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 جانفي 30مؤرخ في ال 2019 لسنة 13قانون عدد وعلى ال
ية القدرات التقنية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنم بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية 2017ديسمبر  21 بتاريخ المبرمتعلق بالموافقة على اتفاق القرض  الم2019 الفصل األول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .ية القدرات التقنية والتكنولوجيةمشروع مساندة تنمالجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل  بين 2017 ديسمبر 21بتاريخ وعلى اتفاق القرض المبرم   والتكنولوجية،

ية القدرات للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنم بين الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي 2017 ديسمبر 21 ن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي التربية مكلفا ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .التقنية والتكنولوجية     .2019 جانفي 30تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةينشر 
 

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   ،إن رئيس الجمهورية . حالة الطوارئبإعالنيتعلق  2019 فيفري 4 مؤرخ في 2019 لسنة 25أمر رئاسي عدد     .ـ السيد يوسف بوزاخر  ـ السيد طارق شكيوة،  ـ السيد نجيب القطاري،  ـ السيد عبد السالم المهدي قريصيعة،  ـ السيد الطيب راشد،  :الصنف الثاني  : إلى اآلتي ذكرهم2019 جانفي 31ابتداء من    وسام الجمهورية من الصنف الثانيأسند  .2019 جانفي 31مؤرخ في  2019لسنة  22 عدد رئاسيبمقتضى أمر    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 
   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

ورية  حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهتعلنالفصل األول ـ  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب     .2019 فيفري 4تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 2الفصـل   .2019 س مار6 إلى غاية 2019  فيفري5التونسية ابتداء من 
 

 محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية
   

  ديسمبر17 مؤرخ في 2018 لسنة 88عدد كومي أمر ح   
القانون عدد الصادرة ب مجلة األداء على القيمة المضافةوعلى    الدستور،بعد اإلطالع على   من وزير المالية،باقتراح  الحكومة، رئيس إن  .هذه االمتيازات باالنتفاع وشروط %7 إلى األداء على القيمة المضافة بالتخفيض في نسبةالديوانية والالزمة لنشاط النقل الحديدي المنتفعة باإلعفاء من المعاليم  يتعلق بضبط قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار 2018

كما تم تنقيحها  1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 61   لسنة66القانون عدد وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة 
لمالية  المتعلق بقانون ا2017 ديسمبر 18المؤرخ في  2017 جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد التعريفة العلى و ،2018لسنة   ديسمبر 18المؤرخ في  2017  لسنة66عدد وخاصة القانون   بالنصوص الالحقةا وإتمامها تنقيحهتم كما 1989ديسمبر  30 المؤرخ في 1989 لسنة 113القانون عدد الصادرة بمقتضى 
 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وعلى القانون عدد   ،2018لسنة ة  المتعلق بقانون المالي2017
2017 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد   ، 2018لسنة  المتعلق بقانون المالية 2017ديسمبر 18المؤرخ في  2017  لسنة66عدد تنقيحه بالقانون  المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية كما تم 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975




