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 سبتمبر 14خ في مؤر 2021 لسنة 116عـدد أمر رئاسي 
يتعلق بالموافقة على اإلحالة لفائدة الدولة  2021

لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق 
مة النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع االتفاقية المبر

 بين وزارة االقتصاد والمالية ودعم 2021 سبتمبر 14بتاريخ 
  .االستثمار والبنك المركزي التونسي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،80بعد االطالع على الدستور وخاصة على الفصل 

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1977 لسنة 71وعلى القانون عدد 
ع صندوق  المتعلق بضبط عالقات البنك المركزي التونسي م1977

  النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى،

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

 26 المؤرخ في 2021 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  مة، المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكو2021جويلية 

 29 المؤرخ في 2021 لسنة 80وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،2021جويلية 

 أوت 2 المؤرخ في 2021 لسنة 85وعلى األمر الرئاسي عدد 
 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة االقتصاد والمالية 2021

  ودعم االستثمار،

 24مؤرخ في ال 2021 لسنة 109رئاسي عدد المر وعلى األ
تعلق بالتمديد في التدابير االستثنائية المتعلقة الم 2021أوت 

 ،بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب

 بين وزارة 2021 سبتمبر 14وعلى االتفاقية المبرمة بتاريخ 
 والبنك المركزي التونسي االقتصاد والمالية ودعم االستثمار

  .الملحقة

  :اآلتي نصهيصدر األمر الرئاسي 

 تتم الموافقة على اإلحالة لفائدة الدولة  ـالفصل األول
للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة 

من ) 522 549.680(وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين 
حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى 

لحقة بهذا األمر الرئاسي، الدولة التونسية، موضوع االتفاقية الم
 بين وزارة االقتصاد والمالية 2021 سبتمبر 14والمبرمة بتاريخ 

  .ودعم االستثمار والبنك المركزي التونسي

وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ 
المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة 

فقا لإلجراءات المعمول بها لدى الصندوق إلغاء المخصصات، و
  .والمحددة باالتفاقية المذكورة

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصـل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 سبتمبر 14تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  أوت25 مؤرخ فيالديوان الرئاسي الوزيرة مديرة من قرار 
  تفويض حق اإلمضاء،يتعلق ب 2021

 إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،

  بعـد االطـالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
 التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 نوفمبر 26 المؤرخ في 1990 لسنة 1953وعلى األمر عدد 

ـيم مصالـح رئاسة الجمهورية كمـا تم تنقيحه  المتعلـق بتنظ1990

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2001 لسنة 2136وإتمامه باألمـر عدد 

 أكتوبر 16 المؤرخ في 2012 لسنة 2473 واألمر عدد 2001

2012، 

 28 المؤرخ في 2020 لسنة 2األمر الرئاسي عدد وعلى 

مديرة ,  المتعلق بتسمية السيدة نادية عكاشة2020جانفي 

  ،2020 جانفي 28ديوان الرئاسي ابتداء من لل

 2021 أوت 5 المؤرخ في 95وعلى األمر الرئاسي عدد 

 بمهام مدير عام ، متصرف عامنزار عياد،المتعلق بتكليف السيد 

  .إدارة مركزية برئاسة الجمهورية




