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  .2023 جانفي 6مؤرخ في  2023لسنة  2بمقتضى أمر عدد 
تنهى مهام السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة 

  .وتنمية الصادرات

  
  

 

  
  .2023انفي  ج10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 

 رحومة عميري، مهندس رئيس، في رتبة مهندس يسمى السيد
  .عام بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة العدل

  

  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
مكرم البوشامي، متصرف رئيس في الوثائق يسمى السيد 

ق واألرشيف بسلك  في رتبة متصرف عام في الوثائ،واألرشيف
  . بوزارة العدلالمتصرفين في الوثائق واألرشيف

  

  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 

يسمى المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم  اآلتي ذكرهم في 
رتبة متصرف عام كتابة محكمة بسلك كتابات المحاكم من الصنف 

  :العدلي بوزارة العدل

  ،ـ توفيق عويشي

  الذوادي، ـ المنذر

  ـ فتحي عماري،

  ع،بـ بسمة قر

  .اج يوسفجـ محمد الح

  

  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
يسمى السيد محسن المقدم، متصرف مستشار، في رتبة 
متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بوزارة 

  .2022 ديسمبر 23العدل ابتداء من 

  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في مقتضى ب
تسمى السيدة فاطمة الطاهرة قاسم، متصرف مستشار في 
الوثائق واألرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف 

  .بسلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف بوزارة العدل

  
  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 

حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة مى السيدة آسيا التقرتي، تس
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق 

  .باإلدارات العمومية بوزارة العدل

 

  

 

  
  .2023 جانفي 6مؤرخ في  2023لسنة  3بمقتضى أمر عدد 

  .ية صفاقسينهى تكليف السيد فاخر الفخفاخ بمهام وال بوال

  

  ديسمبر28قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
2022.  

 سفيان السويح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام  السيديكلف
مدير التعاون مع آليات حقوق اإلنسان باإلدارة العامة لحقوق 

  .اإلنسان بوزارة الداخلية

 

  ديسمبر28قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
2022.  
ف العميد باألمن الوطني سامي سعودي بمهام رئيس مكتب يكل

المعطيات بالمرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات 
  .حول سالمة المرور بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

  

  

 

  

  .2023 جانفي 2قرار من وزيرة المالية مؤرخ في بمقتضى 
ذكرهم بخطط وظيفية باإلدارة العامة يكلف اإلطارات اآلتي 

  :لألداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي




