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 جوان 29 القرض المبرم في يتعلق بالمصادقة على اتفاق 2018 أوت 10 مؤرخ في 2018 لسنة 80رئاسي عدد أمر 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2018
 أوت 10 مؤرخ في 2018 لسنة 45قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016
 جوان 29تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في  الم2018
مير  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتع2018 مير لتمويل الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتع بين 2018 جوان 29المبرم في وعلى اتفاق القرض   مويل برنامج دعم الميزانية،لت المبرم في الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .برنامج دعم الميزانية

ورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  بين الجمه2018 جوان 29     .2018 أوت 10تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير المالية ووزير التنمية واالستثمار والتعاون 2الفصل   . مير لتمويل برنامج دعم الميزانيةوالتع
 

     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةيس رئ
 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  631بمقتضى أمر حكومي عدد    

 أوت 3مؤرخ في  2018لسنة  632بمقتضى أمر حكومي عدد     .الحكومة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنةأسندت إلى السيد محمد الجدالوي، متصرف رئيس برئاسة   .2018
باإلذاعة التونسية عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة وذلك ابتداء من ، 4نح السيد حاتم بن عمارة، كاتب إدارة صنف يجدد م  .2018

  .2018 جوان 2

رئاسة الحكومة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بمناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام  يتعلق بفتح 2018 أوت 2قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .2018بعنوان سنة 
  .2018 أوت 2تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2018 سبتمبر 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة )1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل    .عامواأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف  2018 أكتوبر 4 يوم برئاسة الحكومةالفصل األول ـ تفتح   :يليقرر ما   .رتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   ة رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمي2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  1998 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد    ،تممته وأنقحته وعلى جميع النصوص التي والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

مهندس رئيس مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  يتعلق بفتح 2018 أوت 2قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .2018برئاسة الحكومة بعنوان سنة 
  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983




