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 ديسمبر 14يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 46أمر رئاسي عدد    

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط لالستثمار ي بين الجمهورية التونسية والبنك األوروب2017
 أفريل 23 المؤرخ في 2018 لسنة 22وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
الفصل األول ـ تمت المصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .تمويل مشروع الطريق السيارة الوسطالجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في  بين 2017 ديسمبر 14وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ   لالستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط، بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2017ديسمبر  14 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 2018

    .2018 أفريل 23تونس في   .هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كل فيما يخصه، بتنفيذ ،التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مكلفان ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .مة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسطلالستثمار للمساه بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2017 ديسمبر 14
 

منشآت نقل المياه المرتبطة بهما السعيدة والقلعة الكبرى وللتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي 2017أكتوبر  15يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 47رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  مهوريةالجرئيس     منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  ).فترة التحضير(

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
  أفريل23 المؤرخ في 2018 لسنة 23وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
لمبرمة الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض ا  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   ).فترة التحضير(المياه المرتبطة بهما تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في  بين 2017 أكتوبر 15بتاريخ وعلى اتفاقية القرض المبرمة   ،)فترة التحضير(الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية 2017أكتوبر  15 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2018 فترة (السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي  بين الجمهورية التونسية والبنك 2017 أكتوبر 15بتاريخ      .2018 أفريل 23تونس في   .التونسيةهذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ التجهيز واإلسك ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   ).التحضير

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29قانون عدد وعلى ال   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  . السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهماللتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي 2017أكتوبر  15القرض المبرمة بتاريخ يتعلق بالمصادقة على اتفاقية  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 48رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
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 أفريل 23 المؤرخ في 2018 لسنة 24وعلى القانون عدد 
ت نقل تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآالجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في  بين 2017 أكتوبر 15وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة بشأن بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية 2017أكتوبر  15 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2018     .2018 أفريل 23تونس في   .التونسيةهذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .لمياه المرتبطة بهماالسعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل ااإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي  بين الجمهورية التونسية والبنك 2017 أكتوبر 15بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .المياه المرتبطة بهما

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .ياه المرتبطة بهماالسعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المللتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي 2017أكتوبر  15يتعلق بالمصادقة على اتفاقية البيع ألجل المبرمة بتاريخ  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 49رئاسي عدد أمر    قايد السبسيمحمد الباجي   الجمهوريةرئيس 

 أفريل 23 المؤرخ في 2018 لسنة 25وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
  .المياه المرتبطة بهماتمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في الجمهورية  بين 2017 أكتوبر 15وعلى اتفاقية البيع ألجل المبرمة بتاريخ   الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما،بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلسالمي للتنمية 2017أكتوبر  15قية البيع ألجل المبرمة بتاريخ اتفا المتعلق بالموافقة 2018

اتفاقية البيع ألجل المبرمة الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه      .2018 أفريل 23تونس في   .التونسية الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية هذا األمرالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهمااإلسالمي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي تونسية والبنك  بين الجمهورية ال2017 أكتوبر 15بتاريخ 
 

 نوفمبر 9يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  2018 أفريل 23 مؤرخ في 2018 لسنة 50رئاسي عدد أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .خالل تنمية سالسل القيمةللمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من نك اإلفريقي للتنمية  بين الجمهورية التونسية والب2017
 أفريل 23 المؤرخ في 2018 لسنة 26على القانون عدد و   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
اتفاق القرض المبرم بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .قوية من خالل تنمية سالسل القيمةمشروع تثمين المناطق السالجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل  بين 2017 نوفمبر 9برم بتاريخ وعلى اتفاق القرض الم  ،تنمية سالسل القيمةللمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خالل  بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2017نوفمبر  9على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  المتعلق بالموافقة 2018

    .2018 أفريل 23تونس في   .لذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةاألمر الرئاسي اوالموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير الفالحة 2الفصل   .تنمية سالسل القيمةللمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خالل هورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية  بين الجم2017 نوفمبر 9
 

 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 


