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وزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في القرار من بمقتضى 
  .2020 فيفري 13

سمي المتصرفون المستشارون اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف 

  :رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  حاجي،ـ السيد سعد 

  ـ السيدة هويدة مصباح،

  .ـ السيد محمد الحمزاوي

  

  

 

  

 2020فيفري  14مؤرخ في  2020لسنة  87أمر حكومي عدد 
يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة 
للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة 

 بوزارة أمالك الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية
  .والشؤون العقارية

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 86النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 

 لسنة 54 والقانون عدد 1996 نوفمبر 6 المؤرخ في 1996

 المتعلق بقانون المالية 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013

  ،2014لسنة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

ية، ات العمومية ذات الصبغة اإلداروالجماعات المحلية والمؤسس

 وخاصة المرسوم عدد جميع النصوص التي نقحته أو تممتهعلى و

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 نوفمبر 7 المؤرخ في 1969 لسنة 400وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول،1969

 أفريل 11 المؤرخ في 1970 لسنة 118وعلى األمر عدد 
لمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى وعلى جميع  ا1970

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى األمر عدد 
ؤون  المتعلق بضبط مشموالت وزارة أمالك الدولة والش1990

  العقارية،

 ماي 31 المؤرخ في 1991 لسنة 842وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعضاء هيئة 1991

الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع 
 لسنة 710النصوص التي تممته ونقحته، وخاصة األمر عدد 

  ،2000 أفريل 5 المؤرخ في 2000

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2011 لسنة 3560ر عدد وعلى األم
 المتعلق بإحداث منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة 2011

بأمالك الدولة لفائدة األعوان واإلطارات العاملين بوزارة أمالك 
  الدولة والشؤون العقارية،

 نوفمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 4135وعلى األمر عدد 

 خاصة تسمى منحة اإلشراف حةن المتعلق بإحداث م2011

  والتنسيق لفائدة أعوان وعملة الوزارة األولى،

 أوت 12 المؤرخ في 2013 لسنة 3232وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح 2013

  العمومية وضبط النظام األساسي الخاص بأعضائها،

 أوت 7 في  المؤرخ2014 لسنة 2941وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية،2014

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017مارس 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
   بتسمية عضو بالحكومة، المتعلق2018جويلية 




