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 2020فيفري  6مؤرخ في  2020لسنة  10 عدد رئاسيأمر 
 14اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  بالمصادقة على يتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2019فيفري 

 رونيةللتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة اإللكت
«E-Santé». 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77و 67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 2020 جانفي 30 المؤرخ في 2020 لسنة 1 عدد وعلى القانون
 فيفري 14اقية القرض المبرمة بتاريخ بالموافقة على اتفالمتعلق 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة 2019
  ،«E-Santé»  في تمويل بـرنامج دعم الـصحة اإللكترونية

 بين 2019 فيفري 14وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 
في الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة 

 .«E-Santé» تمويل بـرنامج دعم الـصحة اإللكترونية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة  ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والوكالة 2019 فيفري 14بتاريخ 

الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل بـرنامج دعم الـصحة 
  .«E-Santé» اإللكترونية

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020فيفري  6مؤرخ في  2020لسنة  11 عدد رئاسيأمر 
 2016اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة  بالمصادقة على يتعلق 

ية وحكومة جمهورية ألمانيا بين حكومة الجمهورية التونس
 .االتحادية

  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 في2020 لسنة 2 عدد وعلى القانون
لق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة المتع 2020
 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا 2016

  االتحادية،

 بين حكومة 2016وعلى اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 
  .االتحاديةالجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تمت المصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان ـ الفصل األول
 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2016سنة 

  .االتحاديةألمانيا 

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

  .2020 فيفري 6تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020فيفري  6مؤرخ في  2020 لسنة 12 عدد رئاسيأمر 
بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة يتعلق 

الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية االيطالية متعلق 
ببرنامج دعم القطاع الخاص واإلدماج المالي في مجالي 
الفالحة واالقتصاد االجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل 

 وصندوق الودائع القرض بين البنك المركزي التونسي
 .2019 مارس 18والقروض االيطالي، المبرمين في 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77و 67لى الدستور وخاصة الفصلين بعد االطالع ع

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

 جانفي 30 في  المؤرخ2020 لسنة 3 عدد وعلى القانون
 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة 2020

الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية االيطالية متعلق ببرنامج 
دعم القطاع الخاص واإلدماج المالي في مجالي الفالحة واالقتصاد 
االجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي 

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


