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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
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 بشأن اإلطار الترويجي للصحة 187وعلى االتفاقية رقم 
المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية والسالمة المهنيتين، 

  .2006جوان 15بجنيف في 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية    تتمـالفصل األول 
 بشأن اإلطار الترويجي للصحة والسالمة 187إلى االتفاقية رقم 

 15يف في المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجن
  .2006جوان 

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

  .2021 ماي 11تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

  

  

 2021 ماي 5 مؤرخ في 2021 لسنة 327 عدد أمـر حكومي
وتنظيمها اإلداري  للسكنى قاريةالع يتعلق بضبط مهام الوكالة

 .والمالي وقواعد سيرها

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير التجهيز واإلسكان والبنية التحتية،

 االطالع على الدستور،بعد 

 أفريل 14 المؤرخ في 1973 لسنة 21وعلى القانون عدد 
 السياحية والصناعية والسكنية،  المتعلق بتهيئة المناطق1973

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78عدد  لقانونوعلى ا
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة 

 وخاصة القانون وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
المتعلق  2007  ديسمبر27 المؤرخ في 2007 لسنة 69د دع

 المبادرة االقتصادية، بحفز

 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
 ،2006 جوان 12في   المؤرخ0062 لسنة 36

 فيفري 26 المؤرخ في 1990 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى 1990

  لسنة62جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 
 ،2009 جويلية 31مؤرخ في ال2009 

صادرة بالقانون عدد وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير ال
 كما تم تنقيحها 1994 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122

 لسنة 29وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 
 ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المحاسبة للمؤسسات،  المتعلق بنظام1996

 أوت 17في  المؤرخ 2015 لسنة 33ون عدد وعلى القان
بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل   المتعلق2015

  من الدستور،92

 جانفي 21في  المؤرخ 1974 لسنة 33وعلى األمر عدد 
تم   المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما1974

 ،2001 ماي 3ي  فالمؤرخ 2001 لسنة 986تنقيحه باألمر عدد 

 فيفري 15 المؤرخ في 1974 لسنة 93وعلى األمر عدد 
 تم إتمامه كما  المتعلق بضبط مشموالت وزارة التجهيز1974

 ،1992  فيفري3 المؤرخ في 1992 لسنة 248باألمر عدد 

 المؤرخ في أول أفريل 1987 لسنة 529وعلى األمر عدد 
لمؤسسات  المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات ا1987

العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك 
 الدولة كامل رأس مالها،

 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 567وعلى األمر عدد 
االنتداب المباشر بالمنشآت   المتعلق بضبط شروط وصيغ1997

 العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية،

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2197 عدد وعلى األمر
العمومية  المنشآت  المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على2002
المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين  وصيغ

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد االلتزامات 
ي الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر الحكوم

 ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 510عدد 

 سبتمبر 27 المؤرخ في 2004 لسنة 2265وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي ال تكتسي 2004

صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه باألمر 
 ،2007 أكتوبر 23 المؤرخ في 2007 لسنة 2560عدد 

 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910لى األمر عدد وع
 المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005

وعلى المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وعلى 
 3170وخاصة األمر عدد  التي نقحته أو تممته جميع النصوص

 ،2010  ديسمبر 13   المؤرخ في2010لسنة 

 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039دد وعلى األمر ع
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه 2014

ماي  11  المؤرخ في2018 لسنة 416باألمر الحكومي عدد 
2018، 




