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  .اض الصيد متفقدا عاما بوزارة العدلسمي السيد ري  . 2019مارس  14 مؤرخ في 2019 لسنة 41أمر رئاسي عدد بمقتضى    

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى  
فيفري  5واإلقامات عوضا عن السيد كريم بلحسين ابتداء من والصناعات التقليدية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية سمي السيد فهمي الحوكي متصرفا ممثال لوزارة السياحة   . 2019 مارس 11

2019.      
مودي عضوا ممثال عن وزارة التكوين حـ السيد منير الم  ـ السيد لطفي بوشعالة عضوا ممثال عن وزارة المالية،  ـ السيد محمد سحيق عضوا ممثال عن وزارة الداخلية،  ـ السيد محمد الرمضاني عضوا ممثال عن وزارة العدل،   الجريبي عضوا ممثال عن وزارة العدل،ـ السيدة ثريا  ـ السيدة عفيفة خنفوس عضوا ممثال عن رئاسة الحكومة،  :المؤسسات لمدة ثالث سنواتسمي أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل   .2019 مارس 14مؤرخ في  قرار من رئيس الحكومةبمقتضى     .الوطني لسجل المؤسساتسمي السيد عادل الشواري مديرا عاما لمؤسسة المركز   .2019 مارس 14مؤرخ في  2019لسنة  229بمقتضى أمر حكومي عدد       االتصال واالقتصاد الرقمي، تكنولوجياتدة سناء الهواري عضوا ممثال عن وزارة ـ السي  المهني والتشغيل،

عن االتحاد التونسي ـ السيد ماهر الفقي عضوا ممثال   ان االجتماعي،الوطني للضمـ السيد محمد الناصر المرابط عضوا ممثال عن الصندوق   لالستثمار،ـ السيد بليغ بن سلطان عضوا ممثال عن الهيئة التونسية   التونسي،ـ السيدة آمال بن رحال عضوا ممثال عن البنك المركزي        .للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
 لسنة 395 من األمر الحكومي عدد 2عمال بأحكام الفصل   .وسةجهوي لإلدارة الجهوية لوزارة العدل بسكلف السيد فخري المعالل، متصرف رئيس، بوظائف مدير   .2019 مارس 8مؤرخ في  2019لسنة  230بمقتضى أمر حكومي عدد    

 لسنة 395 من األمر الحكومي عدد 2عمال بأحكام الفصل   . الجهوية لوزارة العدل بقابسمدير جهوي لإلدارةكلف السيد محمد األسعد الثابتي، متصرف رئيس، بوظائف   .2019 مارس 8مؤرخ في  2019لسنة  231بمقتضى أمر حكومي عدد     .مدير عام إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 أفريل 23 المؤرخ في 2018
 لسنة 395 من األمر الحكومي عدد 2عمال بأحكام الفصل   .لإلدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة جهوي كلف السيد زياد خذير، متصرف عام، بوظائف مدير  .2019 مارس 8مؤرخ في  2019لسنة  232بمقتضى أمر حكومي عدد     .مدير عام إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 أفريل 23 المؤرخ في 2018
  .مدير عام إدارة مركزية يتمتع المعني باألمر بخطة 2018 أفريل 23 المؤرخ في 2018




