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  2020أوت  7  مؤرخ في2020  لسنة 74 عددأمر رئاسي 
 أكتوبر 18 على عقد التمويل المبرم بتاريخ بالمصادقةيتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2019

للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة 
  .بتونس

  مهورية،إن رئيس الج

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 2020 أوت 7  المؤرخ في2020سنة  ل35 وعلى القانون عدد
 2019وبر  أكت18المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 

بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار  للمساهمة في 
  تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، 

 بين 2019 أكتوبر 18وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ 
الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في 

  .نية القديمة بتونسز العمراتمويل برنامج إحياء المراك

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 على عقد التمويل المبرم بتاريخ المصادقة  تتمـالفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2019 أكتوبر 18

لالستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية 
  . القديمة بتونس

نشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  يـ 2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020 أوت 7  مؤرخ في2020لسنة  75أمر رئاسي عدد 
 أكتوبر 22 القرض المبرم بتاريخ بالمصادقة على اتفاقيتعلق 
لتنمية  بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية ل2018

للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة 
  .بتونس

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 2020 أوت 7  المؤرخ في2020ة سن ل36 وعلى القانون عدد
 أكتوبر 22 القرض المبرم بتونس بتاريخ اتفاقالمتعلق بالموافقة على 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للمساهمة في 2018
  تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،

 بين 2018 أكتوبر 22القرض المبرم بتاريخ  يةتفاقاوعلى 
جمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في ال

  .القديمة بتونستمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 القرض المبرم بتونس صادقة على اتفاقمال  تتمـالفصل األول 
الوكالة  و بين الجمهورية التونسية2018 أكتوبر 22بتاريخ 
 للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز الفرنسية

  .العمرانية القديمة بتونس

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020أوت  7 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020أوت  7  مؤرخ في2020لسنة  76 عددأمر رئاسي 
 المنشئة للمنطقة القارية االتفاقية تعلق بالمصادقة علىي

  .اإلفريقية للتبادل الحر

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 7  المؤرخ في2020لسنة  34 وعلى القانون األساسي عدد
 المنشئة للمنطقة االتفاقيةالمتعلق بالموافقة على  2020أوت 

  بادل الحر،القارية اإلفريقية للت

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

  . المنشئة للمنطقة القارية اإلفريقية للتبادل الحراالتفاقيةوعلى 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 المنشئة للمنطقة االتفاقية تتم المصادقة على ـالفصل األول 
  .  لقارية اإلفريقية للتبادل الحرا
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 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
  .2020 أوت 14قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

نية لإلدارة اآلتي يسمى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوط
  :2020 جويلية 16ذكرهم مستشارين للمصالح العمومية ابتداء من 

  ماهر البجاوي، -

 ريم تقية، -

 حياة الجبالي، -

 سمر السعيدي، -

 لمياء الكثيري، -

 منى بن عليتة، -

 أمين الهيشري، -

 هدى السنوسي، -

 نجاح النفطي، -

 بلقيس جراد، -

 إشراق الخلفي، -

 ة،يزياد بورون -

 خولة الواسطي، -

 لحرزلي،نهاد ا -

 منى الحمدي، -

 نافع بن صولة، -

 آمنة هند سباولجي، -

 عزة بن عبد الباقي، -

 صائب صواب، -

 إيمان بن راضية، -

 محمد رشيد بن عمار، -

 أمين البهلي، -

 بسام الهاني، -

 سناء التومي، -

  . أنجال بناني -

 

  

يتعلق  2020 أوت 14  العدل مؤرخ فيةزيرقرار من و
  .بتفـويض حق اإلمضاء

   العدل،ةإن وزير

  طالع على الدستور،بعد اال

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011ة  لسن89

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010لسنة  3152 عدد وعلى األمر
 وعلى جميع  وحقوق اإلنسان  المتعلق بتنظيم وزارة العدل2010

 334 عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي
  ،2018 أفريل 6 المؤرخ في 2018لسنة 

 23 المؤرخ في 2018 لسنة 395وعلى األمر الحكومي عدد 
لجهوية لوزارة العدل  المتعلق بتنظيم اإلدارات ا2018أفريل 

  وضبط مشموالتها،

 27  المؤرخ في2020لسنـة  19 عدد وعلى األمر الرئاسي
 ،المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2020فيفري 

 المتعلق بتكليف 2020 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في 
السيد محمد علي بن خلفة، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف 

  .ارة الجهوية لوزارة العدل بباجةمدير جهوي لإلد

  : ما يلــيتقـرر

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول  ـالفصـل األول 
 المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر المشار إليه أعاله عدد 

، للسيد محمد علي بن خلفة يسند تفويض 1975 جوان 17
وية لوزارة مدير جهوي لإلدارة الجه كتابة محكمة، رئيسمتصرف 

ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة العدل بباجة، 
  .بمشموالته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

للجمهورية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي  ـ 2الفصــل 
  .2020 جويلية 1 ويجري العمل به ابتداء من التـونسية

   .2020 أوت 14 تونـس في
  

 

   العدلةوزير
            ثريا الجريبي




