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 2020 أوت 13 في  مؤرخ2020ة لسن 77 عددأمر رئاسي 
 على المعاهدة المنقحة إلنشاء تجمع دول لمصادقةيتعلق با

 16في إنجامينا بتاريخ المبرمة  )ص.س(الساحل والصحراء 
  .2013فيفري 

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 13 خ في المؤر2020لسنة  39 عدد األساسي وعلى القانون
المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة إلنشاء  2020أوت 

في إنجامينا  المبرمة )ص.س(تجمع دول الساحل والصحراء 
  ،2013 فيفري 16بتاريخ 

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

 تجمع دول الساحل والصحراء المعاهدة المنقحة إلنشاءوعلى 
  .2013 فيفري 16ي إنجامينا بتاريخ ف المبرمة )ص.س(

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

على المعاهدة المنقحة إلنشاء  المصادقة تتم ـ الفصل األول
في إنجامينا المبرمة  )ص.س(تجمع دول الساحل والصحراء 

  .2013 فيفري 16بتاريخ 

ر الرئاسي بالرائد الرسمي  هذا األمينشر  ـ2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 13 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
 2020 أوت 13  مؤرخ في2020سنة  ل78 عددأمر رئاسي 

 12 على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ لمصادقةعلق بايت
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2019ديسمبر 

باتفاق القرض المبرم بين  ار والتنمية والمتعلقإلعادة اإلعم
شركة نقل تونس والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل 

 المرسى لشركة نقل -  حلق الوادي–المسافرين للخط تونس 
  .تونس

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67ين بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل

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

  أوت13  المؤرخ في2020لسنة  40 عدد وعلى القانون
 12 الضمان المبرم بتاريخ اتفاقالمتعلق بالموافقة على  2020

وروبي إلعادة  بين الجمهورية التونسية والبنك األ2019ديسمبر 
باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل  اإلعمار والتنمية والمتعلق

تونس والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية للمساهمة في 
تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس 

   المرسى لشركة نقل تونس،-  حلق الوادي–

 بين 2019يسمبر  د12الضمان المبرم بتاريخ  وعلى اتفاق
الجمهورية التونسية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك  والمتعلق
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع 

 حلق –تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس 
  .ل تونس المرسى لشركة نق- الوادي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الضمان المبرم بتاريخ  المصادقة على اتفاق تتم ـ الفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2019 ديسمبر 12

باتفاق القرض المبرم بين شركة  إلعادة اإلعمار والتنمية والمتعلق
تنمية للمساهمة في نقل تونس والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار وال

تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس 
  . المرسى لشركة نقل تونس-  حلق الوادي–

 هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ينشر  ـ2 الفصل
  .للجمهورية التونسية

  .2020 أوت 13 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 أوت 18مؤرخ في  2020 لسنة 79 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
2020.  

 مستشارا لدى رئيس الجمهورية يسمى السيد حسن بالضياف
  .2020 أوت 1مكلفا بالشؤون االقتصادية، ابتداء من 

  
 أوت 19مؤرخ في  2020لسنة  80 عدد رئاسيبمقتضى أمر 

2020.  
تقبل استقالة السيدة هالة الحبيب، ملحق برئاسة الجمهورية 

 .2020 سبتمبر 1ابتداء من 




