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إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية "للمساهمة في تمويل مشروع بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  2018مارس  21المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  2019  جانفي22 المؤرخ في 2019 لسنة 5وعلى القانون عدد   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ، منه77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   هورية،إن رئيس الجم  ."إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع  بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2018مارس  21قة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ يتعلق بالمصاد 2019 جانفي 22 مؤرخ في 2019 لسنة 14 عدد  رئاسيأمر    بية الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العر بين 2018 مارس 21وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   ،"بالمستشفيات إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية "للمساهمة في تمويل مشروع  تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ الفصل األول ـ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  ".بالمستشفيات

إعادة تأهيل وتجهيز "مويل مشروع االقتصادية العربية للمساهمة في ت بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية 2018 مارس 21     .2019 جانفي 22تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر  بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ، كل فيما يخصه، مكلفانالصحة والتعاون الدولي ووزير ر ـ وزير التنمية واالستثما2الفصل   ".أقسام طبية بالمستشفيات
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 أفريل 10المبرمة بتاريخ لقرض المتعلق بالموافقة على اتفاقية ا 2019  جانفي22 المؤرخ في 2019 لسنة 6وعلى القانون عدد   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ، منه77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  ). الثالثةالمرحلة(برنامج التنمية المندمجة العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل  بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق 2018أفريل  10 على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ بالمصادقةيتعلق  2019 جانفي 22 مؤرخ في 2019 لسنة 15عدد أمر رئاسي 
نمية االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج الت بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء 2018 نمية المندمجة واالجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التلعربي لإلنماء االقتصادي حكومة الجمهورية التونسية والصندوق ا بين 2018 أفريل 10المبرمة بتاريخ على اتفاقية القرض و  ،)المرحلة الثالثة(المندمجة  المبرمة بتاريخ اتفاقية القرض الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  ).المرحلة الثالثة(

قتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل العربي لإلنماء اال بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق 2018 أفريل 10 بالرائد الرسمي للجمهورية بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر  ، كل فيما يخصه،مكلفانوالصيد البحري الفالحة والموارد المائية  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   ).المرحلة الثالثة(نمية المندمجة برنامج الت     .2019 جانفي 22تونس في   .التونسية
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