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 2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023 لسنة 126دد مر عأ
 16يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 

روبي و بين الجمهورية التونسية والبنك األ2022ديسمبر 
لالستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب 

  .للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود األمن الغذائي
  ة،إن رئيس الجمهوري

  بعد االطالع على الدستور،

 فيفري 10مؤرخ في ال 2023 لسنة 4مرسوم عدد وعلى ال
 16تعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ الم 2023

روبي و بين الجمهورية التونسية والبنك األ2022ديسمبر 
لالستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة 

  تعزيز صمود األمن الغذائي، مشروع في تمويل

 بين 2022 ديسمبر 16وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
 بالقرض والمتعلقة لالستثمار األوروبي والبنكالجمهورية التونسية 

 تعزيز مشروع تمويل في للمساهمة الحبوب لديوان المسند
  .الغذائي األمن صمود

  :نصه اآلتي األمر يصدر

المبرمة  على اتفاقية الضمان صادقةالم تتم ـ األول الفصل
 بين الجمهورية التونسية والبنك 2022 ديسمبر 16بتونس بتاريخ 

األوروبي لالستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب 
أورو ) 150.000.000(بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون 

  . للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود األمن الغذائي

  .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا نشري ـ 2 الفصل

  .2023 فيفري 10تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
  .2023 فيفري 7قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

 متصرف ،ان عبد الّله الطرابلسي وفتحي العلوشيسمى السيد
بة متصرف عام كتابة رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات، في رت

  .لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة محكمة المحاسبات

  .2023 فيفري 7قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
رف مستشار ص مت،تسمى السيدتان جهان أحمد وألفة بحرون

كتابة لمحكمة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة 
  .تالمحاسبات بسلك كتابة محكمة المحاسبا

 

  

 

  
  .2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023 لسنة 123بمقتضى أمر عدد 

ينهى تكليف السيد شرف الدين الظريف، محامي لدى 
  .التعقيب، بمهام مدير للمعهد األعلى للمحاماة

  

  .2023 فيفري 10 مؤرخ في 2023 لسنة 124بمقتضى أمر عدد 
ا للمعهد يسمى السيد أنور بشر، محامي لدى التعقيب، مدير

  .األعلى للمحاماة لمدة ثالث سنوات

  
  .2023 فيفري 10قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
ة فاطمة الوائلي، متصرف مستشار كتابة محكمة،  السيدتكّلف

  .بوظائف رئيس كتابة محكمة االستئناف بنابل

 لسنة 420 من األمر الحكومي عدد 20عمال بأحكام الفصل 
 تتمتع المعنية باألمر بخطة 2018ماي  7 المؤرخ في 2018

  .وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

 

  .2023 جانفي 18قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
 الخبير العدلي في اختصاص قيس ،يعفى السيد عمار سماعلية

األراضي وقسمة العقارات بدائرة المحكمة االبتدائية بالكاف مرجع 
 من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ،هانظر محكمة االستئناف ب

  . من تاريخ نشر هذا القرارابتداء

  

  .2023 جانفي 18قرار من وزيرة العدل مؤرخ في بمقتضى 
 الخبير العدلي في ، بن محمد الشريفءيعفى السيد رضا

اختصاص قيس األراضي وقسمة العقارات بالمحكمة االبتدائية 
من مهامه بصفة نهائية  ،بنابل مرجع نظر محكمة االستئناف بها

  .بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار




