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وعلى بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 
الجمهورية االيطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص واإلدماج 
المالي في مجالي الفالحة واالقتصاد االجتماعي والتضامني واتفاق 

كزي التونسي وصندوق الودائع تسهيل القرض بين البنك المر
  .2019 مارس 18والقروض االيطالي، المبرمين في 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تمت المصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة  ـالفصل األول
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية االيطالية متعلق ببرنامج 

لي الفالحة واالقتصاد دعم القطاع الخاص واإلدماج المالي في مجا
االجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي 

 18التونسي وصندوق الودائع والقروض االيطالي، المبرمين في 
 .2019مارس 

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 
  سعيدقيس

  

 2020فيفري  6مؤرخ في  2020لسنة  13 عدد رئاسيأمر 
 28اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  بالمصادقة على يتعلق 
 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق 2019جانفي 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل 
 .مشروع سدي تاسة وخّالد

  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

 جانفي 30 المؤرخ في 2020 لسنة 4 عدد وعلى القانون
 28 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2020
 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي 2019جانفي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع 
  ،سدي تاسة وخّالد

 بين 2019 جانفي 28وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 
حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

  .ويل مشروع سدي تاسة وخّالدواالجتماعي للمساهمة في تم

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة  ـالفصل األول
 بين حكومة الجمهورية التونسية 2019 جانفي 28بتاريخ 

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في 
 .تمويل مشروع سدي تاسة وخّالد

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

  .2020 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020فيفري  6مؤرخ في  2020لسنة  14 عدد رئاسيأمر 
اإلحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي  بالمصادقة على يتعلق 

سوق المالية المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بال
 2018 أكتوبر 31العالمية، موضوع االتفاقات المبرمة بتاريخ 

  .بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
  ظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق بتن2016

 جانفي 30 المؤرخ في 2020 لسنة 5 عدد وعلى القانون
 المتعلق بالموافقة على اإلحالة لفائدة الدولة للقرض 2020

الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية 
 بين 2018 أكتوبر 31العالمية، موضوع االتفاقات المبرمة بتاريخ 

  ،المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبيةالبنك 

 بين البنك 2018 أكتوبر 31وعلى االتفاقات المبرمة بتاريخ 
  .المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تمت المصادقة على اإلحالة لفائدة الدولة للقرض  ـالفصل األول
البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الرقاعي المصدر من قبل 

 بين 2018 أكتوبر 31العالمية، موضوع االتفاقات المبرمة بتاريخ 
 .البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020فيفري  6مؤرخ في  2020لسنة  15 عدد رئاسيأمر 
 14اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  بالمصادقة على يتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2019فيفري 

للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية 
 .بجهة سيدي بوزيد

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67عد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين ب


