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 ماي 13مؤرخ في  2020لسنة  46 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

لمحكمة باّلف السيد حمدي مراد بمهام رئيس دائرة ابتدائية يك

  .اإلدارية

  

 ماي 13مؤرخ في  2020لسنة  47 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

يكّلف السيد عز الدين حمدان بمهام مندوب دولة بالمحكمة 

  .اإلدارية

  

 ماي 13مؤرخ في  2020لسنة  48 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

  :لسادة اآلتي ذكرهم كما يلييسمى السيدات وا

  .وكيال للرئيس األول لمحكمة المحاسبات:  حاتم السّليني-

رئيس دائرة استئنافية بمحكمة :  سلوى بنوالي ولدت عطية -

  .المحاسبات

رئيس دائرة استئنافية بمحكمة :  محمد الطرابلسي-

  .المحاسبات

وكيل دولة لدى دائرة :  هالة هاجر جابر حرم بن حليمة-

  .تئنافية بمحكمة المحاسباتاس

وكيل دولة لدى دائرة :  نرجس السالمي حرم بن سعد-

  .استئنافية بمحكمة المحاسبات

رئيس الدائرة االبتدائية :  علياء البراطلي حرم المكي-

  .المختصة بزجر أخطاء التصرف بمحكمة المحاسبات

رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة :  حنان ريم أحالم ديه-

  .حاسباتالم

رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة :  أكرم الموحلي-

  .المحاسبات

رئيس دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة :  ألفة المملوك-

  .المحاسبات

وكيل دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية :  سامية الزموري-
  .بمحكمة المحاسبات

 وكيل دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية بمحكمة:  فيصل ماني-
  .المحاسبات

وكيل دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية :  نسرين سالمي-
  .بمحكمة المحاسبات

وكيل دولة لدى دائرة ابتدائية مركزية :  محمد منصر-
  .بمحكمة المحاسبات

  .كاتب عام محكمة المحاسبات:  توفيق بوفايد-

 

 

 

 

بط  يتعلق بض2020 ماي 19قرار من وزير المالية مؤرخ في 
آجال خالص معلوم الجوالن والمعلوم الوحيد التعويضي على 
النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصوالت خالص معلوم 

  .الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق اإلدارية

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 المتعلق 1955 مارس 31وعلى األمر العلي المؤرخ في 

   منه،20على العربات السيارة وخاصة الفصل بمعلوم الجوالن 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

  أو إتمامها بالنصوص الالحقة،

 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 113وعلى القانون عدد 

ما تم تنقيحه وإتمامه  ك1984المتعلق بقانون المالية لسنة 

  بالنصوص الالحقة،

 المؤرخ في 2020 لسنة 6وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف 2020 أفريل 16

وخاصة " 19كوفيد "من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

   منه،13 و5الفصلين 

 27خ في  المؤر2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020فيفري 




