قائمة اﻷعوان الذين ستقع ترقيتهم

إلى رتبة مراقب المالية من الدرجة الثانية
بعنوان سنة 2017

ـ زينب بن عبد الله،

ـ أمين عثماني،

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

ـ رحاب سﻼمي حرم مليك،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  41لسنة  1980المؤرخ في  18جوان
 1980المتعلّق بالمصادقة على اﻻتفاقية الخاصة برخصة التفتيش
عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة
الغربية" وملحقاتها،

ـ هيكل لطيفي،
ـ ناظم قيزة،

ـ تقوى العربي حرم بن مالك،

وعلى القانون عدد  23لسنة  1996المؤرخ في  11مارس
 1996المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد  1لﻼتّفاقية الخاصة
برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف
برخصة "قرقنة الغربية"،

ـ حياة زعقاري.

بمقتضى أمر حكومي عدد  1002لسنة  2018مؤرخ في 30
نوفمبر .2018
عين السادة اﻵتي ذكرهم أعضاء باﻻختيار بالمجلس الوطني
لﻺحصاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:

ـ كمال الناوي :ممثﻼ عن جامعات تونس والشمال عوضا عن
السيد محمد قعيد،

ـ عبد الفتاح البوري :ممثﻼ عن جامعات الجنوب عوضا عن
السيد جميل الشعبوني،

ـ محمد بسة :عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهﻼت في
ميدان اﻹحصاء والبحوث اﻻقتصادية واﻻجتماعية عوضا عن
السيد سمير بن محمد الصيد،

ـ جميل الشعبوني :عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهﻼت
في ميدان اﻹحصاء والبحوث اﻻقتصادية واﻻجتماعية عوضا عن
السيد نجيب الورغي،

ـ نبيل بلعم :عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهﻼت في
ميدان اﻹحصاء والبحوث اﻻقتصادية واﻻجتماعية عوضا عن
السيد حسن الزرقوني.
صفحــة 5048

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مؤرخ في  16نوفمبر  2018يتعلق بالترخيص في اﻹحالة
الكلية للحقوق واﻻلتزامات في امتياز استغﻼل المحروقات
الذي يعرف بامتياز اﻻستغﻼل "شرقــي".

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93
لسنة  1999المؤرخ في  17أوت  1999كما تم تنقيحها
وإتمامها بالنصوص الﻼحقة وآخرها القانون عدد  41لسنة
 2017المؤرخ في  30ماي ،2017
وعلى اﻷمر عدد  713لسنة  2000المؤرخ في  5أفريل
 2000المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة اﻻستشارية للمحروقات
كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  1514لسنة  2013المؤرخ في 6
ماي ،2013
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

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

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  772لسنة  2018المؤرخ في 20
سبتمبر  2018المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعلى قرار وزير الصناعة والمناجم و الطاقة المؤرخ في 15
ماي  1979المتعلّق بتأسيس رخصة التفتيش عن المواد المعدنية
من الجمع الثاني تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير اﻻقتصاد الوطني المؤرخ في  24ماي 1983
المتعلّق بتأسيس عقد امتياز ﻻستغﻼل المواد المعدنية من الجمع
الثاني يعرف بامتياز اﻻستغﻼل"الحاجب /قبيبة"،
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