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 23 مؤرخ في 2020  لسنة129رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

يكلف السيد طارق األدب، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام 
دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة األمم المتحدة ممثل سفير 

  .2020 سبتمبر 21ك ابتداء من رويبنيو

  
 23 مؤرخ في 2020  لسنة130دد رئاسي عبمقتضى أمر 

  .2020نوفمبر 
يكلف السيد محمد كريم الجموسي، بمهام سفير فوق العادة 

 أكتوبر 23ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 
2020.  

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة131رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

ر فوق يكلف السيد األسعد عجيلي، وزير مفوض، بمهام سفي
 10العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطرابلس ابتداء من 

  .2020أكتوبر 

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة132رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020نوفمبر 

يكلف السيد عادل بن عبد الّله، مستشار الشؤون الخارجية، 
 18بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميالنو ابتداء من 

  .2020أكتوبر 

  

 23 مؤرخ في 2020  لسنة133رئاسي عدد مقتضى أمر ب
  .2020نوفمبر 

يكلف السيد نادر بوسريح، وزير مفوض، بمهام قنصل 
  .2020 نوفمبر 1الجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 

 

  

 

  

 نوفمبر 25 خ في مؤر2020 لسنة 924عدد أمر حكومي 
 «AZUR PAPIER» إسناد شركةــ بقيتعّل 2020

 71لقانون عدد امن  20 ل بالفصاالمنصوص عليهات االمتياز
 المتعلق بقانون 2016 بتمبرس 30 المؤرخ في 2016لسنة 

  .االستثمار

  إن رئيس الحكومة، 

  باقتراح من وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 
لضمان االجتماعي كما تم تنقيحه  المتعلق بتنظيم أنظمة ا1960

 2007 لسنة 51وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
  ،2007 جويلية 23المؤرخ في 

 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 المؤرخ 2011نة  لس51بالنصوص الالحقة وخاصة المرسوم عدد 
  ،2011 جوان 6في 

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 82وعلى القانون عدد 
 45 وخاصة الفصل 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1973

 منه المحدث لصندوق التطوير والالمركزية الصناعية،

وعلى مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة 
 1989 لسنة 114 بمقتضى القانون عدد على الشركات الصادرة

 كما تم تنقيحها وإتمامها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في 
 المؤرخ 2019 لسنة 78بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

  ،2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ديسمبر 23في 

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 
بالقانون وإتمامه نون االستثمار كما تم تنقيحه  المتعلق بقا2016
تعلق الم 2019 ماي 29مؤرخ في ال 2019 لسنة 47عدد 

  بتحسين مناخ االستثمار،

 فيفري 14المؤرخ في  2017 لسنة 8القانون عدد وعلى 
  ، الجبائيةاالمتيازات المتعلق بمراجعة منظومة 2017

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 جوان 9  المؤرخ  في 1978 لسنة 578وعلى األمر عدد 
 المتعلق بمراجعة  النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق 1978

إتمامه  بالنصوص التطوير والالمركزية  الصناعية كما تم تنقيحه و
 11 المؤرخ في 2008 لسنة 386األمر عدد الالحقة وخاصة 

  ،2008فيفري 

 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991وعلى األمر عدد 
على المحيط وبضبط أصناف  المتعّلق بدراسة المؤّثرات 2005

 الوحدات الخاضعة لدراسة المؤّثرات على المحيط وأصناف
 الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

 9مؤرخ في ال 2017 لسنة 388حكومي عدد المر وعلى األ
تعلق بضبط تركيبة المجلس األعلى لالستثمار الم 2017مارس 

تونسية للهيئة ال نظيمه وبالتنظيم اإلداري والماليوطرق ت
 لالستثمار وللصندوق التونسي لالستثمار وقواعد تسييره كما تم

              مؤرخ فيال 2018 لسنة 572حكومي عدد  باألمر الإتمامه
 ،2018 جوان 20




