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 2022  سبتمبر20مؤرخ في  2022لسنة  712أمر عدد 

يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل حول منح هبة لحكومة 
  .الجمهورية التونسية من حكومة اليابان القتناء معدات طبية

  إن رئيس الجمهورية،

ر الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين باقتراح من وزي
  بالخارج،

  بعد االطالع على الدستور،

 أكتوبر 20 المؤرخ في 1984 لسنة 1242وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة الشؤون الخارجية،1984

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137 عدد الرئاسيوعلى األمر 
  حكومة،بتسمية رئيسة لل المتعلق 2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138 عدد الرئاسيوعلى األمر 
  بتسمية أعضاء الحكومة، المتعلق 2021أكتوبر 

وعلى تبادل الرسائل حول منح هبة لحكومة الجمهورية 
التونسية من حكومة اليابان القتناء معدات طبية، الممضى بتونس 

  .2022 فيفري 9بتاريخ 

  :يصدر األمر اآلتي نصه

األول ـ تتم المصادقة على تبادل الرسائل حول منح الفصل 
هبة لحكومة الجمهورية التونسية من حكومة اليابان القتناء معدات 

  .2022 فيفري 9طبية، الملحق بهذا األمر، الممضى بتونس في 

 ـ ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2022 سبتمبر 20تونس في 
  

 
  جمهورية الرئيس 

 قيس سعيد

  

  

  

 يتعّلق 2022 سبتمبر 20مؤرخ في  2022 لسنة 715 عدد أمر
للفئات الفقيرة والفئات االقتصادي بإحداث برنامج الّتمكين 

محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج األمان االجتماعي واألشخاص 
  .به االنتفاع وإجراءاتوضبط شروط  ذوي اإلعاقة

ة، رئيس إنالجمهوري  

   الدستـور، على االطالع بعد

 30 في المؤرخ 2019 لسنة 10 عدد األساسي القانون وعلى
 تم كما االجتماعي األمان برنامج بإحداث المتعلق 2019 جانفي
 جانفي 31 في المؤرخ 2022 لسنة 8 عدد بالمرسوم إتمامه
2022،  

 13 في ؤرخالم 2019 لسنة 15 عدد األساسي القانون وعلى
  للميزانية، األساسي بالقانون المتعلق 2019 فيفري

 ديسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى
 جميع وعلى العمومية، المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973

 لسنة 66 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص
 المالية ونبقان المتعلق 2017 ديسمبر 18 في المؤرخ 2017
  ،2018 لسنة

 15 في المؤرخ 2005 لسنة 83 عدد التوجيهي القانون وعلى
 وحمايتهم المعوقين باألشخاص بالّنهوض المتعّلق 2005 أوت
 16 في المؤرخ 2016 لسنة 41 عدد بالقانون تنقيحه تم كما
 ،2016 ماي

 جوان 30 في المؤرخ 2020 لسنة 30 عدد القانون وعلى
  والتضامني، االجتماعي قتصادباال المتعلق 2020

 سبتمبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 88 عدد المرسوم وعلى
  بالجمعيّات، المتعلق 2011

 مارس 20 في المؤرخ 2022 لسنة 15 عدد المرسوم وعلى
  األهلية، بالشركات المتعلق 2022

 نوفمبر 8 في المؤرخ 2005 لسنة 2978 عدد األمر وعلى
 االجتماعية الشؤون وزارة مشموالت بضبط المتعلق 2005

 634 عدد باألمر تنقيحه تم كما بالخارج والتونسيين والتضامن
 وضبط بإحداث المتعلق 2012 جوان 8 في المؤرخ 2012 لسنة

 بوزارة بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كتابة مشموالت
  االجتماعية، الشؤون

    نوفمبر 29 في المؤرخ 2005 لسنة 3078 عدد األمر وعلى 
 والصناعات الصغرى الحرف أنشطة قائمة بضبط المتعلق 2005

 الكفاءة توفر ممارستها تستوجب التي األنشطة وتحديد التقليدية
 في المؤرخ 2009 لسنة 439 عدد باألمر إتمامه تم كما المهنية

 ،2009 فيفري 16

 ديسمبر 10 في المؤرخ 2011 لسنة 4650 عدد األمر وعلى
 للشؤون الجهوية اإلدارات ومشموالت يمبتنظ المتعلق 2011

  االجتماعية،

 نوفمبر 18 في المؤرخ 2013 لسنة 5183 عدد األمر وعلى
 التمويل إسناد وشروط وإجراءات معايير بضبط المتعّلق 2013

 النصوص جميع وعلى منه 10 الفصل وخاصة للجمعيات العمومي
 لسنة 568 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو نّقحته التي

 ،2016 ماي 17 في المؤرخ 2016




