
  24عـــدد   2019 مارس 22 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   898صفحــة 

        
 نوفمبر 9بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 42أمر رئاسي عدد    

ي لالستثمار  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروب2017  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .IIة السريعة يللمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديد
 مارس 18لمؤرخ في  ا2019 لسنة 26وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
 نوفمبر 9 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 2019
بنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في الجمهورية التونسية وال بين 2017 نوفمبر 9على عقد التمويل المبرم بتاريخ و  ،IIللمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2017     .2019 مارس 18تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .IIالحديدية السريعة للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2017نوفمبر  9الفصل األول ـ تمت المصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .IIل مشروع الشبكة الحديدية السريعة تموي

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67تور وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدس  إن رئيس الجمهورية،  .IIالشبكة الحديدية السريعة للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2017نوفمبر  9بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 43أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 مارس 18مؤرخ في ال 2019 لسنة 27قانون عدد وعلى ال
اتفاقية القرض المبرمة الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .IIلحديدية السريعة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة االجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل إعادة  بين 2017 نوفمبر 9وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   ،IIالشبكة الحديدية السريعة للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع تونسية والمؤسسة األلمانية  بين الجمهورية ال2017نوفمبر  9تعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ الم 2019     .2019 مارس 18تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  ـ 2الفصل   ،IIمشروع الشبكة الحديدية السريعة األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2017 نوفمبر 9بتاريخ 

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   ،إن رئيس الجمهورية  .22المكنين والمهدية من الخط الحديدي  ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين 6الخط الحديدي إلعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2017ديسمبر  21بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 44أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 28قانون عدد وعلى    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
  ،22من الخط الحديدي  ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية 6الحديدي التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط لبنك االوروبي إلعادة ابين الجمهورية التونسية و 2017ديسمبر  21تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  الم2019


