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 سبتمبر 25عقد القرض المبرم بتاريخ قة على علق بالمصادتي 2018 أفريل 17مؤرخ في  2018لسنة  41 عدد رئاسيأمر    

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .قطاع المياهمن أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض 2017
 أفريل 17مؤرخ في ال 2018 لسنة 21قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
عم اإلصالحات  برنامج دللقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2017سبتمبر  25تعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ  الم2018 عم اإلصالحات في قطاع لتمويل برنامج دمن أجل إعادة اإلعمار  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض 2017سبتمبر  25ى عقد القرض المبرم بتاريخ  تمت المصادقة عل ـاألولفصل ال  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في قطاع المياه،الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل إعادة  بين 2017 سبتمبر 25وعلى عقد القرض المبرم بتاريخ   في قطاع المياه، ر الرئاسي الذي  بتنفيذ هذا األم، كل فيما يخصه،الدولي مكلفان ـ وزير المالية ووزير التنمية واالستثمار والتعاون 2الفصل   .المياه     .2018 أفريل 17تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

من األمر الحكومي عدد ) جديد (25حكام الفصل أعمال ب  .المدرسة الوطنية لإلدارةالمعلومات ب بوظائف مدير نظم ، مهندس عام، نبيل الدهماني السيدكلف  .2018 أفريل 13مؤرخ في  2018لسنة  345بمقتضى أمر حكومي عدد    
      .باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ينتفع المعني 2018 فيفري 13مؤرخ في ال 2018 لسنة 156

    أفريل13مؤرخ في  2018لسنة  346أمر حكومي عدد    
 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،الدستوربعد االطالع على   باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  .عروس بإحداث دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية ببن يتعلق 2018
الصادرة بمقتضى القانون عدد  مجلة اإلجراءات الجزائية وعلى  ،2012 أوت 4في  المؤرخ 2012 لسنة 13 عدد  األساسيالقانونوخاصة أو تممته   ص التي نقحته والقانون األساسي للقضاة وعلى جميع النصونظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء ضبط  المتعلق ب1967

وعلى جميع  1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968 لسنة 23  لسنة 5 القانون عدد وخاصة ا أو نقحتهاالنصوص التي تممته
 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 41وعلى القانون عدد   ،2016 فيفري 16  المؤرخ في2016
بالمحاكم  المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم األطفال 2010 ستئناف وخاصة على االبتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة اال نوفمبر  28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد    منه،221ن الجديدتين من الفصل الفقرتي
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974




