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 يتعلق 2023 فيفري 3 مؤرخ في 2023 لسنة 90أمر عدد 
 2022 نوفمبر 3 بتاريخ المبرم القرض اتفاق على بالمصادقة

 في للمساهمة للتنمية اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية بين
  .تونس في الغذائي لألمن الطارئ الدعم مشروع تمويل
  الجمهورية، رئيس نإ

  الدستور، على االطالع بعد

 2023 فيفري 3 في المؤرخ 2023 لسنة 3 عدد المرسوم وعلى
 2022 نوفمبر 3 بتاريخ المبرم القرض اتفاق على بالموافقة المتعّلق

 تمويل في للمساهمة للتنمية اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية بين
   تونس، في ائيالغذ لألمن الطارئ الدعم مشروع

 بين 2022 نوفمبر 3 بتاريخ المبرم القرض اتفاق وعلى
 تمويل في للمساهمة للتنمية اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية

  .تونس في الغذائي لألمن الطارئ الدعم مشروع

  :نصه اآلتي األمر يصدر

 بتونس المبرم القرض اتفاق على المصادقة تتم ـ األول الفصل
 اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية بين 2022 فمبرنو 3 بتاريخ
 أمريكي دوالر) 80.000.000 (مليون ثمانون قدره بمبلغ للتنمية

  .تونس في الغذائي لألمن الطارئ الدعم مشروع تمويل في للمساهمة

  .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد األمر هذا ينشر ـ 2 الفصل

  .2023 فيفري 3تونس في 
  

 
  الجمهورية  رئيس

 قيس سعيد

  

  

 

  

 59بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 
  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو  تجميد يجدد
 أفريل 21 هيثم بن علي بن عبد الرحمان ابراهم، مولود في

 تونسي شط مريم أكودة سوسة، اد إبراهيمبو، قاطن 1992
لمدة ٭٭٭٭٭ 312 الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

  .ستة أشهر قابلة للتجديد

 60بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 
  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو  تجميد يجدد
، 1988 أوت 28 مولود في  إبراهيم سالمي،محمود بن علي بن

 الجنسية، تونسي سيدي حمد زروق قفصة الجنوبية،بقاطن 
لمدة ستة أشهر ٭٭٭٭٭ 828صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 

  .قابلة للتجديد

  

 61بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 
  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 

ال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو األمو تجميد يجدد
 مارس 7 مولود في شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد،

 تونسي الجنسية، الحي الجديد هرقلة سوسة،ب، قاطن 1971
لمدة ستة أشهر ٭٭٭٭٭ 690صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 

  .قابلة للتجديد

  
 62بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 

  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 
األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو  تجميد يجدد

، 1968 فيفري 10 مولود في سامي بن خميس بن صالح الصيد،
 تونسي الجنسية، نهج أمريكا الكرنيش المرسى تونس،بقاطن 

لمدة ستة أشهر ٭٭٭٭٭ 547صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 
  .قابلة للتجديد

  

 63بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 
  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو  تجميد يجدد
 ماي 22 مولود في محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري،

 نهج قطر حي األمان البساتين بومهل بن عروس،ب، قاطن 1984
٭٭٭٭٭ 289 صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد لجنسية،تونسي ا

  .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

  

 64بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب عدد 
  .2023جانفي  27 مؤرخ في 2023لسنة 

األموال والموارد االقتصادية الراجعة للمدعو  تجميد يجدد
 مارس 11 فيمولود  هشام بن محمد بن عبد الرزاق بن رابح،

 ،أريانة سكرة 12شارع فطومة بورقيبة كلم ب، قاطن 1985
٭٭٭٭٭ 309صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  تونسي الجنسية،

  .لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد




