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 18مؤرخ في  2019لسنة  151 عدد رئاسيتضى أمر بمق
  .2019 سبتمبر

 18أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من 
  : لـ2019سبتمبر 

ـ المستشار األول لدى رئيس الجمهورية، المدير العام ألمن 
  رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رؤوف مرادع،

الطيب، المدير ـ محافظ شرطة عام من الصنف األول رشاد ب
  العام لألمن الوطني،

ـ العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، المدير العام 
  آمر الحرس الوطني،

ـ العميد بالحماية المدنية معز الدشراوي، المدير العام 
  .للديوان الوطني للحماية المدنية

  

 سبتمبر 3قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
2019.  

المتصرفون المستشارون اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف سمي 
  :رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  ـ السيد عبد العزيز قيدارة،

  ـ السيد محمد صبري الحمار،

  ـ اآلنسة حنان بن عرفة،

  .ـ السيد كمال مرابط

  

  

 

  

تبة مراقب قائمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختيار إلى ر
  2019دولة عام بعنوان سنة 

  ـ وليد بن عمارة،

  ـ سامي الرياحي،

  ـ مريم قزي،

  ـ سامي قيدارة،

  .ـ أنس الهاني

قائمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم إلى رتبة مراقب عام 
  2019للمصالح العمومية بعنوان سنة 

  ـ لمياء الدرعي،

  .ـ أميرة بنقياس

  

تهم إلى رتبة مراقب رئيس قائمة األعوان الذين ستتم ترقي
  2019للمصالح العمومية بعنوان سنة 

  ـ صديق كريم،

  ـ ألفة العياري،

  .ـ فاطمة الحديجي

  

قائمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم إلى رتبة مراقب للمصالح 
  2019العمومية بعنوان سنة 

  .ـ نزار خميلي

  

  

 

  
 يتعلق 2019 أوت 21قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 

  .بتفويض حق اإلمضاء
  إن وزير الداخلية، 

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
قحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي ن

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

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

  ،اإلمضاء

 المؤرخ في أول أفريل 1991 لسنة 543وعلى األمر عـدد 
كلي لوزارة الداخلية وعلى جميع  المتعلق بالتنظيم الهي1991

 525وخاصة األمر الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2019 جوان 17 المؤرخ في 2019لسنة 




