
  41عـــدد   2021 ماي 11 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1190صفحــة 

 2021 ماي 7  مؤرخ في2021لسنة  37 عددأمر رئاسي 
يتعلق بالمصادقة  على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم 

 بين الجمهورية التونسية 2020 أكتوبر 21بتونس بتاريخ 
ثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين والبنك األوروبي لالست

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والبنك األوروبي 
لالستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة 

  .  المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67ن بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلي

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 أفريل 19  المؤرخ في2021لسنة  17وعلى القانون عدد 

لمتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب  ا2021

ورية التونسية  بين الجمه2020 أكتوبر 21المبرم بتونس بتاريخ 

والبنك األوروبي لالستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين 

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والبنك األوروبي لالستثمار 

للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة 

  وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة،         

 21ضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ وعلى اتفاق ال

 بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2020أكتوبر 

والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية الستغالل 

وتوزيع المياه والبنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في تمويل 

ات ة وربطها بالشبكمشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاو

    .والمنشآت المائية للشركة

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة على اتفاق الضمان عند أول  تتم ـ الفصل األول

 بين الجمهورية 2020 أكتوبر 21طلب المبرم بتونس بتاريخ 

التونسية والبنك األوروبي لالستثمار والمتعلق بعقد التمويل 

ركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والبنك المبرم بين الش

األوروبي لالستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة 

  .بكات والمنشآت المائية للشركةمعالجة المياه ببجاوة وربطها بالش

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ  2الفصـل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 ماي 7تونس في 
  

 
  جمهورية الرئيس 

 قيس سعيد

 2021 ماي 7  مؤرخ في2021لسنة  38 عددأمر رئاسي 
 22تعلق بالمصادقة  على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ ي

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية 2020أكتوبر 
للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد 

  .  تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

  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

 أفريل 19  المؤرخ في2021لسنة  18وعلى القانون عدد 

 22المبرمة بتاريخ  المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض 2021

 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2020 أكتوبر

للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى 

  بالماء الصالح للشرب،  

 بين 2020 أكتوبر 22وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 
لمساهمة في الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية ل

تونس الكبرى بالماء الصالح تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد 
  .للشرب

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 على اتفاقية القرض المبرمة المصادقة تتم ـ الفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والوكالة 2020 أكتوبر 22بتاريخ 

 وتأمين تزويد ج تعزيزالفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنام
  .تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

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

  .2021 ماي 7تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 ماي 7  مؤرخ في2021لسنة  39 عددأمر رئاسي 
 10لمبرم بتاريخ تعلق بالمصادقة  على اتفاق التمويل اي

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي 2020فيفري 
للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع اإلدماج 

  . والتضامني بوالية القيروانواالجتماعي االقتصادي
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016  لسنة29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016




