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 7 مؤرخ في 2021 لسنة 135رئاسي عدد بمقتضى أمر 

  .2021أكتوبر 

ينهى تكليف السيد منجي ثامر بمهام وال بوالية قابس ابتداء 
  .2021 أكتوبر 8من 

  

  

 

  
قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 

  .2021  سبتمبر6ودعم االستثمار مؤرخ في 

ة إيمان الكوكي متصرفا ممثال للدولة بمجلس سمى السيدت
إدارة الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيد محمد العربي 

  .الدبكي

  

قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر6عم االستثمار مؤرخ في ود

يسمى السيد وحيد الخميري عضوا ممثال لألعوان بمجلس 
  .إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد نور الدين المناعي

  

قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر6ودعم االستثمار مؤرخ في 

 عضوا ممثال لوزارة الصناعة كريطتسمى السيدة مليكة 

والطاقة والمناجم بهيئة مراقبة صندوق الودائع واألمانات عوضا 

  . سنية الجالصيةعن السيد

  

قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر6ودعم االستثمار مؤرخ في 

ة  متصرفا ممثال للدولتسمى السيدة فاطمة الثابت شيبوب
بمجلس إدارة بنك تونس واإلمارات عوضا عن السيد عبد المنعم 

  .السعداوي

قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر6ودعم االستثمار مؤرخ في 

 متصرفا ممثال للدولة بمجلس مى السيد فتحي السهالوييس
ا عن إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوض

  .السيدة مليكة كريط
  

قرار من المكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر6ودعم االستثمار مؤرخ في 

 متصرفا ممثال للدولة بمجلس يسمى السيد نور الدين سالمي
إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن 

  .السيدة حبيبة الطالبي
  
  

 

  

 8 مؤرخ في 2021 لسنة 136رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2021أكتوبر 

ينهى تكليف السيد بلقاسم الطايع بمهام رئيس مدير عام 
  .الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

 

 29قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ  في بمقتضى 
  .2021سبتمبر 

 في رتبة مهندس رئيس المهندسون األول اآلتي ذكرهميسمى 
بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بوزارة النقل 

  :واللوجستيك

  ـ بسمة البجاوي،

  ـ محمد بوزيدي،

  .ـ رمزي بن مسعود
  
  

  

  

قرار من وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية بمقتضى 
  .2021  سبتمبر28مؤرخ في 

 أنيس الكلبوسي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة  السيدفيكل
المخازن والمحاسبة المادية بإدارة اإلمكانات العامة باإلدارة العامة 

  .للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية




