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  .2023فيفري  6مؤرخ في  قرار من وزيرة الماليةبمقتضى 

  :دول التالييكّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة المالية، طبقا لبيانات الج

  

 الخطة الوظيفية  الرتبة  واللقباالسم

  مستشار المصالح العمومية  شكري الشنيتي
 بخّطة رئيس وحدة البحوث والنشر بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية 

  .وامتيازات مدير إدارة مركزية

  متصرف رئيس  حميدة المطماطي
لية بوحدة الشؤون اإلدارية والمالية رئيس خلية التصرف في الشؤون اإلدارية والما
 وامتيازات كاهية مدير إدارة بخّطةبالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية 

  .مركزية

  متصرف رئيس  سعيدة الراجحي
رئيس خلية البحوث والنشر بوحدة البحوث والنشر بالمدرسة الوطنية للمالية 

  .ارة مركزية وامتيازات كاهية مدير إدبخّطةبوزارة المالية 

  

 

  

  .2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  125بمقتضى أمر عدد 
تسمى السيدة نامية العيادي، رئيسة للهيئة التونسية 

 .لالستثمار

  
  .2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  134بمقتضى أمر عدد 

امة يمنح السيد بلقاسم عياد، مهندس عام، رئيس الهيئة الع
للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة االقتصاد والتخطيط استثناء 
للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة 

  .2022 أوت 1سنة ابتداء من 

  

  .2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  135بمقتضى أمر عدد 

 بصفة ة عطف بالقاضي حرم الجموسيتنهى تسمية السيد

أمورية بديوان وزير االقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة مكّلف بم

  .2022أوت 

  
  .2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  136بمقتضى أمر عدد 

تكّلف السيدة مفيدة جاء بالله، مستشار المصالح العمومية، 
قي بالهيئة العامة للتعاون الدولي يفربمهام مدير عام التعاون اإل

  .بوزارة االقتصاد والتخطيط

  
  .2023فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  137بمقتضى أمر عدد 

يكّلف السيد محمد القدري هاني، مستشار المصالح العمومية، 

بي بالهيئة العامة للتعاون وبمهام مدير عام التعاون مع االتحاد األور

  .الدولي بوزارة االقتصاد والتخطيط

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  138بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يكّلف السيد محمد بن عبيد، مهندس عام، بمهام مدير عام 
متابعة وتقييم إصالحات مناخ األعمال بالهيئة العامة لإلحاطة 

  .باالستثمار بوزارة االقتصاد والتخطيط

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  139بمقتضى أمر عدد 
2023.  

ة، مستشار المصالح  العمومية، السيد الحبيب حواليكّلف 
بمهام مدير عام التعاون مع مؤسسات التنمية العربية واإلسالمية 

  .بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة االقتصاد والتخطيط

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  140بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تكلف السيدة آمنة عرعار، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
ي بالهيئة العامة للتعاون الدولي مدير عام التعاون الثنائي األوروب

  . والتخطيطاالقتصادبوزارة 

  
فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  141بمقتضى أمر عدد 

2023.  
يكلف السيد شكري محجوب، متصرف رئيس، بمهام مدير عام 
مكتب اإلعالم والتواصل والنفاذ إلى المعلومة بديوان وزير 

  .االقتصاد والتخطيط

  

فيفري  10مؤرخ في  2023سنة ل 142بمقتضى أمر عدد 
2023.  

 بالكافي، متصرف عام، بمهام مدير عام اتكّلف السيدة آسي
البنية األساسية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة 

 .االقتصاد والتخطيط




