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 2023 فيفري 22في  مؤرخ 2023 لسنة 164 عـددأمر 
 .بالحكومة عضو مهام بإنهاء يتعلق

 الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 ـددع الرئاسي األمر وعلى
  .الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 وزير النصيبي، الدين نصر السيد مهام تنهى ـ األول الفصل
 .المهني والتكوين التشغيل

 للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 2 الفصـل
  .التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
 2023 فيفري 22في  مؤرخ 2023 لسنة 165 عـددأمر 
 .بالحكومة عضو بتعيين يتعلق

 الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عـدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عـدد اسيالرئ األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

  .الحكومة رئيسة من وباقتراح

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 لدى دولة كاتب رجيبة، بن منير السيد يعين ـ األول الفصل
  .بالخارج والتونسيين والهجرة الخارجية الشؤون وزير

 للجمهورية الرسمي الرائدب األمر هذا ينشر  ـ2 لالفص
  .التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2023 فيفري 23 في مؤرخ 2023 لسنة 173 عددأمر 
 بتاريخ مبرمة اجتماعي ضمان اتفاقية على بالمصادقة يتعّلق

 .وكندا التونسية الجمهورية بين 2022 نوفمبر 18

  إن رئيس الجمهورية،

  طالع على الدستور،بعد اال

 فيفري 23 المؤرخ في 2023 لسنة 6 وعلى المرسوم عدد

مبرمة   المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي2023

   بين الجمهورية التونسية وكندا، 2022 نوفمبر 18بتاريخ 

 18المبرمة بجربة بتاريخ  وعلى اتفاقية الضمان االجتماعي

  .ونسية وكندا بين الجمهورية الت2022نوفمبر 

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 تتم المصادقة على اتفاقية الضمان االجتماعي ـ الفصل األول

 بين الجمهورية التونسية 2022 نوفمبر 18المبرمة بجربة بتاريخ 

  .وكندا

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 

  .التونسية

  .2023 فيفري 23تونس في 
  

 
  ة الجمهوريرئيس 

 قيس سعيد

  

 2023 فيفري 23 في مؤرخ 2023 لسنة 174 عددأمر 
 إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالمصادقة يتعلق
 المنشأ تسميات بشأن لشبونة التفاق جنيف وثيقة

  .  الجغرافية والمؤشرات

  الجمهورية، رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 فيفري 23 في المؤرخ 2023 لسنة 7 عدد المرسوم وعلى
 إلى التونسية الجمهورية انضمام على بالموافقة المتعّلق 2023
 والمؤشرات المنشأ تسميات بشأن لشبونة التفاق جنيف وثيقة

   الجغرافية،

 وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ وعلى  

  .2015 ماي 20المعتمدة في  والمؤشرات الجغرافية




