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 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  630بمقتضى أمر حكومي عدد    

س نواب الشعب ابتداء النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس مجلسمي السيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة األولى لمجلس   .2018       .2018 ماي 21من 
" الدبلوماسية"أسند الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع   .2018 جويلية 31مؤرخ في  2018لسنة  70 عدد رئاسيبمقتضى أمر      Samoilow Gennadiiـ ساموالو جينادي  Gualserio Zamperini زامبيريني ـ قالساريو Louis J.Maguireـ لويس ماكوير  Hanoun Robinssonـ روبنسون حنون   ـ هيكل التليلي،  ـ ابراهيم الفواري،  ـ محمد كحلون،  :الصنف الرابع   .ـ مراد بن ذياب  ـ فريد بلحاج،  :الصنف الثالث   ـ سلوى الدالي البحري،  ـ محمود الخميري،  ـ هلة باش طبجي،  :الصنف الثاني   .نيسـ عبد الرؤوف و  :الصنف األول   : للسيدات والسادة اآلتي ذكرهم 2018 جويلية 31ابتداء  من يوم 

  .رئيسا لدائرة الزجر الماليسمي السيد نجيب القطاري، الرئيس األول لدائرة المحاسبات،   .2018 جويلية 31مؤرخ في  2018لسنة  71 عدد رئاسيبمقتضى أمر   

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67ع على الدستور وخاصة الفصلين بعد االطال  إن رئيس الجمهورية،  ".2020تونس الرقمية "الوطني االستراتيجي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2017ديسمبر  21يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2018 أوت 1 مؤرخ في 2018 لسنة 77ي عدد رئاسأمر     .بدائرة الزجر الماليـ السيد سامي بنعلي، مستشار بالمحكمة اإلدارية، عضوا   بدائرة الزجر المالي،ـ السيد لطفي الثائري، مستشار بدائرة المحاسبات، عضوا   رئيس دائرة الزجر المالي،ـ السيد الطاهر العلوي، مستشار بالمحكمة اإلدارية، مساعد   :سمي كل من   .2018 ليةجوي 31مؤرخ في  2018لسنة  72 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
 أوت 1 المؤرخ في 2018 لسنة 44وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016
تونس الرقمية "طني االستراتيجي مشروع دعم تركيز المخطط الوالجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل  بين 2017 ديسمبر 21وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ   ،"2020تونس الرقمية "االستراتيجي للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني ورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية  بين الجمه2017ديسمبر  21 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2018
الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   ".2020

    .2018 أوت 1تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي مكلفان، كل فيما يخصه،  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   ".2020قمية تونس الر"االستراتيجي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2017 ديسمبر 21
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