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 يتعلق 2023جانفي  23 مؤرخ في 2023لسنة  10 عددأمر 
نوفمبر  19رم بتاريخ بالقرض الم اتفاقعلى بالمصادقة 

الوكالة الفرنسية للتنمية الجمهورية التونسية وبين  2022
دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة  جبرنامتمويل للمساهمة في 

  .االقتصاد التونسي
الجمهوريةرئيس  إن،  

  بعد االطالع على الدستور،

جانفي  23 المؤرخ في 2023لسنة  1عدد  المرسوموعلى 
 19رم بتاريخ بالقرض الم بالموافقة على اتفاقالمتعلق  2023

 الوكالة الفرنسية للتنميةالجمهورية التونسية و ينب 2022نوفمبر 
دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة  جبرنامتمويل للمساهمة في 

  االقتصاد التونسي،

 بين  2022نوفمبر 19رم بتاريخ بالقرض الم اتفاق وعلى
الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في الجمهورية التونسية و

  .دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة االقتصاد التونسي جبرنامتمويل 

هيصدر األمر اآلتي نص:  

اتفاق القرض بمبلغ قدره المصادقة على  تتمـ  الفصل األول
 19والمبرم بتونس بتاريخ  أورو) 200.000.000(مليون  مائتي

 الوكالة الفرنسية للتنميةبين الجمهورية التونسية و 2022 نوفمبر
برنامج تمويل والمتعلق بالقسط الثاني واألخير من المساهمة في 

  .البة االقتصاد التونسيدعم اإلصالحات لتعزيز ص

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  2 لـلفصا
  .التونسية

  .2023جانفي  23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 يتعلق 2023جانفي  23 مؤرخ في 2023 لسنة 11 عدد أمر
أوت  26 بالمصادقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ

 .لجمهورية التونسية وحكومة اليابانبين حكومة ا 2022

الجمهوريةرئيس  إن،  

  بعد االطالع على الدستور،

جانفي  23 المؤرخ في 2023لسنة  2عدد  المرسوموعلى 
 المبرم بتاريخ بالموافقة على االتفاق للتعاون الفنيالمتعلق  2023

  ، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان 2022 أوت 26

 أوت 26المبرم بتونس بتاريخ  للتعاون الفني تفاقاال علىو
  .بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان 2022

  :يصدر األمر اآلتي نصه

المبرم  للتعاون الفني المصادقة على االتفاق تتمـ  الفصل األول
بين حكومة الجمهورية التونسية  2022 أوت 26بتونس بتاريخ 
  .وحكومة اليابان

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  2 لـلفصا
  .التونسية

  .2023جانفي  23تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

  

 

  

  .2023جانفي  13قرار من وزيرة المالية مؤرخ في بمقتضى 
يكّلف الضباط السامون اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية باإلدارة 

  :المالية طبقا لبيانات الجدول التالي  العامة للديوانة بوزارة

 

 الخطة الوظيفية الرتبة واللقب االسم

 عميد للديوانةاستبرق عموص 

أكتوبر  3من  ابتداء مديرة اإلدارة الجهوية للديوانة بسوسة باإلدارة العامة للديوانة بوزارة المالية
2022.  

تتمتع المعنية  1994سبتمبر  6المؤرخ في  1994لسنة  1845من األمــر عدد  29عمال بأحكام الفصل 
 .باألمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة




