
  68عـــدد   2022 جوان 14 ––جمهورية التونسية الرائد الرسمي لل  2016صفحــة 

  

  

  

  

 

  
 2022 جوان 14 مؤرخ في 2022سنة  ل543 عدد رئاسيأمر 

تعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ ي
 بين الجمهورية التونسية والمصرف 2022 أفريل 13

المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض 
المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها 

  .ي بصفة جزئيةمن الغاز الطبيعي الجزائر
  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   منه،12 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 2021سبتمبر 

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

 جوان 14  المؤرخ في2022لسنة  37 وعلى المرسوم عدد
المتعّلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس  2022

 بين الجمهورية التونسية والمصرف 2022 أفريل 13بتاريخ 
 بالقرض المسند المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة

للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز 
  ،الطبيعي الجزائري بصفة جزئية

 2022 أفريل 13وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 
بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي لالستثمار والتجارة 

 للشركة التونسية للكهرباء الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند
  .غاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئيةوالغاز لتمويل شراءاتها من ال

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة    تتم ـالفصل األول
 بين الجمهورية التونسية 2022 أفريل 13بتونس بتاريخ 

ارة الخارجية، والمتعلقة والمصرف المغاربي لالستثمار والتج
بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ ثالثين 

دوالر أمريكي، لتمويل شراءاتها من ) 30.000.000,000(مليون 
  .الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية

ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي   ـ2ــل الفص
  .مهورية التونسيةللج

  .2022 جوان 14في تونس 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 

  

ن  جوا13 مؤرخ في 2022لسنة  542 عدد أمـــر رئاسـي
 وآجال بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ يتعلق 2022
الخصوصي لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ  البرنامج تطبيق
  .القانونية السن

  إن رئيس الجمهورية

  باقتراح من رئيسة الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117وعلى األمر الرئاسي عدد 
  استثنائية، بتدابير علقالمت 2021 سبتمبر

 ماي 31 في المؤرخ 1967 لسنة 20 عدد القانون وعلى
 وعلى للعسكريين العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1967
 47 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع
  ،2009 جويلية 8 في المؤرخ 2009 لسنة

 ويليةج 14 في المؤرخ 1967 لسنة 29 عدد القانون وعلى
 والقانون للقضاء األعلى والمجلس القضاء بنظام المتعلق 1967

 تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى للقضاة األساسي
 28 في المؤرخ 2016 لسنة 34 عدد األساسي القانون وخاصة
  ،2016 أفريل

 سبتمبر 26 في المؤرخ 1970 لسنة 6 عدد المرسوم وعلى
 المحاسبات دائرة ألعضاء ساسياأل القانون بضبط المتعلق 1970
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

   ،2011 سبتمبر 29 في المؤرخ 2011 لسنة 90

 أوت أول في المؤرخ 1972 لسنة 67 عدد القانون وعلى
 األساسي القانون وضبط اإلدارية المحكمة بتسيير المتعلق 1972

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى ألعضائها
 جويلية 24 في المؤرخ 2001 لسنة 78 عدد األساسي القانون
2001،  

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
 عدد القانون وآخرها تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

  ،2021 جوان 7 في المؤرخ 2021 لسنة 27




