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 نوفمبر 9يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 51رئاسي عدد أمر 
إفريقيا ننمو "بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق  للتنمية  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي2017  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .خالل تنمية سالسل القيمةللمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من " معا
 أفريل 23 المؤرخ في 2018 لسنة 27وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
 نوفمبر 9اتفاق القرض المبرم بتاريخ  المتعلق بالموافقة 2018
للمساهمة في تمويل " إفريقيا ننمو معا"بالتصرف في صندوق الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة  بين 2017 نوفمبر 9وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ   تنمية سالسل القيمة،للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خالل " اإفريقيا ننمو مع"الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية بصفته 2017 اتفاق القرض المبرم بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .لمناطق السقوية من خالل تنمية سالسل القيمةمشروع تثمين ا

" إفريقيا ننمو معا"بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2017 نوفمبر 9     .2018 أفريل 23س في تون  .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه،  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .تنمية سالسل القيمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خالل للمساهمة
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ر المستغالت للتنمية لتمويل برنامج دفع االستثمار وتعصي بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2017أكتوبر  5يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  2018 أفريل 25 مؤرخ في 2018 لسنة 52رئاسي عدد أمر   أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .الفالحية
 أفريل 25 المؤرخ في 2018 لسنة 28وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
رنامج دفع الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل ب بين 2017 أكتوبر 5وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   لتمويل برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية،  بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2017أكتوبر  5لى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ ع المتعلق بالموافقة 2018 اتفاقية القرض المبرمة الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية     .2018 أفريل 25تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه،  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل    .المستغالت الفالحيةالفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع االستثمار وتعصير  بين الجمهورية التونسية والوكالة 2017 أكتوبر 5بتاريخ 
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  .أو التوثيق، بمهام رئيس دائرة االتصال بمركز التوثيق الوطني  فظ رئيس للمكتبات اعاطف اإلينوبلي، حكلف السيد   .2018 أفريل 23قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى     .لدائرة المحاسباتالمحاسبات، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالكتابة العامة كلفت السيدة ليلى العوادي، متصرف مستشار كتابة لدائرة   .2018 أفريل 23قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    


