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قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
  .2021جوان  22

في رتبة مهندس  ،مهندس رئيس، يسمى السيد نجيب بوقيلة

  .عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

  

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في ضى بمقت
  .2021جوان  22

في رتبة  ،متصرف مستشارالنوري،  يسمى السيد محمد خليل

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
  .2021جوان  22

في رتبة  ،متصرف مستشار، وبتسمى السيدة نادية محج

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
  .2021جوان  22

في رتبة  ،تصرف مستشار، ميسمى السيد ماهر الرقيق

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  

ار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في قربمقتضى 
  .2021جوان  22

في رتبة  ،متصرف مستشار، يسمى السيد هشام القلمامي

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
  .2021جوان  22

في رتبة  ،ف مستشارمتصر، يسمى السيد حسام المزوغي

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

 

  

 78عدد بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
  .2021جوان  10مؤرخ في  2021لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو يجدد تجميد 

، وابن زينة بالسعود، مولود عماد بن العوني بن محمد العرضاوي

بـبن قردان، قاطن بالعامرية بنقردان مدنين، عامل  2/7/1986في 

بتاريخ  178*****عدد   و.ت.فالحي، تونسي الجنسية، ب

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد16/10/2012

  

 79عدد بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
  .2021جوان  10مؤرخ في  2021لسنة 

ة للمدعو األموال والموارد االقتصادية الراجعيجدد تجميد 

حمد بنسليمان، وابن إلهام بالطيب، أعبد الناصر بن محمد بن 

بـبن قردان، قاطن بجالل بنقردان،  13/1/1992مولود في 

 ٭٭٭٭٭997عدد   و.ت.متربص بالتكوين، تونسي الجنسية، ب

  .للتجديد ، لمدة ستة أشهر قابلة30/10/2012بتاريخ 

  

 80عدد بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
  .2021جوان  10مؤرخ في  2021لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو يجدد تجميد 

عادل بن علي بن احمد االشيهب، وابن فوزية االشيهب، مولود في 

ين، عامل ببن قردان، قاطن بالورسنية بنقردان مدن 11/10/1984

بتاريخ ٭٭٭٭٭ 463عدد  و.ت.فالحي، تونسي الجنسية، ب

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد14/2/2011

  

 81عدد بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب 
  .2021جوان  10مؤرخ في  2021لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو يجدد تجميد 

البجاوي، وابن فضيلة البجاوي، مولود في  بالل  بن عبد الكريم

القة طحي االن 6969نهج  14 ــبـتونس، قاطن ب 24/4/1989

 ٭٭٭٭٭621عدد   و.ت.تونس، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب

  .، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد30/10/2012بتاريخ 




