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 جويلية 14  مؤرخ في2020لسنة  71 عددأمر رئاسي 
 6 القرض المبرم بتاريخ اتفاق على لمصادقةيتعلق با 2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2019 نوفمبر

للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض 
  .بالمنظومات الفالحية بوالية زغوان

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
    بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق2016

 جويلية 14  المؤرخ في2020لسنة  33 عدد وعلى القانون
القرض المبرم بتونس بتاريخ اتفاق المتعلق بالموافقة على  2020

بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي   2019 نوفمبر 6
للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض  للتنمية

  ،لفالحية بوالية زغوانبالمنظومات ا

  2019 نوفمبر 6وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 
للمساهمة في  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية

تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفالحية بوالية 
  .زغوان

  : يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المبرم بتونس  اتفاق القرضالمصادقة على   تتمـ الفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2019 نوفمبر 6بتاريخ 
  بمبلغ ال يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرةللتنمية،
للمساهمة في تمويل مشروع التنمية ورو أ) 25.210.000(آالف 

  .والنهوض بالمنظومات الفالحية بوالية زغوان

ا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  هذينشر ـ 2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 14 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

 

 

  

 23مؤرخ في  2020لسنة  440بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 جويلية

 السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، يسمى
لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة رئيسا لديوان وزير الدولة 

  .2020العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 

 23مؤرخ في  2020لسنة  441بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 جويلية

يكلف السيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق 
مة واألرشيف، بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحك

  .اإلدارية

  
 23مؤرخ في  2020لسنة  442بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2020 جويلية
 السيد علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، يسمى

مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف 
بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول 

  .2020جوان 

  

 23مؤرخ في  2020لسنة  443 أمر حكومي عدد بمقتضى
  .2020 جويلية

 السيدة سامية حسين، صحفي مخبر، مكلفة بمأمورية تسمى
بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة 

 ابتداء من  مكلفة باالتصال،،العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
  .2020أول جوان 

  

 23مؤرخ في  2020لسنة  444بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 جويلية

يمنح السيد طارق الزين، كاتب عام مجلس التحاليل 
بديوان رئيس الحكومة، استثناء االقتصادية ومكلف بمأمورية 

 31 ولغاية 2020 أفريل 4مل بالقطاع العمومي ابتداء من للع
  .2020ماي 

  

 23مؤرخ في  2020لسنة  445بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 جويلية

تنهى تسمية السيد أيمن بازي، بصفة ملحق بديوان رئيس 
  .2020الحكومة ابتداء من أول جوان 

  

  

 

  

 23مؤرخ في  2020لسنة  446بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 جويلية

يسمى السيد إلياس الزالق، عميد بالحرس الوطني، رئيسا 
  .للهيئة العامة للسجون واإلصالح بوزارة العدل


