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 2021 جوان 30 مؤرخ في 2021لسنة  60 عدد رئاسي أمر
األوروبي  تعلق بالمصادقة على البروتوكول اإلضافي لالتفاقي

 التونسية المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية
والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام 

  .جمهورية كرواتيا إلى االتحاد األوروبي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 30  المؤرخ في2021لسنة  32 وعلى القانون األساسي عدد

ضافي لالتفاق المتعلق بالموافقة على البروتوكول اإل 2021جوان 

األوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية 

والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام جمهورية 

  كرواتيا إلى االتحاد األوروبي،

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

البروتوكول اإلضافي لالتفاق األوروبي المتوسطي وعلى 

المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة األوروبية 

ودولها األعضاء، مراعاة النضمام جمهورية كرواتيا إلى االتحاد 

  األوروبي،

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على البروتوكول اإلضافي     تتم  ـ  الفصل األول

تفاق األوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية لال

التونسية والمجموعة األوروبية ودولها األعضاء، مراعاة النضمام 

 27                                        ّ               جمهورية كرواتيا إلى االتحاد األوروبي، الموق ع ببروكسال في 

  .2020جويلية 

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 

  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 30ونس في ت
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 2021 جوان 30  مؤرخ في2021لسنة  61 عدد أمر رئاسي
 29تعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ ي

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2020ديسمبر 
لمبرمة للتنمية االقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض ا

بين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل 

  .مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية
  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

  جوان30  المؤرخ في2021سنة  ل33 وعلى القانون عدد
 29متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  ال2021

 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي 2020ديسمبر 
متعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين للتنمية االقتصادية العربية وال

الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين 

  شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية،

 بين 2020 ديسمبر 29وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية الجمهورية التونسية 

والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية الستغالل 
وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في 

  المناطق الحضرية،

  :صهيصدر األمر الرئاسي اآلتي ن

المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة        تتم  ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية والصندوق 2020 ديسمبر 29بتاريخ 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض 
المبرمة بين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه والصندوق 

ية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الكويتي للتنمية االقتصاد
  .تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

 ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي  ـ2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




