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 جوان 7يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في  2019 جانفي 30 مؤرخ في 2019 لسنة 19 عدد أمر رئاسي   

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67خاصة الفصلين بعد االطالع على الدستور و  إن رئيس الجمهورية،  .المدرسيوالتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم  بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2018
 جانفي 30مؤرخ في ال 2019 لسنة 11قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
 جوان 7تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في  الم2019
لرئاسي الذي التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر ا ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2018جوان  7تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم في الفصل األول ـ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .جودة أساسيات التعليم المدرسيالتونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم  بين الجمهورية 2018 جوان 7وعلى اتفاق القرض المبرم في   ،لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الدولي لإلنشاء والتعمير  بين الجمهورية التونسية والبنك2018     .2019 جانفي 30تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر 

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 جانفي 25اتفاق القرض المبرم بتاريخ يتعلق بالمصادقة على  2019 جانفي 30 مؤرخ في 2019 لسنة 20 عدد أمر رئاسي
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقياإلفريقي للتنمية  بين الجمهورية التونسية والبنك 2018
 جانفي 30مؤرخ في ال 2019 لسنة 12قانون عدد وعلى ال   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .الربط الطرقي بالشمال الشرقيفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم والبنك اإلالجمهورية التونسية  بين 2018 جانفي 25وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ    ،لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2018جانفي  25تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  الم2019

    .2019 جانفي 30تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2فصل ال  .للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقيوالبنك اإلفريقي  بين الجمهورية التونسية 2018 جانفي 25
 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  . التقنية والتكنولوجيةللتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2017ديسمبر  21اتفاق القرض المبرم بتاريخ يتعلق بالمصادقة على  2019جانفي  30 مؤرخ في 2019 لسنة 21 عدد أمر رئاسي   محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016




