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اء الصالح مشروع تحسين التزود بالم"التونسية لتمويل  بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية 2018ديسمبر  13يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  2019 أفريل 10 مؤرخ في 2019 لسنة 54أمر رئاسي عدد      أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  ."للشرب بالوسط الريفي بوالية بنزرت

 أفريل 10 المؤرخ في 2019 لسنة 34وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
لسعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل الصندوق ا بين 2018 ديسمبر 13وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   ،"بالوسط الريفي بوالية بنزرتمشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب "التونسية لتمويل  بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية 2018ديسمبر  13 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2019 شرب بالوسط الريفي مشروع تحسين التزود بالماء الصالح لل" هورية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجم كل فيما يخصه، ،الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   ".الصالح للشرب بالوسط الريفي بوالية بنزرتمشروع تحسين التزود بالماء "التونسية لتمويل والجمهورية  بين الصندوق السعودي للتنمية 2018 ديسمبر 13بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   ".بوالية بنزرت     .2019 أفريل 10تونس في   .التونسية

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،)الكوميسا(التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي  الجمهورية م المتعلق بالموافقة على اتفاقية انضما2019أفريل  10 المؤرخ في 2019 لسنة 33وعلى القانون األساسي عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   ية،إن رئيس الجمهور  ).الكوميسا(لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية  2019 أفريل 10 مؤرخ في 2019 لسنة 55أمر رئاسي عدد 
الموقعة بلوساكا ) الكوميسا(المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي وعلى اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016     .2019 أفريل 10تونس في   .للجمهورية التونسيةفيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة مكلفان، كل 2الفصل   ).الكوميسا(التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي  على اتفاقية انضمام الجمهورية الفصل األول ـ تمت المصادقة  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   ،2018 جويلية 18بتاريخ 

 
كلثوم مريبح، مستشار بالمحكمة اإلدارية، رئيس   السيدةتسمى  .2019 أفريل 10مؤرخ في  2019لسنة  59 عدد رئاسيبمقتضى أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس  ستشار بالمحكمة اإلدارية،  السيد خالد بن يوسف، ميسمى  .2019 أفريل 10مؤرخ في  2019لسنة  60 عدد رئاسيبمقتضى أمر     .دائرة تعقيبية   .رئيس دائرة تعقيبية




