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 2019 جوان 3مؤرخ في  2019لسنة  105 عدد رئاسيأمر 
 5الضمان المبرمة بتاريخ يتعلق بالمصادقة على اتفاقية 

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2019فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة 

والغاز والمؤسسة المذكورة بين الشركة التونسية للكهرباء 
  .يلتمويل استيراد الغاز الطبيع

  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

  جوان3مؤرخ في ال 2019 لسنة 46قانون عدد وعلى ال
 5تعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ  الم2019

 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية 2019فيفري 
اإلسالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل 

  ،بيعياستيراد الغاز الط

 بين 2019 فيفري 5وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 
الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء 

  .والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

  :ي اآلتي نصهيصدر األمر الرئاس

الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة 
ية التونسية والمؤسسة  بين الجمهور2019 فيفري 5بتاريخ 

سالمية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة الدولية اإل
المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة 

  . الغاز الطبيعيلتمويل استيراد

 ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل 
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما 
يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جوان 3تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 سبسيمحمد الباجي قايد ال

 

 

 2019 ماي 3 مؤرخ في 2019 لسنة 490أمر حكومي عدد 
يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في 

 .القطاع العمومي

 إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 األساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 والمرسوم عدد 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 

 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985

والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 

  النصوص التي نقحته أو تممته،

 مارس 6 المؤرخ في 1987 لسنة 8وعلى القانون عدد 
   المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،1987

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107مر الرئاسي عدد وعلى األ
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  مية عضوين بالحكومة، المتعلق بتس2017نوفمبر 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 430وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية 2017أفريل 

  للتقاعد في القطاع العمومي،

 15 المؤرخ في 2017 لسنة 748ر الحكومي عدد وعلى األم
المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية  2017جوان 

  للتقاعد في القطاع العمومي،




