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فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  144بمقتضى أمر عدد 
2023.  
سند منحة التصرف اإلداري والمالي إلى السيد سامي بن ت

عبيد، متصرف مستشار ألمالك الدولة والشؤون العقارية، مدير 
الشؤون المالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أمالك 

  .الدولة والشؤون العقارية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  145بمقتضى أمر عدد 
2023.  

لتصرف اإلداري والمالي إلى السيد الحبيب فالح، تسند منحة ا
متصرف عام، مدير الشؤون اإلدارية باإلدارة العامة للمصالح 

  .المشتركة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  146بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أول، مديرا 
يا ألمالك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أمالك جهو

  .الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

يفري ف 10مؤرخ في  2023لسنة  147بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد أحمد السقني، متصرف رئيس ألمالك الدولة 
والشؤون العقارية، مديرا جهويا ألمالك الدولة والشؤون العقارية 

  .بزغوان بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
ألمر بمنح ، يتمتع المعني با2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  148بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد محمد رفيق خميرة، متصرف رئيس ألمالك 
الدولة والشؤون العقارية، مديرا جهويا ألمالك الدولة والشؤون 

  .العقارية بتطاوين بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  149بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد وليد الضيف، متصرف رئيس ألمالك الدولة 
را جهويا ألمالك الدولة والشؤون العقارية والشؤون العقارية، مدي

  .بسليانة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  
فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  150بمقتضى أمر عدد 

2023.  
تسمى السيدة ليلى بنقاجي، مهندس رئيس، مديرا جهويا 
ألمالك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أمالك الدولة 

  .والشؤون العقارية

 2011 لسنة 1017 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بمنح 2011 جويلية 21المؤرخ في 

  .ام إدارة مركزيةوامتيازات مدير ع

  

  

 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  151بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تنهى تسمية السيد لطفي بن سعيد، مديرا عاما للوكالة 
 .2022 ديسمبر 31الوطنية لحماية المحيط، ابتداء من 

 

  

 

  

يتعلق  2023 فيفري 8 خ في مؤر2023لسنة  122 عددأمر 
 23 المؤرخ في 2009 لسنة 2060األمر عدد  بتنقيح وإتمام

 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث 2009جوان 
 .علمي نسائي

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزيرة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

  بعد االطالع على الدستور،

 سبتمبر 22 المؤرخ في 2003  لسنة2020األمر عدد  وعلى
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة شؤون المرأة واألسرة 2003

  والطفولة، 




