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 2021 ماي 11  مؤرخ في2021نة  لس41 عددأمر رئاسي 
 مارس 31تعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ ي

 التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  بين الجمهورية2021
  .19ـ والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد 

  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

 ماي 11  المؤرخ في2021لسنة  23انون عدد وعلى الق
 31 المتعلق بالموافقة على  اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2021
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021مارس 

  ،19 ـ تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيدوالتعمير لتوفير 

 بين 2021 مارس 31وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 
تمويل مهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتوفير الج

  .19 ـ إضافي لمشروع مجابهة كوفيد

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ   تتمـالفصل األول 
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2021 مارس 31

  .19 ـ مويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيدتوالتعمير لتوفير 

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

  .2021 ماي 11تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 ماي 11  مؤرخ في2021لسنة  42 عددأمر رئاسي 
 22تعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ ي

بي ان بي " بين الجمهورية التونسية والبنكين 2021فيفري 
لتمويل اقتناء شاحنات " بي ان بي باريبا"و " باريبا فورتيس

  .عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

فريل  أ5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016

 ماي 11  المؤرخ في2021  لسنة24وعلى القانون  عدد 
 22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2021
بي ان بي باريبا " بين الجمهورية التونسية والبنكين 2021فيفري 
ء شاحنات عسكرية لتمويل اقتنا" بي ان بي باريبا"و" فورتيس

  لفائدة وزارة الدفاع الوطني، 

 بين 2021 فيفري 22وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 
بي "و" بي ان بي باريبا فورتيس"الجمهورية التونسية والبنكين 

كرية لفائدة وزارة الدفاع لتمويل اقتناء شاحنات عس" ان بي باريبا
   .الوطني

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

اتفاقية القرض المبرمة  المصادقة على  تتم ـالفصل األول
بي " بين الجمهورية التونسية والبنكين 2021 فيفري 22بتاريخ 

لتمويل اقتناء " بي ان بي باريبا"و" ان بي باريبا فورتيس
  . شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني

مي  ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسـ 2الفصـل 
  .للجمهورية التونسية

  .2021 ماي 11تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2021 ماي 11  مؤرخ في2021لسنة  43 عددأمر رئاسي 
يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 

 بشأن اإلطار الترويجي للصحة والسالمة 187االتفاقية رقم 
مة العمل الدولية بجنيف في المهنيتين، المعتمدة من قبل منظ

    .2006جوان  15
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 11  المؤرخ في2021 لسنة 22وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية 2021ماي 

رويجي للصحة والسالمة  بشأن اإلطار الت187إلى االتفاقية رقم 
 15المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 

  ،2006جوان 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، 2016




