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 مارس 19وعلى اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2021

والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط 

  . البرنامج الوطني للتطهير الريفيالرابع من

  :مر الرئاسي اآلتي نصهيصدر األ

المصادقة على اتفاقية الضمان عند أول   تتم ـالفصل األول

 بين الجمهورية التونسية 2021 مارس 19طلب المبرمة بتاريخ 

والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان 

الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير 

  .فيالري

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2  الفصـل

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 22 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  55 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021جوان 

يرقى أمير اللواء عبد المنعم بلعاتي إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021 جوان 24

  

 23مؤرخ في  2021لسنة  56 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2021جوان 

 24يرقى أمير اللواء محمد الحجام إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021جوان 

  
 23مؤرخ في  2021لسنة  57 عدد رئاسيبمقتضى أمر 

  .2021جوان 

 24يرقى أمير اللواء محمد الغول إلى رتبة فريق، ابتداء من 

 .2021جوان 

  
 23مؤرخ في  2021لسنة  58 عدد رئاسي أمر بمقتضى
  .2021جوان 

يرقى أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني إلى رتبة فريق 

  .2021 جوان 24طبيب، ابتداء من 

 2021 جوان 24 مؤرخ في 2021لسنة  59أمر رئاسي عدد 
  .تعلق بإعالن حالة الطوارئي

  إن رئيس الجمهورية،

  ،77لفصل بعد االطالع على الدستور وخاصة ا

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

  .حكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئيس ال

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول

  .2021 جويلية 23إلى غاية  2021 جوان 24التونسية ابتداء من 

 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ2الفصل 

  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 24 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
    

 

  
 2021جوان  8  مؤرخ في 2021لسنة  463 أمر حكومي عدد

  . وتنظيمه مشموالت مركز التوثيق الوطنيلق بضبطيتع

  إن رئيس الحكومة،

    بعد االطالع على الدستور،

 81وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

، وعلى جميع النصوص 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

مؤرخ  ال2016 لسنة 78التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

 ،2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ديسمبر 17في 

 31 المؤرخ في 1981 لسنة 100وعلى القانون عدد 

 وخاصة 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981ديسمبر 

   منه،93الفصل 

  ديسمبر12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 ألعوان الدولة  األساسي العامالنظامالمتعلق بضبط  1983

 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المحليةوالجماعات 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 والقانون عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83
 والمرسوم عدد 2003 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 20
   ،2011مبر سبت 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89




