
 

 

 

  

 
  

  

 
 
 
 

 

 

  

  

بقانون المالية التعديلي لسنة  يتعّلق 2022 نوفمبر 22  مؤرخ في2022سنة  ل69 عدد مرسوم
2022 ................................ ................................ ................. 

ر وزيرة المالية المؤرخ في  بتنقيح قرايتعلق 2022 نوفمبر 23 مؤرخ في من وزيرة الماليةقرار 
 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 2021 ديسمبر 28
  ....... 2022  المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21

  

 يتعلق 2022 نوفمبر 23 في مؤرخ المالية رةووزي والطاقة والمناجم الصناعة وزيرة منقرار 
 2020 مارس 31 في المؤرخ المالية ووزير الطاقي واالنتقال والمناجم الطاقة وزير قرار بتنقيح

 النفط منتوجات بيع أسعار ومتابعة بضبط المكلفة الفنية اللجنة وسير تركيبة بضبط المتعلق
  .......................... ................................ محليا والمكررة الموردة الجاهزة
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  3469صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 

  

  

  

  

 .2022بقانون المالية التعديلي لسنة   يتعّلق2022 نوفمبر 22  مؤرخ في2022سنة  ل69 عدد ممرسو

  إن رئيس الجمهورية،

  بعد مداولة مجلس الوزراء،

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه

   ـالفصل األول

 المتعلق 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21المرسوم عدد   من8 و7 و6 و5 و2أحكام الفصل األول والفصول  ُتلغى

  :، وتعوض باألحكام التالية2022بقانون المالية لسنة 

  ):جديد(الفصل األول 

  : كما يلي2022 تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة

   دينار000 000 130 41مداخيل ميزانية الدولة  -

   دينار000 000 914 50 نفقات ميزانية الدولة -

  دينار 000 000 784 9) عجز(لدولة نتيجة ميزانية ا -

  ):جديد (2الفصل 

دينار مبوبة  000 000 130 41ويبقى مرّخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها  2022يرّخص بالنسبة إلى سنة 

  : كما يلي

 دينار 000 000 040 36 المداخيل الجبائية -

 نار دي000 000 975 3 المداخيل غير الجبائية -

  دينار000 000 115 1الهبات  -

  .وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم

  ):جديد (5الفصل 

  . دينار000 000 914 50 قدره بما 2022  بالنسبة إلى سنةالدولة ميزانية لنفقات الدفع اعتمادات مبلغ يضبط

  .مج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوموتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرا

  ):جديد (6الفصل 

  .دينار 000 000 499 54 قدره بما 2022  بالنسبة إلى سنةالدولة ميزانية لنفقات التعهد اعتمادات مبلغ يضبط

  .وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم

  ):يدجد (7الفصل 

  . دينار000 000 690 19 قدره بما خزينة مـوارد يستخلص أن في 2022 سنة إلى بالنسبة يرّخص



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3470صفحــة 

  :يلي كما الخزينة تكاليف وتغطية الدولة ميزانية نتيجة لتمويل الموارد هذه تستعمل

  

  الدينار بحساب
  

 البيان المبلغ

 موارد االقتراض الخارجي 000 000 916 11

  االقتراض الداخليموارد 000 000 278 9

 موارد الخزينة - 1 504  000 000

 جملة مصادر التمويل 000 000 690 19

 تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 000 000 784 9

 تسديد أصل الدين الداخلي 000 000 534 5

 تسديد أصل الدين  الخارجي 000 000 272 4

  وتسبقات الخزينةقروض 000 000 100

 جملة االستعماالت 000 000 690 19

 

  ):جديد (8الفصل 

 بما قدره 2022تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 
 .دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا المرسوم  800 870 151 1

  .نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةي ـ 2الفصل 

 .2022  نوفمبر22تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  3471صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3472صفحــة 



  3473صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3474صفحــة 



  3475صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3476صفحــة 



  3477صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3478صفحــة 



  3479صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3480صفحــة 



  3481صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3482صفحــة 



  3483صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3484صفحــة 



  3485صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3486صفحــة 



  3487صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3488صفحــة 



  3489صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3490صفحــة 



  3491صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3492صفحــة 



  3493صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3494صفحــة 



  3495صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3496صفحــة 



  3497صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3498صفحــة 



  3499صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3500صفحــة 



  3501صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3502صفحــة 



  3503صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3504صفحــة 



  3505صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3506صفحــة 



  3507صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3508صفحــة 



  3509صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3510صفحــة 



  3511صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3512صفحــة 



  3513صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3514صفحــة 



  3515صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3516صفحــة 



  3517صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3518صفحــة 



  3519صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3520صفحــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  3521صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3522صفحــة 



  3523صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3524صفحــة 



  3525صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3526صفحــة 



  3527صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3528صفحــة 



  3529صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3530صفحــة 



  3531صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3532صفحــة 



  3533صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3534صفحــة 



  3535صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3536صفحــة 



  3537صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3538صفحــة 



  3539صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3540صفحــة 



  3541صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3542صفحــة 



  3543صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3544صفحــة 



  3545صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3546صفحــة 

  



  3547صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3548صفحــة 



  3549صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3550صفحــة 



  3551صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3552صفحــة 



  3553صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3554صفحــة 



  3555صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 

  

  

  

  

 

  

 المتعلق بتوزيع 2021 ديسمبر 28بتنقيح قرار وزيرة المالية المؤرخ في  يتعلق 2022 نوفمبر 23 مؤرخ في من وزيرة الماليةقرار 
  المتعلق بقانون المالية 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21عدد اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم 

  .2022لسنة 

  المالية، ةإن وزير

  طالع على الدستور،بعد اال

 52 وخاصة الفصل  المتعلق بالقانون األساسي للميزانية2019 فيفري 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15 وعلى القانون األساسي عدد

  منه،

 وعلى جميع النصوص 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة 

  التي نقحتها وتممتها،

 كما تم تنقيحه بالمرسوم 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21وعلى المرسوم عدد 

  ،2022 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 نوفمبر 22 المؤرخ في 2022 لسنة 69 عدد

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، 2021 أكتوبر 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

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

   المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،2019 أفريل 10المالية المؤرخ في وعلى قرار وزير 

 21 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 2021 ديسمبر 28وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 

  .2022لمتعلق بقانون المالية لسنة  ا2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021لسنة 

 :قررت ما يلي 

بما   المشار إليه أعاله وتعوض 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في  من قرار وزيرة المالية2 تلغى أحكام الفصلين األول و ـ األولالفصل

 :يلي

ثمار  حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات االست2022 توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة ـ) جديد(الفصل األول 

  .والنفقات األخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار ونفقات العمليات المالية

من هذا القرار، حسب البرامج واألقسام ومصادر ) جديد(عتمادات المنصوص عليها بالفصل األول  توزع االـ) جديد (2الفصل 

  .قرارالتمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا ال

  .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 2الفصل 

  .2022 نوفمبر 23تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3556صفحــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  3557صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 

  



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3558صفحــة 



  3559صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3560صفحــة 



  3561صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3562صفحــة 



  3563صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3564صفحــة 



  3565صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3566صفحــة 



  3567صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3568صفحــة 



  3569صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3570صفحــة 



  3571صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3572صفحــة 



  3573صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3574صفحــة 



  3575صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3576صفحــة 



  3577صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3578صفحــة 



  3579صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3580صفحــة 



  3581صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3582صفحــة 



  3583صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3584صفحــة 



  3585صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3586صفحــة 



  3587صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3588صفحــة 



  3589صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3590صفحــة 



  3591صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3592صفحــة 



  3593صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3594صفحــة 



  3595صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3596صفحــة 



  3597صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3598صفحــة 



  3599صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3600صفحــة 

 



  3601صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3602صفحــة 



  3603صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3604صفحــة 



  3605صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3606صفحــة 



  3607صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3608صفحــة 



  3609صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3610صفحــة 



  3611صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3612صفحــة 



  3613صفحـة   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   127عــدد 



  127عـــدد   2022 نوفمبر 23 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3614صفحــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 والمناجم الطاقة وزير قرار بتنقيح يتعلق 2022 نوفمبر 23 في مؤرخ المالية ووزيرة والطاقة والمناجم الصناعة وزيرة منقرار 
 ومتابعة بضبط المكلفة الفنية اللجنة وسير تركيبة بضبط المتعلق 2020 مارس 31 في المؤرخ المالية ووزير الطاقي االنتقالو

  .محليا والمكررة الموردة الجاهزة النفط منتوجات بيع أسعار

  المالية، ووزيرة والطاقة والمناجم الصناعة وزيرة إن

  الدستور، على االطالع بعد

  منه، 17 الفصل وخاصة النفط بمنتوجات المتعلق 1991 جويلية غرة في المؤرخ 1991 لسنة 45 عدد القانون وعلى

  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة، أعضاء ةبتسمي المتعلق 2021 أكتوبر 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الفنية اللجنة وسير تركيبة بضبط المتعلق 2020 مارس 31 في المؤرخ المالية ووزير الطاقي واالنتقال والمناجم الطاقة وزير قرار وعلى
 والمناجم ةوالطاق الصناعة وزير بقرار تنقيحه تم كما محليا والمكررة الموردة الجاهزة النفط منتوجات بيع أسعار ومتابعة بضبط المكلفة
  2021. أفريل 7 في المؤرخ االستثمار ودعم والمالية االقتصاد ووزير بالنيابة

  :يلي ما قررتا

 باألحكام وتعوض أعاله إليه المشار 2020 ارسم 31 في المؤرخ لقرارا من 5 الفصل من الثانية الفقرة أحكام تلغىـ  األول الفصل
 :التالية

 بالمائة سبعة نسبة بالتخفيض، أو بالترفيع للعموم، البيع لسعر الشهري التعديل قيمة تتجاوز أن يمكن وال): جديدة ثانية فقرة (5 الفصل
  .تعديل آخر منذ العمل به الجاري البيع سعر من%) 7(

  .التونسية للجمهورية الرسمي رائدبال القرار هذا ينشر ـ 2 الفصل

  .2022 نوفمبر 23تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة

  نائلة نويرة القنجي
  ة المالية وزير

 سهام البوغديري نمصية

  

  

  رئيس البلدية: تعريف اإلمضاء   9061 0330) : د(ت د و ب   سيةالرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التون: نسخة مطابقة 

  

  

  

  

  

  "2022 نوفمبر 23تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر والية تونس العاصمة يوم "


