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 جوان 11   مؤرخ في2019لسنة  108أمر رئاسي عدد 
القرض المبرمة بالمصادقة على اتفاقية يتعلق  2019

لتنمية  بين الصندوق السعودي ل2018 ديسمبر 13خ ــاريــــبت
التنمية الفالحية " والجمهورية التونسية لتمويل مشروع

 .)"المرحلة الثانية(المندمجة في جومين وغزالة وسجنان 

  إن رئيس الجمهورية،

  منه، 77 و67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون
  ة على المعاهدات،بتنظيم المصادق المتعلق 2016

 جوان 11المؤرخ في  2019 لسنة 50قانون عدد وعلى ال
خ ــاريــــبالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتتعلق   الم2019

 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية 2018 ديسمبر 13
التنمية الفالحية المندمجة في جومين " التونسية لتمويل مشروع

  ،)"لمرحلة الثانيةا(وغزالة وسجنان 

 2018 ديسمبر 13خ ــاريــــبت المبرمة وعلى اتفاقية القرض
بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل 

التنمية الفالحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان " مشروع
  .)"المرحلة الثانية(

   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه

 المبرمة القرض  المصادقة على اتفاقيةـ تمت الفصـل األول
 بين الصندوق السعودي للتنمية 2018 ديسمبر 13خ ــاريــــبت

التنمية الفالحية المندمجة " والجمهورية التونسية لتمويل مشروع
  .)"المرحلة الثانية(في جومين وغزالة وسجنان 

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ 2 الفصل

  .ة التونسيةللجمهوري

  .2019 جوان 11تونس في 

  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

  

 12مؤرخ في  2019لسنة  109 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 جوان

ن السيد نبيل عجرود، مستشار أول لدى رئيس عيي

  .الجمهورية، مديرا للديوان الرئاسي

  

 13مؤرخ في  2019لسنة  110 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 جوان
 السيد فتحي عروم وكيل دولة عام لدى محكمة ىسمي

  .التعقيب

 

  

  .2019 جوان 10بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

ن للمصالح العمومية اآلتي ذكرهم ون المساعدوسمي المراقب
في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح 

  : برئاسة الحكومةالعمومية

  ـ هيثم الساسي،

  ـ زهية حمودة،

  .ـ منال فقيه حسن

  
  

قائمة األعوان الذين ستتم ترقيتهم باالختيار إلى رتبة مراقب 
  2018دولة رئيس بعنوان سنة 

  .ـ سوسن الجموسي حرم النوري

 

 

 

 

 12مؤرخ في  2019لسنة  503بمقتضى أمر حكومي عدد 
  . 2019جوان 

 منير الرمضاني، مراقب عام للمصالح العمومية، سيدسمي ال

را عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ابتداء من يمد

  .2018أول نوفمبر 

  

  

 

  
 12مؤرخ في  2019لسنة  504بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019جوان 
كّلف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، بمهام 

 20 العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من المدير
  .2019فيفري 

 لسنة 246 مكرر من األمر عدد 42عمال بأحكام الفصل 

 يتمتع المعني باألمر بمنح 2007 أوت 15 المؤرخ في 2007

  .وامتيازات كاتب عام وزارة




