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 سبتمبر 12مؤرخ في  2022لسنة  708مقتضى أمر عدد ب
2022.  

تسمى السيدة راضية المناعي حرم السماري مستشارة لدى 
رئيس الجمهورية مكلفة بمراقبة المصالح اإلدارية والمالية برئاسة 

  .الجمهورية

  

 2022 سبتمبر 13مؤرخ في  2022لسنة  709أمر عدد 
لس إدارة البنك يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمج

  .المركزي التونسي

  ،الجمهوريةإن رئيس 

  باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

  بعد االطالع على الدستور،

 أفريل 25 المؤرخ في 2016 لسنة 35وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي 2016

   منه،58 و57وخاصة الفصلين 

 5مؤرخ في ال 2019 لسنة 803حكومي عدد ال مروعلى األ
تعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس الم 2019سبتمبر 

  ،إدارة البنك المركزي التونسي

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لحكومة، لرئيسة  المتعلق بتسمية2021أكتوبر 

 11في  المؤرخ 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ،الحكومة أعضاء المتعلق بتسمية 2021أكتوبر 

  وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

تونسية للبنوك وعلى رأي رئيس الجمعية المهنية ال
  .والمؤسسات المالية

  :يصدر األمر اآلتي نصه

الفصل األول ـ تجدد عضوية السيدة ليلى البغدادي والسيد 
إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة عبد المؤمن السويح بمجلس 

  .2022 جوان 20سنوات ابتداء من ) 3(ثالث 

 ـ يعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة 2الفصل 
  :سنوات) 3(ثالث 

ـ السيدة فاطمة مرعي، بصفتها من ذوي الخبرة في المجال 
  البنكي، عوضا عن السيدة سلمى بالغة،

 أستاذا جامعيا مختصا في  بصفتهـ السيد غازي بوليلة،
  .المجال المالي واالقتصادي، عوضا عن السيد معز العبيدي

 ـ ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2022 سبتمبر 13تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
 سبتمبر 14قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

2022.  

األعوان اآلتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك يسمى 
 بعنوان سنة اإلداري المشترك لإلدارات العمومية برئاسة الحكومة

2022:  

  ـ رفقة عمران،

  ـ منية البحري حرم صديقي،

  ـ صابر عباسي،

  ـ عبد الرحمان النمري،

  ـ بسام غريبي،

  ـ أنيس الحسناوي،

  ـ أميرة بنعرفه،

  ،ـ خالد النفزي

  ـ أم السعد الطرشي،

  ـ أنوار الماجري،

  .ـ بالل المكحل




