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جويلية  9مؤرخ في  2019لسنة  118أمر رئاسي عدد 
 بتاريخ المبرم الضمان اقاتف يتعلق بالمصادقة على 2019

 األوروبي والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جانفي 8
 لفائدة المسند بالقرض والمتعلق والتنمية اإلعمار إلعادة

 تطهير برنامج تمويل في للمساهمة للتطهير الوطني الديوان
 10 000 من أقل سكانها عدد أولويـة ذات مدينة 33

  .ساكن

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67عد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين ب

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 جويلية 9مؤرخ في ال 2019 لسنة 57قانون عدد وعلى ال

 8 بتاريخ المبرم الضمان اتفاق على بالموافقـة تعلقالم 2019

 إلعادة األوروبي والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جانفي

 الوطني الديوان لفائدة المسند بالقرض والمتعلق والتنمية اإلعمار

 ذات مدينة 33 تطهير برنامج تمويل في للمساهمة للتطهير

  ،ساكن 10 000 من أقل سكانها عدد أولويـة

 بين 2019 جانفي 8 بتاريخ المبرم الضمان تفاقوعلى ا

 والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي والبنك التونسية ريةالجمهو

 للتطهير الوطني الديوان لفائدة المسند بالقرض والمتعلق

 عدد أولويـة ذات مدينة 33 تطهير برنامج تمويل في للمساهمة

  .ساكن 10 000 من أقل سكانها

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المبرم الضمان تفاقالفصل األول ـ تمت المصادقة على ا

 والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جانفي 8 بتاريخ

 المسند بالقرض والمتعلق والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي

 برنامج تمويل في للمساهمة للتطهير الوطني الديوان لفائدة

 10 000 من أقل سكانها عدد أولويـة ذات مدينة 33 تطهير

  .ساكن

ر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ ينشر هذا األم2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

جويلية  9مؤرخ في  2019لسنة  119أمر رئاسي عدد 

 المبرم الضمـان اتفاق يتعلق بالمصادقة على 2019
 والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جـانفـي 8 بتاريخ

 لفائدة المسند بالقرض والمتعلق للتنمية فريقياإل

 برنامج تمويل في للمساهمة للتطهير الوطني الديوان
 10 000 من أقل تعد التي الصغرى البلديات تطهير
  .)Iقسط (ساكن

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5في  المؤرخ 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

  المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 جويلية 9مؤرخ في ال 2019 لسنة 58قانون عدد وعلى ال

 8 بتاريخ المبرم الضمـان اتفاق على بالموافقة تعلقالم 2019

 للتنمية اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جـانفـــي

 للتطهير الوطني يوانالد لفائدة المسند بالقرض والمتعلق

 تعد التي الصغرى البلديات تطهير برنامج تمويل في للمساهمة

  ،)Iقسط (ساكن 10 000 من أقل

 بين 2019 جـانفـــي 8 بتاريخ المبرم الضمـان اتفاقوعلى 

 بالقرض والمتعلق للتنمية اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية

 تمويل في ساهمةللم للتطهير الوطني الديوان لفائدة المسند

 ساكن 10 000 من أقل تعد التي الصغرى البلديات تطهير برنامج

  .)Iقسط(

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المبرم الضمـان اتفاق الفصل األول ـ تمت المصادقة على

 اإلفريقي والبنك التونسية الجمهورية بين 2019 جـانفـــي 8 بتاريخ

 للتطهير الوطني الديوان لفائدة المسند بالقرض والمتعلق للتنمية

 تعد التي الصغرى البلديات تطهير برنامج تمويل في للمساهمة

  .)Iقسط (ساكن 10 000 من أقل

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 9تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي


