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 2020 ماي 7 مؤرخ في 2020 لسنة 41 عددأمر رئاسي 
اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ  يتعلق بالمصادقة على 

بنك الدولي  بين الجمهورية التونسية وال2020 جانفي 30
لإلنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 .للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي

  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

 ماي 7  المؤرخ في2020لسنة  23 عدد وعلى القانون

اتفاق الضمان المبرم بتونس  المتعلق بالموافقة على  2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي 2020 جانفي 30بتاريخ 

ق باتفاق القرض المبرم بين الشركة لإلنشاء والتعمير والمتعل

التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

  ،للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي

 2020 جانفي 30وعلى اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 
بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمتعلق 

القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك باتفاق 
الدولي لإلنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم 

  .القطاع الطاقي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

رم بتونس ب المصادقة على اتفاق الضمان المتم ت ـالفصل األول
والبنك الدولي  بين الجمهورية التونسية 2020 جانفي 30بتاريخ 

لإلنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 .للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2020 ماي 7 مؤرخ في 2020 لسنة 42 عددأمر رئاسي 
اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم  يتعلق بالمصادقة على 

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2019 ديسمبر 17بتاريخ 
اإلفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك 

 للتنمية لتوفير خط تمويل فريقياإل والبنك اإلسكان
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في 
قطاعات الصحة والسكن االجتماعي والصناعة والطاقات 

 .المتجددة

  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

 ماي 7  المؤرخ في2020لسنة  24 عدد وعلى القانون
اتفاق الضمان عند أول طلب  المتعلق بالموافقة على  2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2019 ديسمبر 17المبرم بتاريخ 
 كاناإلساإلفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك 

والبنك االفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى 
والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن 

  ،االجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة

 ديسمبر 17وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 
المتعلق  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية و2019

 والبنك االفريقي للتنمية اإلسكانباتفاق القرض المبرم بين بنك 
لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات 
الناشطة في قطاعات الصحة والسكن االجتماعي والصناعة 

  .والطاقات المتجددة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الضمان عند أول  المصادقة على اتفاق متت ـ الفصل األول
 بين الجمهورية التونسية 2019 ديسمبر 17طلب المبرم بتاريخ 

والبنك اإلفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك 
 والبنك االفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات اإلسكان

الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة 
 . والصناعة والطاقات المتجددةوالسكن االجتماعي

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




