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 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 6رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

ى تكليف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح ينه

العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب األهداف لتنفيذ 

صالح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية إستراتيجية ا

  .2021 نوفمبر 15برئاسة الحكومة ابتداء من 

  

 جانفي 6 مؤرخ في 2022 لسنة 7رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2022.  

 بصفة ،السيدة سلوى سهلول، متصرف رئيستنهى تسمية 

 نوفمبر 5مكلفة بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من 

2021.  

 

 

 

  

 2022 جانفي 6  مؤرخ في2022لسنة  5 عددأمر رئاسي 
 المؤرخ في 2021 لسنة 168يتعلق بإتمام األمر الرئاسي عدد 

ن السيد سمير سعيد وزير  المتعلق بتعيي2021 نوفمبر 15
االقتصاد والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات 

  .المالية الدولية التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 

  نائية، المتعلق بتدابير استث2021سبتمبر 

 ديسمبر 22 المؤرخ في 2021 لسنة 18وعلى المرسوم عدد 

 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 2021

  االتفاق المنشئ للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء ا2021أكتوبر 

 15 المؤرخ في 2021 لسنة 168وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بتعيين السيد سمير سعيد وزير االقتصاد 2021نوفمبر 

والتخطيط محافظا بمجالس محافظي المؤسسات المالية الدولية 

  التي تساهم الدولة التونسية في رأسمالها،

 22خ في  المؤر2021 لسنة 240وعلى األمر الرئاسي عدد 

 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية 2021ديسمبر 

يوي لالستثمار في البنية التونسية إلى االتفاق المنشئ للبنك اآلس

  .التحتية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 من األمر 2تضاف مطة حادية عشر إلى الفصل ـ الفصل األول 
 2021فمبر  نو15 المؤرخ في 2021 لسنة 168الرئاسي عدد 

  :المشار إليه أعاله، هذا نصها

  ): مطة حادية عشر ( 2الفصل 

  .   البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية-

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2022 جانفي 6 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 

  

 جانفي 6مؤرخ في  2022لسنة  35 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2022.  

تعين السيدة نوال الخالدي بن عبد الّله، مديرة األسعار 

والمنافسة باإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية بوزارة 

التجارة وتنمية الصادرات، مندوبا للحكومة لدى مجلس 

  .المنافسة




