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 2021 فيفري 16  في مؤرخ2021لسنة  9 عددأمر رئاسي 
 جويلية 13تعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ ي

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض 2020
من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في 

  .  - مرحلة أولى-القطاع العمومي 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67صة الفصلين بعد االطالع على الدستور وخا

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 فيفري 16 المؤرخ في 2021لسنة  1 وعلى القانون عدد

 13المتعلق بالموافقة على عقد  القرض المبرم بتاريخ  2021

لمؤسسة األلمانية  بين الجمهورية التونسية وا2020جويلية 

للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات 

   مرحلة أولى،-في القطاع العمومي

 بين 2020 جويلية 13وعلى عقد القرض المبرم بتاريخ 

  الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل 

   العموميإعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في القطاع

  . مرحلة أولى-

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة  على  عقد القرض المبرم بتاريخ    تتمـالفصل األول 

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2020 جويلية 13

للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات 

  .- مرحلة أولى-في القطاع العمومي

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 فيفري 16تونس في 

  

 

  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2021 فيفري 16  مؤرخ في2021لسنة  10 عددأمر رئاسي 
 3علق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ يت

والمؤسسة األلمانية  بين الجمهورية التونسية 2020جوان 
للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 

   .- مرحلة ثانية -اإلصالحات في القطاعين البنكي والمالي  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المصادقة على المعاهدات،  المتعلق بتنظيم2016

 فيفري 16  المؤرخ في2021لسنة  2وعلى القانون عدد 

المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ  2021

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2020 جوان 3

ات للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالح

  مرحلة ثانية،-نكي والماليفي القطاعين الب

 بين 2020 جوان 3 وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 

الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل إعادة 

اإلعمار لتمويل برنامج دعم اإلصالحات في القطاعين البنكي 

  . -مرحلة ثانية-والمالي  

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة على عقد القرض المبرم بتونس    تتمـل الفصل األو

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2020 جوان 3بتاريخ 

األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 

   .-مرحلة ثانية-اإلصالحات في القطاعين البنكي والمالي  

ي  ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسم ـ2الفصــــل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 فيفري 16تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




