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 جوان 28 مؤرخ في 2017 لسنة 49عدد أساسي قانون 

 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة 2017

رية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية الجمهو

المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم 

المتعلق بالقرض المبرم بين  و2016 نوفمبر 29بتاريخ 

الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة األلمانية 

للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع 

  .)1(1 جاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزرإن

    باسم الشعب،    

  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد 

  : اآلتي نصهاألساسي  يصدر رئيس الجمهورية القانون

تبادل مذكرات بين حكومة الموافقة على  تمت  ـفصل وحيد

الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا االتحادية بتاريخ 

 المتعلق بالتعاون المالي 2016 نوفمبر 28 و2016 نوفمبر 25

 2016 نوفمبر 29 وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ ،والفني

القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء اتفاق المتعلق بو

 بمبلغ  والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعماروالغاز

 11.500.000,000)(وخمسمائة ألف قدره إحدى عشر مليون 

للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا أورو 

  .، الملحقين بهذا القانون األساسي1ضوئية بتوزر 

بالرائد الرسمي للجمهورية األساسي ينشر هذا القانون 

  .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2017 جوان 28تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

  يمحمد الباجي قايد السبس

    
ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
   :األعمال التحضيرية) 1

 جوان 13 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
2017.  

 2017 جوان 28 مؤرخ في 2017 لسنة 50قانون عدد 
 18يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 

 الجمهورية التونسية والصندوق  بين حكومة2017أفريل 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة في تمويل 

  .)1(مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة
    باسم الشعب،    

  . مجلس نواب الشعبموافقةوبعد 
  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون

حقة بهذا فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، المل
 بين حكومة الجمهورية 2017 أفريل 18القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 

التونسية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بمبلغ قدره 
دينار كويتي للمساهمة في تمويل ) 20.000.000(عشرون مليون 

  .مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة
 الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ينشر هذا القانون بالرائد

  .كقانون من قوانين الدولة
  .2017 جوان 28تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

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

 جوان 13 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستوموافقته نواب الشعبمداولة مجلس 
2017.  

  
 2017  جوان28 مؤرخ في 2017 لسنة 51انون عدد ق

يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 
  .)1(السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

    باسم الشعب،    
  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد 

  : اآلتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون
لوظيفة العمومية الذين يبلغون  يمكن ألعوان ا ـاألولفصل ال

 2018 جانفي 1السن القانونية للتقاعد خالل الفترة الممتدة من 
 طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه 2021 جانفي 1إلى 

  .السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون
 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على األعوان والعملة 2الفصل 

ف أسالك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة المنتمين لمختل
  .العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ

   :األعمال التحضيرية) 1

 جوان 13 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
2017.  

2017 28 مؤرخ في  2017 لسنة   جوان مؤرخ في انون عدد ققانون عدد ق لسنة  مؤرخ في  جوان51انون عدد 
يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 

 مؤرخ في 
يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 

(السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 

1

يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 
(

يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 
.

يتعلق بضبط أحكام استثنائية لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ 
السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية
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بين في االنتفاع بأحكام هذا يتعين على األعوان والعملة الراغ
القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل اإلداري في أجل 

هذا القانون بالرائد الرسمي نشر أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ 
  .للجمهورية التونسية

 ا ـ تعرض مطالب اإلحالة على التقاعد، بعد حصوله3الفصل 
يمارس سلطة على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي 

ن، على يالتسلسل أو اإلشراف اإلداري إزاء األعوان والعملة المعني
  .لجنة مختصة برئاسة الحكومة

  .تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية

في المطالب المقدمة باالعتماد البت  ـ تتولى اللجنة 4الفصل 
  .خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي

  . معلاليكون قرار الرفضرط أن ويشت

 ـ يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا ألحكام هذا 5الفصل 
القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ االنقطاع عن النشاط وبتنفيل 

  .يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية لإلحالة على التقاعد

رح بها في  يخول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصال
آخر بعد اإلحالة على التقاعد على معنى أحكام تقاعد نطاق نظام 
  .هذا القانون

 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات 6الفصل 
االجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ اإلحالة 

ونية على التقاعد طبقا ألحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القان
  .لإلحالة على التقاعد

 ـ تضبط إجراءات وصيغ تطبيق األحكام الواردة بهذا 7الفصل 
  .القانون بمقتضى أمر حكومي

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ 
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2017 جوان 28تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي


