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 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون  منه، 77 و 67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولةالسعودية  بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية 2019جانفي  13بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ يتعلق  2019 مارس 22   مؤرخ في2019لسنة  46أمر رئاسي عدد    

 مارس 22 المؤرخ في 2019لسنة  29 وعلى القانون عدد  بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق 2016
لتمويل برنامج  الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية بين 2019 جانفي 13اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ وعلى   تمويل برنامج دعم ميزانية الدولة،ل بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية 2019جانفي  13بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ لق المتع 2019 مر الرئاسي الذي  وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األـ 2 الفصل  .العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة بين الجمهورية التونسية والمملكة 2019 جانفي 13بتاريخ  تتم المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة ـ الفصـل األول   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه  .م ميزانية الدولةدع     .2019 مارس 22تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 جويلية 11 في المبرم القرض عقدبالمصادقة على يتعلق  2019 مارس 25   مؤرخ في2019لسنة  47أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون  منه، 77 و 67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .والمالي البنكي القطاعين في اإلصالحات دعم برنامج لتمويل اإلعمار إعادة أجل من للقروض األلمانية سةوالمؤس التونسية الجمهورية  بين 2018
  دات،بتنظيم المصادقة على المعاه المتعلق 2016

 مارس 25مؤرخ في ال 2019 لسنة 30قانون عدد وعلى ال
 جويلية 11 في المبرم القرض عقد على بالموافقةتعلق الم 2019
ووزير التنمية واالستثمار والتعاون  وزير المالية ـ 2 الفصل  .والمالي البنكي القطاعين في اإلصالحات دعم برنامج لتمويل اإلعمار إعادة أجل من للقروض األلمانية والمؤسسة التونسية الجمهورية بين 2018 جويلية 11 في القرض المبرم عقد المصادقة على تمت ـ الفصـل األول   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه  .والمالي البنكي القطاعين في اإلصالحات دعم برنامج لتمويل اإلعمار إعادة أجل من للقروض األلمانية والمؤسسة التونسية الجمهورية  بين2018 جويلية 11 في المبرم القرض عقد علىو  ،والمالي البنكي القطاعين في اإلصالحات دعم برنامج لتمويل اإلعمار إعادة أجل من للقروض األلمانية والمؤسسة التونسية الجمهورية  بين2018 بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي كل فيما يخصه،  ،انمكلفالدولي      .2019 مارس 25تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسيةينشر بالرائد 

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29عدد  وعلى القانون  منه، 77 و 67ين  وخاصة الفصلبعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .التونسية والمتوسطة الصغرى والصناعات والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة المخصص الدعم ببرنامج والمتعلقين الفرنسية الجمهورية وحكومة التونسية وريةالجمه حكومة بين ،2018 جانفي 31و 2017 ديسمبر 28 في التوالي على المبرمين وملحقه المالي البروتوكولبالمصادقة على يتعلق  2019 مارس 25   مؤرخ في2019لسنة  48أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 مارس 25المؤرخ في  2019 لسنة 31قانون عدد وعلى ال  بتنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق 2016
 جانفي 31و 2017 ديسمبر 28 في التوالي على المبرمين وملحقه المالي البروتوكول علىتعلق بالموافقة  الم2019
  ،التونسية والمتوسطة الصغرى والصناعات والمتوسطة الصغرى المؤسسات لفائدة المخصص الدعم ببرنامج والمتعلقين نسيةالفر الجمهورية وحكومة التونسية الجمهورية حكومة بين ،2018


