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 9مؤرخ في  2020لسنة  832بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 نوفمبر

رئيسا لديوان رئيس مجلس   أحمد المشرقييسمى السيد
  .2020 سبتمبر 24نواب الشعب ابتداء من 

  .امتيازات وزيرتسند للمعني باألمر في هذه الوضعية رتبة و

  
 9مؤرخ في  2020لسنة  833بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2020 نوفمبر
 بصفة مكلف بمأمورية تنهى تسمية السيد أحمد المشرقي

  .2020 سبتمبر 24بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 

 

 

 

 

 12مؤرخ في  2020لسنة  119 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2020 نوفمبر
سند الصنف األول من الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان ي

  .للسيد محمد النوري بن مبارك" الصحة"قطاع 
  

 نوفمبر 12 مؤرخ في 2020 لسنة 120أمر رئاسي عدد 
 15يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ  2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020جوان 

نوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من والتعمير بع
  . أجل الصمود واإلنعاش
  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

 نوفمبر 12  المؤرخ في2020سنة  ل41 وعلى القانون عدد
 15لمتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ  ا2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020جوان 

والتعمير بعنوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من أجل 
  الصمود واإلنعاش،

 بين 2020 جوان 15وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 
الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بمبلغ قدره 

 أورو، بعنوان) 161.000.000(مائة وواحد وسّتون مليون 
  .التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود واإلنعاش

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

رم بتونس المصادقة على عقد القرض المب   تتمـالفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي 2020 جوان 15بتاريخ 

لإلنشاء والتعمير، بعنوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة 
  .من أجل الصمود واإلنعاش

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 نوفمبر 12تونس في 
  

 
  ورية الجمهرئيس 

 قيس سعيد

  

 نوفمبر 12 مؤرخ في 2020 لسنة 121عدد أمر رئاسي 
 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس 2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2020 جوان 4بتاريخ 
اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس 

  . التشغيلعن طريق اإلدماج االجتماعي و" 19-كوفيد"

  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

  نوفمبر12  المؤرخ في2020 لسنة 42وعلى القانون عدد 
 28ئيس الحكومة عدد المتعلق بالمصادقة على مرسوم ر 2020
 المتعلق بالموافقة على 2020جوان 10 المؤرخ في 2020لسنة 

 بين 2020 جوان 4 اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم 

عن طريق اإلدماج االجتماعي " 19-كوفيد"مجابهة جائحة فيروس 
  والتشغيل، 

 بين 2020 جوان 4تفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ وعلى ا

الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم 

عن طريق اإلدماج االجتماعي " 19-كوفيد"مجابهة جائحة فيروس 

  . والتشغيل
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  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

م بتونس المصادقة على اتفاق القرض المبر تتمـ الفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2020 جوان 4بتاريخ 

" 19-كوفيد"للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس 
  . عن طريق اإلدماج االجتماعي والتشغيل

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصــل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 نوفمبر 12تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  
  أكتوبر14قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في بمقتضى 

2020.  
 متصرف، بمهام رئيس مصلحة ، رامي عجبوني السيديكلف

األعوان المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة الفرعية للتصرف في 
دارة العامة للشؤون  باإلين بإدارة التصرف في األفراداألفراد المدني

 أكتوبر 1اإلدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 
2020.  

  

  

 

  

  أكتوبر 17قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

 بمهام ، متصرف رئيس للداخلية، المنذر النجار السيديكلف

قيروان بخطة رئيس دائرة الشؤون اإلدارية العامة بوالية ال

هذا بنفس المنح واالمتيازات المخولة لوصالحيات مدير مع  التمتع 

  .األخير

  

  أكتوبر 12قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
2020.  

 بمهام رئيس مكتب ، مهندس عام،يكلف السيد لطفي العويني

العالقات مع المواطن بوالية أريانة بخطة وصالحيات كاهية مدير 

  .هذا األخيرلع بنفس المنح واالمتيازات المخولة مع  التمت

  .2020  أكتوبر 8قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
مان الله الزريبي، متصرف في الوثائق آ يكلف السيد

واألرشيف، بمهام رئيس مصلحة التعويض عن األحكام القضائية 
  .ةباإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلي

  
  .2020  أكتوبر 8قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

يكلف السيد بلقاسم العياري، متصرف مستشار للداخلية، 
بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين األساسية وقانون اإلطار 

  .باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية

  

  سبتمبر 30رخ في قرار من وزير الداخلية مؤبمقتضى 
2020.  

تكلف السيدة منية شطورو، طبيب الصحة العمومية، بمهام 
رئيس مصلحة الوقاية والتثقيف الصحي بإدارة مصالح الصحة 

  .بوزارة الداخلية

  

  .2020  أكتوبر 8قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
يكلف السيد رضوان العبيدي، محلل مركزي، بمهام رئيس 

 باإلدارة العامة للشؤون قتناءات والشؤون العقاريةاالمصلحة 
  .اإلدارية والمالية بوزارة الداخلية

  

  

 

  

 قرار من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار مؤرخ في
 يتعلق بتفويض صالحيات إثارة وممارسة 2020 نوفمبر 13

 .الصرفيةالدعوى العمومية في الجرائم 

 إن وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،

 على الدستور،االطالع بعد 

 جانفي 21 المؤرخ في 1976 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث مجلة الصرف والتجارة الخارجية وخاصة 1976

   منه،30 و29الفصلين 

 جوان 2 المؤرخ في 2008 لسنة 34وعلى القانون عدد 
علق بإصدار مجلة الديوانة وعلى جميع النصوص التي  المت2008

 ،نقحته أو تممته

 ماي 15 المؤرخ في 1995 لسنة 46وعلى القانون عدد 
 الديوانة  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1995

 ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته




