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الهبة القابلة لالسترجاع المبرم بالمصادقة على اتفاق يتعلق  2019ماي  27  مؤرخ في 2019لسنة  96أمر رئاسي عدد      أفريل 5المؤرخ في  2016لسنة  29عدد  وعلى القانون  منه، 77و 67ين وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا لمشروعالدولي لإلنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية بين الجمهورية التونسية والبنك  2018سبتمبر  13بتاريخ 

ماي  27في  المؤرخ 2019لسنة  43عدد  قانونوعلى ال  بتنظيم المصادقة على المعاهدات،المتعلق  2016
الهبة القابلة لالسترجاع  لق بالموافقة على اتفاقتعالم 2019 تمبر سب 13الهبة القابلة لالسترجاع المبرم بتاريخ  على اتفاقو  ،لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطالياالدولي لإلنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية بين الجمهورية التونسية والبنك  2018سبتمبر  13المبرم بتاريخ 
مكلفان، كل فيما  الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  2الفصل   .التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطالياالتونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات بين الجمهورية  2018سبتمبر  13لالسترجاع المبرم بتاريخ الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق الهبة القابلة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .تونس وإيطاليالدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير  2018 الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي يخصه، بتنفيذ هذا األمر      .2019ماي  27تونس في   .للجمهورية التونسية
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اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بالمصادقة على يتعلق  2019ماي  27  مؤرخ في 2019لسنة  97أمر رئاسي عدد   لأفري 5المؤرخ في  2016لسنة  29عدد  وعلى القانون  منه، 77و 67ين وخاصة الفصل بعد االطالع على الدستور  إن رئيس الجمهورية، .لتوزيع الكهرباءالتونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة ونسية والوكالة بين الجمهورية الت 2019جانفي  4بتاريخ 
ماي  27مؤرخ في ال 2019لسنة  44قانون عدد وعلى ال  بتنظيم المصادقة على المعاهدات،المتعلق  2016
جانفي  4على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ و  ،الكهرباءالتونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع لشركة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة ابين الجمهورية التونسية والوكالة  2019جانفي  4المبرمة بتاريخ تعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الم 2019
اتفاقية الضمان عند أول الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .روع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباءلتمويل مشوالمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية  2019 والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع التونسية للكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة بين الجمهورية التونسية  2019جانفي  4طلب المبرمة بتاريخ      .2019ماي  27تونس في   .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي مكلفان، كل فيما  الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  2الفصل   .الكهرباء
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