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نمية واالستثمار ووزير الت الشؤون الخارجية وزير ـ 2 الفصل  .التونسية والمتوسطة الصغرى والصناعات والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة المخصص الدعم ببرنامج والمتعلقين الفرنسية الجمهورية وحكومة التونسية الجمهورية حكومة بين ،2018 جانفي 31و 2017 ديسمبر 28 في التوالي على المبرمين وملحقه المالي البروتوكول المصادقة على تمت ـ الفصـل األول   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه  .التونسية والمتوسطة الصغرى والصناعات والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة المخصص الدعم ببرنامج ينوالمتعلق الفرنسية الجمهورية وحكومة التونسية الجمهورية حكومة بين ،2018 جانفي 31و 2017 ديسمبر 28 في التوالي على المبرمين وملحقه المالي البروتوكول علىو وسطة  ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوالتعاون الدولي     .2019 مارس 25تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر  كل فيما يخصه،،مكلفون
 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون  منه، 77 و67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .2017 أفريل 18 بتاريخ أجنبية مالية مؤسسات من وجمع التونسي المركزي البنك بين المبرمة االتفاقات موضوع ،QNB القطري الوطني البنك قبل من خاص اكتتاب شكل في التونسي المركزي البنك قبل من المصدر الرقاعي رضللق الدولة لفائدة اإلحالة علىبالمصادقة يتعلق  2019 مارس 25   مؤرخ في2019لسنة  49أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
 مارس 25المؤرخ في  2019 لسنة 32قانون عدد وعلى ال  بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق 2016
   .أجنبية مالية مؤسسات من وجمع التونسي المركزي البنك بين 2017 أفريل 18في  المبرمة االتفاقات موضوع ،QNB القطري الوطني البنك قبل من خاص اكتتاب شكل في سيالتون المركزي البنك قبل من المصدر الرقاعي للقرض الدولة لفائدة اإلحالة المصادقة على تمت ـ الفصـل األول   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه  .2017 أفريل 18 بتاريخ أجنبية مالية مؤسسات من وجمع التونسي المركزي البنك بين المبرمة االتفاقات موضوع ،QNB القطري طنيالو البنك قبل من خاص اكتتاب شكل في التونسي المركزي البنك قبل من المصدر الرقاعي للقرض الدولة لفائدة اإلحالة علىو  ،2017 أفريل 18 بتاريخ أجنبية مالية مؤسسات من وجمع التونسي المركزي البنك بين المبرمة االتفاقات موضوع ،QNB القطري الوطني البنك قبل من خاص اكتتاب لشك في التونسي المركزي البنك قبل من المصدر الرقاعي للقرض الدولة لفائدة اإلحالة على بالموافقةتعلق  الم2019

ووزير التنمية واالستثمار والتعاون  وزير المالية ـ 2 الفصل ئاسي الذي  بتنفيذ هذا األمر الر، كل فيما يخصه،انمكلفالدولي      .2019 مارس 25تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 

     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
      .والتوثيق حول الجمعيات، وذلك عوضا عن السيد عادل بن يخلفسة مركز اإلعالم والتكوين والدراسات لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسميت السيدة السيدة العودي حرم العجيمي عضوا ممثال   .2019 مارس 26قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    
 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70 القانون عدد وعلى  ،الدستوربعد االطالع على   اخلية،إن وزير الد  .عرفاء بسلك الحماية المدنيةمناظرة للقبول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية النتداب  يتعلق بفتح 2019 مارس 5قرار من وزير الداخلية مؤرخ في    

 أفريل 13 المؤرخ في 2006ة  لسن1164وعلى األمر عدد   ،2013 ديسمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 50القانون عدد الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن 1982
 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1166 عدد األمروعلى    منه،50 وخاصة الفصل 2011 سبتمبر 5في  المؤرخ 2011 لسنة 1260الحماية المدنية المنقح باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2006
 جويلية 30 المؤرخ في 2011 لسنة 180وعلى األمر عدد    منه،4التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وخاصة الفصل  الداخلي األمنات  قوأعوان المتعلق بضبط مراحل تكوين 2006
  وضبط مهامها وتنظيمها اإلداري والمالي، المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس 2011


