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 2020 ماي 28  مؤرخ في2020لسنة  50 عددأمر رئاسي 
 جانفي 30يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  2020
 للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة االلكترونية والتعمير

  .لدعم التحول الرقمي للخدمات اإلدارية

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67 على الدستور وخاصة الفصلين بعد االطالع

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

  ماي28  المؤرخ في2020لسنة  25عدد  وعلى القانون

 30المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2020

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  2020جانفي 

لدعم  للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة االلكترونية والتعمير

  ،التحول الرقمي للخدمات اإلدارية

بين  2020 جانفي 30مبرم بتاريخ وعلى اتفاق القرض ال

للمساهمة في  الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

لدعم التحول الرقمي للخدمات  تمويل برنامج الحوكمة االلكترونية

  .اإلدارية

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ م تت ـالفصل األول

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  2020ي  جانف30

لدعم  للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة االلكترونية والتعمير

 .التحول الرقمي للخدمات اإلدارية

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 28 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 يدقيس سع

 2020 ماي 28  مؤرخ في2020لسنة  51أمر رئاسي عدد 
 جانفي 30يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020
والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى 

  .والمتوسطة المبتكرة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67لى الدستور وخاصة الفصلين بعد االطالع ع

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

 2020  ماي28 المؤرخ في 2020لسنة  26عدد  وعلى القانون
 2020 جانفي 30المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 

 التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لدعم بين الجمهورية
  ،الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

 بين 2020 جانفي 30وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 
الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لدعم 

  .الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ م تت ـالفصل األول

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020 جانفي 30

والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 .المبتكرة

رسمي  هذا األمر الرئاسي بالرائد الينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 28 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

                  2020 ماي 28  مؤرخ في2020لسنة  52 عددأمر رئاسي 
يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم 

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2019 ديسمبر 17بتاريخ 
نمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة اإلفريقي للت

التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 
  . المخطط الثالث عشر–وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 
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ريل  أف5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

  ماي28  المؤرخ في2020لسنة  27 عدد وعلى القانون
المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب  2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2019 ديسمبر 17المبرم بتاريخ 
ركة التونسية اإلفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الش

للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة 
  . المخطط الثالث عشر–نقل الكهرباء 

 ديسمبر 17وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 
 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية والمتعلق 2019

 للكهرباء والغاز للمساهمة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية
 المخطط –في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

  .الثالث عشر

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 المصادقة على اتفاق الضمان عند أول م تت ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية 2019 ديسمبر 17طلب المبرم بتاريخ 

المتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة والبنك اإلفريقي للتنمية و
التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 

 . المخطط الثالث عشر–وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2لفصل ا
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 28 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

علق  يت2020 ماي 28 مؤرخ 2020لسنة  53 عددأمر رئاسي 
بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 

 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2019 ديسمبر 17
إفريقيا "للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق 

ة التونسية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشرك" ننمو معا
للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز 

  . المخطط الثالث عشر–شبكة نقل الكهرباء 
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
  عاهدات، المتعلق بتنظيم المصادقة على الم2016

 ماي 28  المؤرخ في2020لسنة  28 عدد وعلى القانون
لمتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب  ا2020

 بين الجمهورية التونسية والبنك 2019 ديسمبر 17المبرم بتاريخ 
اإلفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق 

لمسند لفائدة الشركة والمتعلق بالقرض ا" إفريقيا ننمو معا"
التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 

  ، المخطط الثالث عشر–وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

 ديسمبر 17اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ وعلى 

 بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية بصفته 2019

والمتعلق " إفريقيا ننمو معا"ي صندوق الجهة المكلفة بالتصرف ف

بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة 

 المخطط –في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

  .الثالث عشر

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

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

والبنك اإلفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق 
والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة " إفريقيا ننمو معا"

التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 
 .الث عشر المخطط الث–وتجهيز شبكة نقل الكهرباء 

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 ماي 28 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

 

  

يتعلق  2020 ماي 29قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
 11 استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في أحكامبإدخال 
متعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا ال 2008مارس 

 .للمدرسة الوطنية لإلدارة

 إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة 
 ومكافحة الفساد، 

   على الدستور،بعد االطالع

نوفمبر  3المؤرخ في  1964لسنة  44على القانون عدد و
  ،المدرسة القومية لإلدارةالمتعلق بإعادة تنظيم  1964

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

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوعلى 

أفريل  12 لمؤرخ فيا 2020لسنة  19وعلى القانون عدد 
المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  2020

 ،)19 - كوفيد(لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا  


