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 المؤرخ في 2016 لسنة 1426ألمر الحكومي عدد وعلى ا
يرخص للسيد سامي السوفي مدير عام البنايات ، 1975وان ج 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر المشار إليه أعاله عدد ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من الفصل األول ـ طبقا   :قررت ما يأتي   .عاما للبنايات بوزارة المالية المتعلق بتسمية السيد سامي السوفي مديرا 2016 ديسمبر 27 الوثائق  يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية جميعأن  بوزارة المالية،     .2017  أفريل12تونس في   .2016 ديسمبر 27 به ابتداء من التونسية ويجري العمل ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .الترتيبية باستثناء القرارات ذات الصبغة أنظارهالداخلة في نطاق مشموالت 
 

لمياء بوجناح الزريبي                        الماليةةوزير   :الوطني لمعايير الحسابات العمومية ، عين بصفة أعضاء بهيئة المجلس 2016المؤرخ في أول مارس  2016 لسنة 283العمومية، كما تم تنقيحه باألمر الحكومي عدد بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات  المتعلق 2015 ماي 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222عدد طبقا ألحكام الفصلين الخامس والسادس من األمر الحكومي   .2017  أفريل20مؤرخ في  قرار من وزيرة الماليةبمقتضى   
  ـ رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،  ونسية،ـ أمين المال العام للبالد الت  ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،  المحلية،ـ المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون   ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،  ـ المدير العام للمحاسبة العمومية واالستخالص،  سبات،اـ الرئيس األول لمحكمة المح  :السيدات والسادة   :المعينون بالصفة  ـ األعضاء 1
ممثل عن الوزارة المكلفة بأمالك الدولة : ـ لطفي الدريدي   :السيدات والسادة   :ثالث سنوات  ـ األعضاء المعينون بناء على اقتراح الجهات المعنية، لمدة 2   والشؤون العقارية،

راء المحاسبين خبير محاسب عضو بهيئة الخب:  القدي ـ علي       .عزيزة الشرقيبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيدة  متصرفا ممثال للدولة بمجلس إدارة سمي السيد سمير لزعر  .2017  أفريل28مؤرخ في  قرار من وزيرة الماليةبمقتضى     .بمجمع المحاسبين بالبالد التونسيةعضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، عضو : سام بوليلة ـ ب  عن المعهد الوطني لإلحصاء،عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة، ممثل : ـ محمد الفريقي   أستاذة جامعية،: ـ منيرة حامد سيدهم   أستاذة جامعية،: ـ سارة العش حمزة   المحاسبين بالبالد التونسية،خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء : ـ أنيس الوهابي   بالبالد التونسية،
 

  ماي5مؤرخ في  2017لسنة  564بمقتضى أمر حكومي عدد   
      .واالستثمار والتعاون الدوليبمهام رئيسة الهيئة العامة لإلحاطة باالستثمار بوزارة التنمية كلفت السيدة منجية الخميري، مستشار المصالح العمومية،   .2017

 
  ماي5مؤرخ في  2017لسنة  565بمقتضى أمر حكومي عدد   

  .2016 فيفري 23ألسواق الجملة وذلك ابتداء من تاريخ  فتحي الفضلي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية سمي السيد  .2017




