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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 المالية  للتحاليل  التونسية  باللجنة  أعضاء  بتعيين  يتعلق  2020  ديسمبر  17  في  مؤرخ  2020  لسنة   1025  عدد  حكومي  أمر

 

 الحكومة،  رئيس إن

 منه،  94  الفصل  وخاصة  الدستور على االطالع  بعد

  تنقيحه تم كما  األموال غسل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلق 2015 أوت  7 في  المؤرخ  2015 لسنة 26 عدد  األساسي القانون وعلى
 منه، 119و 118 الفصلين ة وخاص 2019  جانفي 23 في  المؤرخ 2019 لسنة 9 عدد  األساسي بالقانون وإتمامه

  وطرق   المالية  للتحاليل  التونسية  اللجنة  تنظيم  بضبط  المتعلق  2016  أوت  15  في  المؤرخ  2016  لسنة  1098  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
 سيرها،

  المالية   للتحاليل   التونسية  الجنة  وأعضاء  رئيس  بتعيين  المتعلق  2016  جانفي  18  في  المؤرخ  2016  لسنة  108  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
 ، 2016 أوت 15 في  المؤرخ  2016 لسنة  1063  عدد  الحكومي باألمر تنقيحه تم كما

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 2 في  المؤرخ  2020 لسنة  84 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 ، 2018 أكتوبر 12 في  المنعقدة المالية  للتحاليل التونسية  اللجنة جلسة  محضر وعلى

 .الوزراء مجلس  مداولة  وبعد

 :نّصه اآلتي الحكومي  األمر  يصدر

  1098 عدد الحكومي األمر من 2 الفصل من األولى الفقرة ألحكام تطبيقا المالية، للتحاليل التونسية باللجنة أعضاء يعين – األول الفصل
 :ذكرهما اآلتي السيدان أعاله  إليه المشار ،2016  أوت 15 في  المؤرخ 2016 لسنة

 ، 2019 فيفري  4  من ابتداء وذلك  العكاري  فتحي  السيد عن عوضا المالية، الجرائم مكافحة  في  مختص خبير بينوس، إبراهيم −

  السعيدي  وحيد  السيد  عن عوضا  للديوانة، العامة  اإلدارة  عن  االستثمار ودعم  والمالية  االقتصاد وزارة  من  خبير الحناشي،  سمير −
 .2020 جوان 12 من ابتداء وذلك

  لسنة  1098 عدد  الحكومي األمر من 2 الفصل  من الثانية الفقرة  ألحكام تطبيقا المالية،  للتحاليل التونسية باللجنة  أعضاء  يعين –  2 الفصل 
 :ذكرهم اآلتي السادة   أعاله، إليه  المشار 2016 أوت 15 في المؤرخ  2016

 عجينة،  فيصل   السيد عن  عوضا الثالثة، الرتبة من  قاض كمون، محمد −

 خطاط،   عباس جمال  السيد عن عوضا الداخلية، وزارة عن خبير سميح،  محمد فوزي   −

 .الشمك نبيل السيد  عن عوضا  باالتصاالت، المكلفة الوزارة عن خبير  المكي، وسام −

 .2018 أكتوبر 18 من ابتداء الفصل  هذا من األولى  بالفقرة عليهم المنصوص الهياكل ممثلي عضوية  مدة  احتساب  بداية تاريخ يجري

  األساسي  القانون من  119 الفصل  من  11و( جديدة)  9 المطتين ألحكام تطبيقا المالية،  للتحاليل  التونسية  باللجنة  أعضاء  يعين –  3 الفصل 
 :ذكرهما اآلتي السيدان أعاله،  إليه المشار  2015 أوت 7  في  المؤرخ 2015 لسنة 26 عدد

 المصرفية، للرقابة العامة  اإلدارة  عن التونسي  المركزي البنك من خبير العكاري، فتحي −

 .الصغير التمويل رقابة  سلطة  عن خبير  الحبّيب، فرج  −

 .2019  فيفري  4  من  ابتداء  وذلك  الفصل   هذا   من  األولى  بالفقرة  عليهما  المنصوص  الهياكل  ممثلي  عضوية   مدة  احتساب   بداية  تاريخ  يجري

 .التونسية للجمهورية الرسمي  بالرائد الحكومي األمر  هذا ينشر  – 4 الفصل

 .2020 ديسمبر  17 في  تونس 
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