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 جانفي 31قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في    

، وخاصة الفصل 2013 ديسمبر 28 المؤرخ في 2013لسنة  52لالنتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد  المتعلق بالهيئة العليا المستقلة 2012 ديسمبر 20المؤرخ في  2012 لسنة 23 االطالع على القانون األساسي عدد بعد  إن رئيس مجلس نواب الشعب،  .اباتخأعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة لالنت للتصويت على تجديد ثلث 2019 جانفي 30يوم األربعاء  يتعلق باإلذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة 2019 لي لمجلس  من النظام الداخ129 و48 منه، وعلى الفصلين التاسع للتصويت على تحديد ثلث األعضاء  2019 جانفي 30األربعاء الفصل األول ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم   :قرر ما يلي  .نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة مختص في مجال المنظومات بلقاسم عياشي، مهندس ـ السيد   : الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على النحو التاليبمجلس     .2019 جانفي 31 باردو في  . صوتا155ـ السيدة حسناء بن سليمان، قاضي إداري،   .صوتا 152ـ السيد سفيان العبيدي، مختص في المالية العمومية،   . صوتا152والسالمة المعلوماتية، 
 

 جانفي 31 في قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ   محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
  إن رئيس مجلس نواب الشعب،  .المستقلة لالنتخابات النتخاب رئيس الهيئة العليا 2019 جانفي 30يوم األربعاء  يتعلق باإلذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة 2019

، وخاصة الفصل 2013 ديسمبر 28 المؤرخ في 2013لسنة  52لالنتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد العليا المستقلة  المتعلق بالهيئة 2012 ديسمبر 20المؤرخ في  2012 لسنة 23بعد االطالع على القانون األساسي عدد  ات الجلسة العامة المنعقدة يوم الفصل األول ـ تنشر مقرر  :قرر ما يلي  .لمجلس نواب الشعب، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة من النظام الداخلي 129 و48السادس منه، وعلى الفصلين      .2019 جانفي 31باردو في   . صوتا141ـ السيد نبيل بن علوان بفون، رئيسا،   :لالنتخابات على النحو التالي النتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة 2019 جانفي 30األربعاء 
 

     محمد الناصر  رئيس مجلس نواب الشعب
  .العالم العربي واإلسالمي ودول إفريقياالجمهورية مكلفا بمتابعة الملفات الديبلوماسية المتعلقة بدول سمي السيد عبد الكريم هرمي مستشارا لدى رئيس   .2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنة  12 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .مع الهيئات والمجالس العلياالجمهورية مكلفا بالعالقات  لدى رئيس  أوالسمي السيد جالل الزواوي مستشارا  .2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنة  11 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .الجمهورية مكلفة بالتنسيق والمتابعةسميت السيدة ألفة الضحاك مستشارا أوال لدى رئيس   .2019 جانفي 21مؤرخ في  2019لسنة  10 عدد سيرئابمقتضى أمر    




