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  2020أوت  7  مؤرخ في2020  لسنة 74 عددأمر رئاسي 
 أكتوبر 18 على عقد التمويل المبرم بتاريخ بالمصادقةيتعلق 
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2019

للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة 
  .بتونس

  مهورية،إن رئيس الج

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

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

 2020 أوت 7  المؤرخ في2020سنة  ل35 وعلى القانون عدد
 2019وبر  أكت18المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 

بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار  للمساهمة في 
  تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس، 

 بين 2019 أكتوبر 18وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ 
الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في 

  .نية القديمة بتونسز العمراتمويل برنامج إحياء المراك

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 على عقد التمويل المبرم بتاريخ المصادقة  تتمـالفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2019 أكتوبر 18

لالستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية 
  . القديمة بتونس

نشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  يـ 2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020 أوت 7  مؤرخ في2020لسنة  75أمر رئاسي عدد 
 أكتوبر 22 القرض المبرم بتاريخ بالمصادقة على اتفاقيتعلق 
لتنمية  بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية ل2018

للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة 
  .بتونس

  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

 2020 أوت 7  المؤرخ في2020ة سن ل36 وعلى القانون عدد
 أكتوبر 22 القرض المبرم بتونس بتاريخ اتفاقالمتعلق بالموافقة على 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للمساهمة في 2018
  تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس،

 بين 2018 أكتوبر 22القرض المبرم بتاريخ  يةتفاقاوعلى 
جمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في ال

  .القديمة بتونستمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 القرض المبرم بتونس صادقة على اتفاقمال  تتمـالفصل األول 
الوكالة  و بين الجمهورية التونسية2018 أكتوبر 22بتاريخ 
 للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز الفرنسية

  .العمرانية القديمة بتونس

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

  .2020أوت  7 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2020أوت  7  مؤرخ في2020لسنة  76 عددأمر رئاسي 
 المنشئة للمنطقة القارية االتفاقية تعلق بالمصادقة علىي

  .اإلفريقية للتبادل الحر

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 7  المؤرخ في2020لسنة  34 وعلى القانون األساسي عدد
 المنشئة للمنطقة االتفاقيةالمتعلق بالموافقة على  2020أوت 

  بادل الحر،القارية اإلفريقية للت

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

  . المنشئة للمنطقة القارية اإلفريقية للتبادل الحراالتفاقيةوعلى 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 المنشئة للمنطقة االتفاقية تتم المصادقة على ـالفصل األول 
  .  لقارية اإلفريقية للتبادل الحرا




