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 2020جوان  15  مؤرخ في2020لسنة  59 عدد رئاسيأمر 
 12عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ  يتعلق بالمصادقة على 

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2018ديسمبر 
للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 

  .مرحلة ثانية - اإلصالحات في قطاع المياه

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67على الدستور وخاصة الفصلين  بعد االطالع

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

وان  ج15  المؤرخ في2020لسنة  29عدد  وعلى القانون

 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 2020

جمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية  بين ال2018 ديسمبر 12

للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات 

  ،مرحلة ثانية - في قطاع المياه

 2018 ديسمبر 12وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 

بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل 

 - دعم اإلصالحات في قطاع المياهإعادة اإلعمار لتمويل برنامج 

  .مرحلة ثانية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المصادقة على عقد القرض المبرم بتونس مت ت ـالفصل األول

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2018 ديسمبر 12بتاريخ 

األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 

  .مرحلة ثانية - المياهاإلصالحات في قطاع 

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2020 جوان 15 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

تعلق ي 2020 جوان 11قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
بتمديد آجال ختم قائمة الترشحات لالمتحان المهني 

 في 7 و6 و5تبارات إلدماج العملة المنتمين لألصناف باالخ
  .رتبة عون تقني برئاسة الحكومة

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

مومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات الع

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 المؤرخ في 2020 لسنة 7وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

ة تتعلق باألعوان  المتعلق بضبط أحكام استثنائي2020 أفريل 17

العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح 

  اإلدارية،

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985سنة  ل1216وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985

  الموظفين،

 ديسمبر 18 المؤرخ في 1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة 1998

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821ى األمر عدد وعل

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  المشترك لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته 

  أو تممته،

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعض2020فيفري 

 17 المؤرخ في 2020 لسنة 153وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة 2020مارس 

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  والهيئات والمؤسسات العمومية،




