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 جوان 7 بتاريخعلى اتفاق القرض المبرم بالمصادقة يتعلق  2019 جانفي 22 مؤرخ في 2019 لسنة 16 عدد أمر رئاسي
بالرائد الرسمي للجمهورية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر  ، كل فيما يخصه،مكلفانوالصيد البحري الفالحة والموارد المائية  ووزير  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي2الفصل   .والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفالحة السقوية بتونس بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2018جوان  7 تاريخباتفاق القرض المبرم الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  . السقوية بتونسالفالحةالتونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف بين الجمهورية  2018  جوان7 تاريخب  القرض المبرموعلى اتفاق  مشروع تكثيف الفالحة السقوية بتونس،بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل  2018 جوان 7 بتاريخاتفاق القرض المبرم لى المتعلق بالموافقة ع 2019  جانفي22 المؤرخ في 2019 لسنة 7وعلى القانون عدد   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ، منه77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .الفالحة السقوية بتونسوالتعمير لتمويل مشروع تكثيف  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2018     .2019 جانفي 22تونس في   .التونسية

 
للمساهمة في تمويل اقتناء ) Turk Eximbank(والتوريد  بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير 2018أوت  6ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ لق بالمصادقة على يتع 2019 جانفي 22 مؤرخ في 2019 لسنة 17أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29على القانون عدد و  ، منه77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

 أوت 6ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ المتعلق بالموافقة على  2019  جانفي22 المؤرخ في 2019 لسنة 4وعلى القانون عدد 
التوريد  بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير و2018 )Turk Eximbank ( للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ) Turk Eximbank(  الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد  بين 2018 أوت 6القرض المبرم بتاريخ اتفاقية ملحق وعلى   ،ومعدات ذات منشأ تركي ملحق اتفاقية القرض المبرم الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :در األمر الرئاسي اآلتي نصهيص  .ومعدات ذات منشأ تركي للمساهمة في تمويل ) Turk Eximbank(للتصدير والتوريد  بين الجمهورية التونسية والبنك التركي 2018 أوت 6بتاريخ  تثمار والتعاون الدولي ووزير  ـ وزير التنمية واالس2الفصل   .اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي     .2019 جانفي 22تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر  بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ، كل فيما يخصه، مكلفانالتجارة

 
     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

      .2018 ديسمبر 6ابتداء من رئيسا مديرا عاما للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وذلك ادي، مراقب عام للطلب العمومي،  منصف العوسمي السيد  .2019 انفيج 21مؤرخ في  2019لسنة  59بمقتضى أمر حكومي عدد    
ابتداء من كلف السيدة والسادة اآلتي ذكرهم بمهام معتمد   .2019 جانفي 22 مؤرخ في رئيس الحكومةبمقتضى قرار من    

  ـ رياض العامري بمعتمدية سبيبة والية القصرين،  ـ نادرة معط الله بمركز والية بن عروس،  :2018 أكتوبر 14




