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 أفريل 30  المؤرخ في2021 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 10اتفاق التمويل المبرم بتاريخ  المتعلق بالموافقة على 2021
 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية 2020فيفري 

 االقتصادي تمويل مشروع اإلدماج الزراعية للمساهمة في
   والتضامني بوالية القيروان،واالجتماعي

 بين 2020 فيفري 10وعلى اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 
الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة 

 والتضامني واالجتماعي االقتصاديفي تمويل مشروع اإلدماج 
  .بوالية القيروان

  : األمر الرئاسي اآلتي نصه يصدر

المصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ    تتمـالفصل األول 

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي 2020 فيفري 10

 االقتصاديللتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع اإلدماج 

  . والتضامني بوالية القيروانواالجتماعي

 األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر هذاـ  2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 ماي 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 ماي 7  مؤرخ في2021لسنة  40 عددأمر رئاسي 
تعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين ي

 بين الجمهورية 2020 نوفمبر 24 و2020 نوفمبر 19بتاريخ 
تونسية واالتحاد األوروبي والمتعلقين بالقرض المسند ال

  .للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
  دات،  المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاه2016

 أفريل 30  المؤرخ في2021لسنة  20 وعلى القانون عدد
المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض  2021

 بين 2020 نوفمبر 24 و2020 نوفمبر 19المبرمين بتاريخ 
الجمهورية التونسية واالتحاد األوروبي والمتعلقين بالقرض 

  ،م المالي الكليالمسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدع

 19وعلى مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 

 بين الجمهورية التونسية 2020 نوفمبر 24 و2020نوفمبر 

واالتحاد األوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية 

  .في إطار آلية الدعم المالي الكلي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة على مذكرة التفاهم واتفاق  تتم ـ الفصل األول

 2020 نوفمبر 24 و2020 نوفمبر 19القرض المبرمين بتاريخ 

بين الجمهورية التونسية واالتحاد األوروبي والمتعلقين بالقرض 

  .المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسميـ  2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 ماي 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  

  ماي7مؤرخ في  2021لسنة  315بمقتضى أمر حكومي عدد 
2021.  

تكلف اآلنسة سامية الحنشي، متصرف عام، بمهام مدير عام 

  .إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة

  

  ماي7مؤرخ في  2021لسنة  316بمقتضى أمر حكومي عدد 
2021.  

يكلف السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، 

بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية 

  .برئاسة الحكومة

  

  

 

  

 ماي 5مؤرخ في  2021لسنة  317بمقتضى أمر حكومي عدد 
2021.  

تكلف السيدة إنجي الدقي حرم حنيني، مهندس عام، بمهام 

مدير عام لوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية، وذلك ابتداء من 
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