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على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ يتعلق بالمصادقة  2019 مارس 5 مؤرخ في 2019 لسنة 34أمر رئاسي عدد     د الباجي قايد السبسيمحم  الجمهوريةرئيس   .2019 مارس 5تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل 
تعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي  الم2019مارس  5مؤرخ في ال 2019 لسنة 19ساسي عدد األقانون وعلى ال   منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .نينيجمهورية الب بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017 ديسمبر 13  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد   ،وحكومة جمهورية البينين بين حكومة الجمهورية التونسية 2017 ديسمبر 13مبرم بتاريخ 

على االتفاق المتعلق بالنقل الفصل األول ـ تمت المصادقة   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .نينيجمهورية الب بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة 2017ديسمبر  13وعلى االتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بتاريخ   تنظيم المصادقة على المعاهدات، المتعلق ب2016  جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية، .يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 2019 مارس 6 مؤرخ في 2019 لسنة 35أمر رئاسي عدد      الباجي قايد السبسيمحمد  الجمهوريةرئيس   .2019 مارس 5تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .نينيالتونسية وحكومة جمهورية الب بين حكومة الجمهورية 2017مبر  ديس13الجوي المبرم بتاريخ 
   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

أفريل  5 إلى غاية 2019 مارس 7التونسية لمدة شهر ابتداء من الفصل األول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2019فيفري  4 المؤرخ في 2019 لسنة 25ي عدد وعلى األمر الرئاس
    .2019 مارس 6تونس في   .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 2الفصـل   .2019

 
     محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .وضبط مقاديرهااإلدارية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة  لفائدة أعوان  بعنوان القسط األولفي األجوربالزيادة ق يتعّل 2019 مارس 5في  مؤرخ 2019 لسنة 209أمر حكومي عدد    
 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عددوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، ساسي العام ألعوان الدولة  المتعّلق بضبط النظام األ1983
 لسنة 48 حته أو تممته وخاصة المرسوم عددالنصوص التي نقوالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع نية والعسكرية للتقاعد  المتعّلق بنظام الجرايات المد1985
 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989لسنة  114وعلى القانون عدد   ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011
 المؤرخ في 2018 لسنة 56نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي ص  المتعّلق بإصدار مجّلة الضريبة على دخل األشخا1989

 ،2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ديسمبر 27




