
  25صفحـة   2023جانفي  10 ––ية التونسية الرائد الرسمي للجمهور  3عــدد 

 الخطة الوظيفية  الرتبة  واللقباالسم

  أمنة المومني
مستشار المصالح 

  العمومية

إدارة األداءات غير بفرعية لألداء على القيمة المضافة الدارة  باإلمصلحةرئيس  
 بوزارة  العامة للدراسات والتشريع الجبائيباإلدارةوحدة التشريع الجبائي باشرة المب

   .المالية

  رجاء سليم
مستشار المصالح المالية 

  من الدرجة الرابعة

إدارة الدراسات في مادة جباية األفراد  بفرعية لجباية األفرادالدارة  باإلمصلحةرئيس  
  العامة للدراسات والتشريع الجبائي باإلدارةائيةوحدة الدراسات الجب بوالجباية المحلية

  .بوزارة المالية

  

  .2023 جانفي 2قرار من وزيرة المالية مؤرخ في بمقتضى 
تكلف اآلنسة عربية النصيري، مستشار المصالح المالية من 
الدرجة الرابعة، بمهام كاهية مدير التنظيم وتأجير أعوان 

إدارة تأجير أعوان المؤسسات المؤسسات العمومية غير اإلدارية ب
  .العمومية باإلدارة العامة للتأجير العمومي بوزارة المالية

  

  .2023 جانفي 10قرار من وزيرة المالية مؤرخ في بمقتضى 
يسمى السيد لطفي الشيحاوي متصرفا ممثال لوزارة المالية 
بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد الجيالني بن 

  .رمضان

  

 

 

  
  .2023 جانفي 9مؤرخ في  2023لسنة  4بمقتضى أمر عدد 

تنهى مهام السيد خالد بن عبد الّله، رئيس ديوان وزيرة 
  .التجارة وتنمية الصادرات

  

 

 

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 

  .2022 ديسمبر 28ي مؤرخ في البحر
تسمى السيدة حياة بن منصور ممثلة عن وزارة الفالحة 
والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية 

  .2022 جوان 30الستغالل وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 

  .2022ديسمبر  28البحري مؤرخ في 
يسمى السيد رفيق الخنيسي ممثال عن وزارة المالية بمجلس 

 4مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفالحية وذلك ابتداء من 
  .2022نوفمبر 

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 28البحري مؤرخ في 

لمالية بمجلس يسمى السيد ماهر سالم ممثال عن وزارة ا
مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء 

  .2022 نوفمبر 4من 

  
قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 

  .2022 ديسمبر 28البحري مؤرخ في 
يسمى السيد حاتم المرناوي ممثال عن شركة سباق الخيل 

تجويد الخيل وذلك بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين و
  .2022 جوان 3ابتداء من 

  

قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى 
  .2022 ديسمبر 28البحري مؤرخ في 

يسمى السيد فائز بن رجب ممثال عن ديوان تنمية رجيم 
معتوق بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 

  .2022 أوت 22

  

الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة تقني رئيس أول قائمة األعوان 
  بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

  2020بعنوان سنة 
  . الكيالني الجعيدي-

   كوثر حميدة رحيم-

  

قائمة األعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة تقني رئيس 
  2020بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية بعنوان سنة 

   الّله نزيه قصد-

   عبد الجليل العرابي-

   رندة براولي-

   أمال قرواش-

   حياة بن خميس-

     مختار كراب-




