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

  .2019 أوت 1تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس القائم بمهام 

 الناصرمحمد 

  

 2019 أوت 1مؤرخ في  2019لسنة  132 عدد رئاسيأمر 
 جوان 13يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 

 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2019
  .)IIالمرحلة ( القطاع المالي لتمويل برنامج دعم تعصير

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67طالع على الدستور وخاصة الفصلين بعد اال

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

 أوت 1 المؤرخ في 2019 لسنة 64وعلى القانون عدد 
 جوان 13قة على اتفاق القرض المبرم في  المتعلق بالمواف2019
لتونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل ا بين الجمهورية 2019

  ،)IIالمرحلة (برنامج دعم تعصير القطاع المالي 

 بين 2019 جوان 13وعلى اتفاق القرض المبرم في 
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم 

  ،)IIالمرحلة ( المالي اع القطتعصير

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في ـ األول لالفص
  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية2019 جوان 13

  ).IIالمرحلة (لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي 

د الرسمي ئرانشر هذا األمر الرئاسي بالي ـ 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2019 أوت 1تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس القائم بمهام 

 الناصرمحمد 

  

 2019 أوت 1مؤرخ في  2019لسنة  133 عدد رئاسيأمر 
يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 

تحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة اتفاقية اال
  .2003 جويلية 11في بمابوتو 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67 على الدستور وخاصة الفصلين طالعبعد اال

 1لمؤرخ في ا 2019 لسنة 62وعلى القانون األساسي عدد 
الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية ب المتعلق 2019أوت 

تحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة إلى اتفاقية اال
  ،2003 جويلية 11ابوتو في بم

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

تمدة تحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعوعلى اتفاقية اال
  .2003 جويلية 11بمابوتو في 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

صادقة على انضمام الجمهورية  تمت المـالفصل األول 
تحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته التونسية إلى اتفاقية اال

  .2003 جويلية 11المعتمدة بمابوتو في 

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

  .2019 أوت 1تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس القائم بمهام 

 الناصرمحمد 

  

  

 

  

  يتعلق2019 جويلية 29 من رئيس الحكومة مؤرخ فيقرار 
 متصرف عاماخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  دمناظرةفتح ب

 برئاسة الحكومة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
 .2019بعنوان سنة 

  ،إن رئيس الحكومة

 ،الدستور على االطالعبعد 

 12 المؤرخ في 1983لسنـة  112وعلى القانون عـدد 
 المتعلق بضبط النظام األسـاسي العـام ألعوان 1983ديسمبر 

الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغة 
  ،يع الّنصوص التي نقحته أو تممتهاإلداريـة وعلى جم

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
داري بالسلك اإلط النظام األساسي الخاص  المتعلق بضب1998

    وعلى جميع النصوص التي نقحتهالمشترك لإلدارات العمومية،
 ،و تممتهأ

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125 وعلى األمر الرئاسي عدد
 ، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018ر نوفمب

 2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .داري المشترك لإلدارات العموميةرتبة متصرف عام بالسلك اإل




