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  أوت5مؤرخ في  2019لسنة  136 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2019.  

تقبل استقالة السيد األزهر القروي الشابي، الوزير المستشار 
  .2019 أوت 2لرئيس الجمهورية ابتداء من الممثل الشخصي 

  

 2019  أوت14مؤرخ في  2019لسنة  142 عدد رئاسيأمر 
  .يتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،86 و77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 المؤرخ في 2013 لسنة 230وعلى القرار الجمهوري عدد 
  المتعلق بإعالن منطقة حدودية عازلة، 2013 أوت 29

 المؤرخ في 2014 لسنة 202وعلى القرار الجمهوري عدد 
 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 2014 سبتمبر 19

 المتعلق بإعالن 2013 أوت 29 المؤرخ في 2013 لسنة 230
  منطقة حدودية عازلة،

 25في  المؤرخ 2015 لسنة 157وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2015أوت 

 15 المؤرخ في 2016 لسنة 98وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة،2016أوت 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 7 المؤرخ في 2017 لسنة 105 األمر الرئاسي عدد وعلى
  ، المتعلق بتمديد إعالن منطقة حدودية عازلة2017أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 82وعلى األمر الرئاسي عدد 
  مديد إعالن منطقة حدودية عازلة، المتعلق بت2018أوت 

  .وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب
  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ يمدد إعالن منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية 
 ويتواصل العمل بأحكام القرار 2019 أوت 29ابتداء من 

 2013أوت  29 المؤرخ في 2013 لسنة 230الجمهوري عدد 
  .المشار إليه أعاله

 بالرائد الرسمي الرئاسي ـ ينشر هذا األمر 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 أوت 14تونس في 
  الجمهورية رئيس  القائم بمهام

  محمد الناصر

 2019  أوت14مؤرخ في  2019لسنة  143 عدد رئاسيأمر 
 29 على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ بالمصادقةيتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي 2019مارس 

للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق 
  .العمرانية من الفيضانات
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29 عدد القانونوعلى 
  لق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتع2016

 أوت 14 المؤرخ في 2019 لسنة 72وعلى القانون عدد 
 29بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  المتعلق 2019
 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي 2019مارس 

للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق 
  ،الفيضاناتالعمرانية من 

 بين 2019 مارس 29القرض المبرمة بتاريخ وعلى اتفاقية 
الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في 

  .تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

ة القرض المبرمالفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية 
 بين الجمهورية التونسية والصندوق 2019 مارس 29بتاريخ 

السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن 
  .والمناطق العمرانية من الفيضانات

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 أوت 14تونس في 
  

 
  ة الجمهوري رئيس القائم بمهام

 محمد الناصر

  
 2019 أوت 14 مؤرخ في 2019 لسنة 144أمر رئاسي عدد 

 4بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ يتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي 2019أفريل 

للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع ألجل المبرمة في نفس 
 والغاز والبنك المذكور التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء

  .للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29 عدد القانونوعلى 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016


