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 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67لين بعد االطالع على الدستور وخاصة الفص  إن رئيس الجمهورية،  .مشروع دعم التعليم االبتدائيالعربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل  بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق 2018فيفري  28يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  2018 جويلية 11 في  مؤرخ2018 لسنة 68رئاسي عدد أمر    

 جويلية 11 المؤرخ في 2018 لسنة 42وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016
    .2018 جويلية 11تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالتربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  ـ وزير التنمية 2الفصل   .تمويل مشروع دعم التعليم االبتدائيوالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في  بين حكومة الجمهورية التونسية 2018 فيفري 28بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .تدائيواالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم االبحكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  بين 2018 فيفري 28برمة بتاريخ وعلى اتفاقية القرض الم  التعليم االبتدائي،لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم ة والصندوق العربي  بين حكومة الجمهورية التونسي2018فيفري  28 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2018
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لية  جوي11 مؤرخ في 2018 لسنة 589أمر حكومي عدد    
 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير المالية،  إن رئيس الحكومة،  ".سان ري"بتونس تابع لشركة إعادة التأمين  يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي 2018
المتممة  وجملة النصوص 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992  أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 64بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة    منها،68 و67والمنقحة لها وخاصة الفصلين 
ريخ  بتا250وعلى محضر جلسة اللجنة العليا لالستثمار عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   س الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسمية رئي2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    منها،147، وخاصة الفصل 2009

                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2018 جويلية 11تونس في   .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي 2الفصل   .مجال التعريف والتسويق لخدمات الشركةركيز مكتب تمثيلي بتونس ينشط في  والمتعلقة بت"SEN-RE"  سان ريالمالية ورئيس مجلس إدارة شركة إعادة التأمين بين وزير 2018 ماي 2األمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على االتفاقية الملحقة بهذا   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  ،2018 فيفري 7
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