ا للطلب العمومي برئاسة رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العلي
  :الحكومة

  ـ محمد العطواني،

  ـ روضة سويسي،

  .ـ سامية خليفي

  

  .2019 نوفمبر 4قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

سمي السادة اآلتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب 
العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 

  :2019 سبتمبر 21

  ـ سلمى الهمامي،

  ـ منال المسعودي،

  .ـ علي قرين

  

  .2019 نوفمبر 4قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
شعبة (سمي خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة 

اآلتي ذكرهما مراقبين مساعدين للمصالح ) رقابة وتفقد وقضاء
  :2019 سبتمبر 21العمومية ابتداء من 

  ،ـ أيمن حسن

  .ـ رشيدة كيالني


