
  2847صفحـة   2020 نوفمبر 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   113عــدد 

  

  

  

  

 

  

 9مؤرخ في  2020لسنة  832بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020 نوفمبر

رئيسا لديوان رئيس مجلس   أحمد المشرقييسمى السيد
  .2020 سبتمبر 24نواب الشعب ابتداء من 

  .امتيازات وزيرتسند للمعني باألمر في هذه الوضعية رتبة و

  
 9مؤرخ في  2020لسنة  833بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2020 نوفمبر
 بصفة مكلف بمأمورية تنهى تسمية السيد أحمد المشرقي

  .2020 سبتمبر 24بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 

 

 

 

 

 12مؤرخ في  2020لسنة  119 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2020 نوفمبر
سند الصنف األول من الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان ي

  .للسيد محمد النوري بن مبارك" الصحة"قطاع 
  

 نوفمبر 12 مؤرخ في 2020 لسنة 120أمر رئاسي عدد 
 15يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ  2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020جوان 

نوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من والتعمير بع
  . أجل الصمود واإلنعاش
  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

 نوفمبر 12  المؤرخ في2020سنة  ل41 وعلى القانون عدد
 15لمتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ  ا2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020جوان 

والتعمير بعنوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من أجل 
  الصمود واإلنعاش،

 بين 2020 جوان 15وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 
الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بمبلغ قدره 

 أورو، بعنوان) 161.000.000(مائة وواحد وسّتون مليون 
  .التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود واإلنعاش

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

رم بتونس المصادقة على عقد القرض المب   تتمـالفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي 2020 جوان 15بتاريخ 

لإلنشاء والتعمير، بعنوان التمويل األول لسياسة التنمية الطارئة 
  .من أجل الصمود واإلنعاش

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

  .2020 نوفمبر 12تونس في 
  

 
  ورية الجمهرئيس 

 قيس سعيد

  

 نوفمبر 12 مؤرخ في 2020 لسنة 121عدد أمر رئاسي 
 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس 2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2020 جوان 4بتاريخ 
اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس 

  . التشغيلعن طريق اإلدماج االجتماعي و" 19-كوفيد"

  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

  نوفمبر12  المؤرخ في2020 لسنة 42وعلى القانون عدد 
 28ئيس الحكومة عدد المتعلق بالمصادقة على مرسوم ر 2020
 المتعلق بالموافقة على 2020جوان 10 المؤرخ في 2020لسنة 

 بين 2020 جوان 4 اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ
الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم 

عن طريق اإلدماج االجتماعي " 19-كوفيد"مجابهة جائحة فيروس 
  والتشغيل، 

 بين 2020 جوان 4تفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ وعلى ا

الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم 

عن طريق اإلدماج االجتماعي " 19-كوفيد"مجابهة جائحة فيروس 

  . والتشغيل




