
  3عـــدد   2019 جانفي 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   62صفحــة 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29لقانون عدد وعلى ا
 جانفي 2مؤرخ في ال 2019 لسنة 3قانون عدد وعلى ال   المصادقة على المعاهدات،بتنظيم المتعلق 2016
    .2019 جانفي 2تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  2الفصل   .مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهمانيللتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي 2018 أفريل 5بتاريخ  القرض المبرمة تمت المصادقة على اتفاقيةالفصل األول ـ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .لدهمانيمعتمديتي تالة واتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في  بين 2018 أفريل 5اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ وعلى   ،جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهمانيمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين بشأن ال بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية 2018أفريل  5علق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ المت 2019

 
      .رتبة وامتيازات كاتب عام وزارة الموفق اإلداري،  بمصالحالمصالح العمومية والمكلفة بمأموريةتسند إلى السيدة نجاة الغربي حرم القادري، مستشار  .2019 جانفي 4 مؤرخ في 2019 لسنة 5أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 جانفي 2مؤرخ في  2019لسنة  1بمقتضى أمر حكومي عدد    
يس الحكومة  مكلفا بمأمورية بديوان رئسمي السيد رياض دبو  .2019   .2018 ديسمبر 6ابتداء من 

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70وعلى القانون عدد   ،طالع على الدستوربعد اال ، العدلوزير إن . في المادة التأديبيةبتفويض حق اإلمضاء يتعلق 2018 ديسمبر 18من وزير العدل مؤرخ في قرار    
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  لعام لقوات األمن الداخلي األساسي االنظام المتعلق بضبط 1982

 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 51وعلى القانون عدد   ،2011 جويلية 29 المؤرخ في 2011 لسنة 69
مبر  نوف28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد    المتعلق بإطارات وأعوان السجون واإلصالح،2001
 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974
 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1162وعلى األمر عدد   اإلمضاء، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
 أوت 5 المؤرخ في 2014 لسنة 2935وخاصة األمر عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  الوطنيالحرس المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك 2006
 أفريل 13 المؤرخ في 2006 لسنة 1167وعلى األمر عدد   ،2014
ه وخاصة السجون واإلصالح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان 2006  جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 187وعلى األمر عدد   ،2012 ماي 5 المؤرخ في 2012 لسنة 383األمر عدد 
 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد    المتعلق بتنظيم هياكل السجون واإلصالح،2010
  ،2016 نوفمبر 14العدل ابتداء من بالحرس الوطني، مديرا عاما لمؤسسة السجون واإلصالح بوزارة ّالق، عميد  المتعلق بتسمية السيد إلياس الز2017جانفي  25 المؤرخ في 2017 لسنة 136وعلى األمر الحكومي عدد   ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد وعلى األمر الرئاسي   ،2018 أفريل 6المؤرخ في  2018 لسنة 334تممته وخاصة األمر الحكومي عدد نقحته أو  وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بتنظيم وزارة العدل2010


