
  92عـــدد   2018 نوفمبر 16 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4806صفحــة 

        
 نوفمبر 13 مؤرخ في 2018 لسنة 124رئاسي عدد أمر     .بالمتابعة اإلعالمية والتخطيط اإلتصالي مكلفا ، السيد معز حريزي، ملحقا برئاسة الجمهوريةسمىي  .2018 نوفمبر 9مؤرخ في  2018لسنة  123 عدد رئاسيبمقتضى أمر     . الرقمي والعالقات العامةالجمهورية مكلفا باالتصال السيد سيف الدين الشعاللي مستشارا لدى رئيس سمىي  .2018 نوفمبر 9مؤرخ في  2018لسنة  122 عدد رئاسيبمقتضى أمر    

 أفريل 5مؤرخ في  ال2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونةالفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي حكومة الجمهورية التونسية والوكالة بين  2017 أفريل 7 في ة القرض المبرم يتعلق بالمصادقة على اتفاقية2018
 نوفمبر 13مؤرخ في ال 2018 لسنة 53قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016
 أفريل 7تعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في  الم2018
المركزي للمترو ومحطة الترابط لتمويل مشروع تهيئة الجذع  بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2017 اتفاقية القرض المبرمة في على مت المصادقة الفصل األول ـ ت  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونةالجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع  بين حكومة 2017 أفريل 7المبرمة في وعلى اتفاقية القرض   ،بساحة برشلونة

  .الترابط بساحة برشلونةللتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة  بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2017 أفريل 7

    .2018 نوفمبر 13تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي النقل مكلفان، كل فيما  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل 
 

 نوفمبر 14مؤرخ في  2018لسنة  125 عدد رئاسيأمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة : ـ كمال مرجان  وزيرا للعدل،: ـ محمد كريم الجموسي  :السيدات والسادة يسمى  ـ الفصل األول  : اآلتي نصه يصدر األمر الرئاسي  .ألعضاء بالحكومة بمنح الثقة ةالمتعلق 2018نوفمبر  12وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منه،89ى الدستور وخاصة الفصل بعد االطالع عل  إن رئيس الجمهورية،  . يتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018 وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة : يارةـ رضوان ع  وزيرا للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية،: ـ نور الدين سالمي  وزيرا للنقل،: ـ هشام بن أحمد  وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية،: ـ روني الطرابلسي  وزيرة للتكوين المهني والتشغيل،: ونيسيلـ سيدة   ،لشؤون الشباب والرياضةوزيرة : ـ سنية بالشيخ  ؤون العقارية،وزيرا ألمالك الدولة والش: ـ الهادي الماكني  وزيرا للشؤون المحلية والبيئة،: ـ مختار الهمامي  وزيرا للصحة،: ـ عبد الرؤوف الشريف  والسياسات العمومية،   والتونسيين بالخارج،




