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 2021 فيفري 16  مؤرخ في2021لسنة  11 ددأمر رئاسي ع
 إطاري لتوفير خط تمويل اتفاقعلى  علق بالمصادقةيت

 بين 2020 أكتوبر 22 القرض المبرمين بتاريخ واتفاق
للتنمية للمساهمة في الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 

تمويل برنامج دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة االقتصاد 
  .التونسي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 فيفري 16  المؤرخ في2021لسنة  3 وعلى القانون عدد
 إطاري لتوفير خط تمويل اتفاقالمتعلق بالموافقة على  2021

 بين الجمهورية 2020 أكتوبر 22واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 
التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج 

  دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة االقتصاد التونسي،

 اإلطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض االتفاق وعلى 
 بين الجمهورية التونسية 2020 أكتوبر 22المبرمين بتاريخ 

والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم 
  .ت لتعزيز صالبة االقتصاد التونسياإلصالحا

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 اإلطاري لتوفير خط االتفاق المصادقة على تتمـ الفصل األول 
 بين 2020 أكتوبر 22تمويل واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 

الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في 
  .تمويل برنامج دعم اإلصالحات لتعزيز صالبة االقتصاد التونسي

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ  2الفصـل 
  .لتونسيةللجمهورية ا

  .2021 فيفري 16تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

 

 

 

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

كلف السيدة عائشة الطايق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، ت
 الدولية للحوكمة ةكاديميبمهام مدير وحدة التعاون الدولي باأل

الرشيدة بالمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة وامتيازات مدير إدارة 
  .مركزية

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

كلف السيد طارق بوريو، متصرف مستشار، بمهام رئيس ي
البناءات بالكتابة العامة بالمدرسة مصلحة التصرف في التجهيزات و

  .الوطنية لإلدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

  
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 

 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

كلف السيدة مبروكة ماكني، متصرف مستشار، بمهام  رئيس ت
  باإلدارة الفرعية لألنظمة المعلوماتية مصلحة الدراسات والتنظيم

بإدارة نظم المعلومات بالمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة وامتيازات 
  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

م رئيس مصلحة كلف السيد عاطف الورتاني، تقني أول، بمهاي
االستغالل والسالمة المعلوماتية باإلدارة الفرعية لألنظمة 

الوطنية لإلدارة برتبة المعلوماتية بإدارة نظم المعلومات بالمدرسة 
  .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

، بمهام رئيس مصلحة متصرف، ياسر الزماليكلف السيد ي
 بوحدة اإلشراف والمتابعة اترللمناظالترشحات والتنظيم المادي 

بالمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة وامتيازات بمركزية  المناظرات 
  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

 

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  موميةبالوظيفة الع

، متصرف، بمهام رئيس محمد أمين الدريديكلف السيد ي
 والمتابعة اإلشرافالشؤون القانونية والنزاعات بوحدة مصلحة 

 بالمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة وامتيازات بمركزية المناظرات
  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

 

مة المكلفة قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكوبمقتضى 
 .2021فيفري  19مؤرخ في  بالوظيفة العمومية

كلف السيدة منى بن كريد، متصرف، بمهام  رئيس مصلحة ت
الشؤون المالية بالكتابة العامة بالمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة 

  .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية




