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 أفريل 5  المؤرخ في2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2018جانفي  31لق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ يتع 2019 فيفري 5 مؤرخ في 2019 لسنة 26 عدد أمر رئاسي 

 فيفري 5مؤرخ في ال 2019 لسنة 14قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
بالرائد كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية مكلفان،  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية التونسية والوكالة  بين الجمهورية2018 جانفي 31بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .حوكمة المؤسسات العموميةالجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج  بين 2018 جانفي 31وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   ،ةلتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومي بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2018جانفي  31تعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ الم 2019     .2019 فيفري 5تونس في   .جمهورية التونسيةالرسمي لل

 
فيفري  7مؤرخ في  2019لسنة  27 عدد رئاسيبمقتضى أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

  .مندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسباتسمي السيد نور الدين الزوالي، مستشار بدائرة المحاسبات،   .2019

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 87وعلى المرسوم عدد    منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الحكومة،  .حقوق اإلنسانووالمجتمع المدني لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية يتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة إلى الوزير  2019فيفري  4مؤرخ في  2019لسنة  91ومي عدد أمر حك   
ة وفقا للمرسوم عدد ياألحكام المتعلقة بتنظيم األحزاب السياسإصدار القرارات والقيام باإلجراءات المندرجة في إطار تطبيق الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان صالحيات بالعالقة مع رئيس الحكومة إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف  من الدستور، يفوض 92الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفصل   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد   كومة، المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الح2018أوت  16 المؤرخ في 2018 لسنة 741وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد الرئاسي وعلى األمر    المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية،2011

    .2019 فيفري 4تونس في   .التونسيةهذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان مكلف بتنفيذ  لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقة مع  ـ الوزير2الفصل   .أعاله المشار إليه 2011 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 87
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