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فيفري  23مؤرخ في  2023 لسنة 194بمقتضى أمر عدد 

2023.  
تسند منحة التصرف اإلداري والمالي للسيد حاتم الحجام، 

 .متصرف رئيس، كاتب عام المدرسة الوطنية لإلدارة

 

 فيفري 27قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2023.  

 ، منى بن علي، متصرف مستشار كتابة محكمة اآلنسةتكّلف
دوائر التعقيبية بالكتابة العامة للمحكمة بمهام كاهية مدير كتابة ال

  .اإلدارية

 

 فيفري 27قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2023.  

 ،تكّلف السيدة أمينة دغاري، متصرف مستشار كتابة محكمة
بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر االبتدائية بالكتابة العامة للمحكمة 

  .اإلدارية

  

 فيفري 27كومة مؤرخ في قرار من رئيسة الحبمقتضى 
2023.  

تكّلف السيدة وفاء قارة، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير 
كتابة الدوائر االستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة 

  .اإلدارية

  

 فيفري 27قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2023.  

ئيس  بمهام ر،يكّلف السيد عبد الفتاح رخايمي، تقني أول
مصلحة صيانة تجهيزات اإلعالمية باإلدارة الفرعية لإلعالمية 

  .والبرمجيات بالكتابة العامة للمحكمة اإلدارية

  

 فيفري 27قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2023.  

 ،يكّلف السيد الصادق العريف، متصرف مستشار كتابة محكمة
عية لكتابة الدوائر بمهام رئيس مصلحة توقيف التنفيذ باإلدارة الفر

  .االستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة اإلدارية

 فيفري 27قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
2023.  

 ،تكّلف اآلنسة سميرة هرمي، متصرف مستشار كتابة محكمة
بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات باإلدارة الفرعية لكتابة 

  .فية بالكتابة العامة للمحكمة اإلداريةالدوائر االستئنا

 

  

 

  
فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  179بمقتضى أمر عدد 

2023.  
 القاضي من الرتبة الثانية بالوكالة ،ينهى إلحاق السيد علي منصري

  .2022 نوفمبر 1ابتداء من ) دولة قطر(التونسية للتعاون الفني 

 

  

 

  
 2023 فيفري 23مؤرخ في  2023 لسنة 175 عددأمر 

دارية إ يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة
  .خاضعة إلشراف وزارة الدفاع الوطني

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 ماي 31 المؤرخ في 1967 لسنة 20وعلى القانون عدد 
بضبط النظام األساسي العام للعسكريين، وعلى  المتعّلق 1967

 47جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2009 جويلية 8 المؤرخ في 2009لسنة 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31  المؤرخ في1973 لسنة 81

 2021 لسنة 21 الالحقة وآخرها المرسوم عدد وإتمامها بالنصوص
  ،2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ديسمبر 28المؤرخ في 

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1972 لسنة 380وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص للعسكريين، وعلى 1972

 عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي
  ،2020 جوان 23 المؤرخ في 2020 لسنة 369




