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 2015 نوفمبر 23 مؤرخ في 2015 لسنة 46 أساسي عدد ونــنقا
 14 المؤرخ في 1975 لسنة 40 بتنقيح وإتمام القانون عدد يتعلق
  .)1( المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر1975 ماي

    باسم الشعب،

  . مجلس نواب الشعببعد مصادقةو

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون األساسي اآلتي نصه 

 1975 لسنة 40يضاف إلى القانون عدد  ـ لألواالفصل 
 المتعلق بجوازات السفر ووثائق 1975 ماي 14المؤرخ في 

  : السفر فصل أول مكرر هذا نصه

يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد :  الفصل األول مكرر

  .الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة

ل من له عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع األمر من قب
مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة االبتدائية المختصة 

ستعجالي المقررة  النزاع وفقا إلجراءات القضاء االالذي ينظر في
 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند 206بالفصل 

  .البّت في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر

من الفصل لفقرة الفرعية ـ أ ـ إلى أحكام اتضاف  ـ 2 الفصل

 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 40 من القانون عدد 13
أحد  " المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة1975

  ".من "بعد عبارة" أو الوالدين

من الفصل ـ أ ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية  ـ 3 الفصل
ماي  14 المؤرخ في 1975 لسنة 40 من القانون عدد 15

أحد "ئق السفر عبارة  المتعلق بجوازات السفر ووثا1975
  ".تراجع"بعد عبارة "الوالدين أو 

رية ينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي للجمهو

  .ينّفذ كقانون من قوانين الدولةالتونسية و

  .2015 نوفمبر 23تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
ــ  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

  نوفمبر10 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستومصادقته نواب الشعبمداولة مجلس 
2015.            

 2015 نوفمبر 23 مؤرخ في 2015لسنة  47عدد  وننـاق
ادة العامة ـ في الزياالكتتابص للدولة في ــــبالترخي يتعلق

  .)1( اإلسالمي للتنميةالرابعة في رأس مال البنك
    باسم الشعب،

  . مجلس نواب الشعببعد موافقةو
  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 

فصل وحيد ـ يرّخص لوزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 
ادة العامة الرابعة في رأس ـ في الزياالكتتابفي القائم في حق الدولة 

 بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة مال البنك اإلسالمي للتنمية
دينار إسالمي منها ثمانية ماليين ) 16.850.000(وخمسين ألف 

دينار إسالمي تدفع ) 8.425.000(وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف 
 .2016 قسطا نصف سنوي ابتداء من جانفي 40على 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينّفذ 
  .قوانين الدولةكقانون من 

  .2015 نوفمبر 23تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
  
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

  نوفمبر10 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوافقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
2015.  

  
 2015ر  نوفمب23  مؤرخ في2015لسنة  48  عددقانون
 2015 أكتوبر 2اتفاق القرض المبرم في بالموافقة على  يتعلق

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 
  .)1(لتمويل مشروع تطوير الطرقات

    باسم الشعب،
  .وبعد موافقة مجلس نواب الشعب

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 
الملحق بهذا رض لى اتفاق القتمت الموافقة عفصل وحيد ـ 

 بين الجمهورية 2015 أكتوبر 2القانون والمبرم بتونس في 
التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير الخاص بمنح قرض 
قدره مائة وثمانية وسبعون مليون وسبع مائة ألف أورو 

  .لتمويل مشروع تطوير الطرقات)  أورو178.700.000(
ينّفذ  الرسمي للجمهورية التونسية وائدينشر هذا القانون بالر
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2015 نوفمبر 23تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ
   :األعمال التحضيرية) 1

  نوفمبر10 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
2015.  

  القــوانيــن


