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 نوفمبر 9بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 42أمر رئاسي عدد    

ي لالستثمار  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروب2017  أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .IIة السريعة يللمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديد
 مارس 18لمؤرخ في  ا2019 لسنة 26وعلى القانون عدد    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
 نوفمبر 9 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 2019
بنك األوروبي لالستثمار للمساهمة في الجمهورية التونسية وال بين 2017 نوفمبر 9على عقد التمويل المبرم بتاريخ و  ،IIللمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2017     .2019 مارس 18تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي  ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   .IIالحديدية السريعة للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي لالستثمار 2017نوفمبر  9الفصل األول ـ تمت المصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .IIل مشروع الشبكة الحديدية السريعة تموي

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67تور وخاصة الفصلين بعد االطالع على الدس  إن رئيس الجمهورية،  .IIالشبكة الحديدية السريعة للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية 2017نوفمبر  9بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 43أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 مارس 18مؤرخ في ال 2019 لسنة 27قانون عدد وعلى ال
اتفاقية القرض المبرمة الفصل األول ـ تمت المصادقة على   :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .IIلحديدية السريعة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة االجمهورية التونسية والمؤسسة األلمانية للقروض من أجل إعادة  بين 2017 نوفمبر 9وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ   ،IIالشبكة الحديدية السريعة للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل مشروع تونسية والمؤسسة األلمانية  بين الجمهورية ال2017نوفمبر  9تعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ الم 2019     .2019 مارس 18تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالنقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير  ـ 2الفصل   ،IIمشروع الشبكة الحديدية السريعة األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار للمساهمة في تمويل  بين الجمهورية التونسية والمؤسسة 2017 نوفمبر 9بتاريخ 

 
 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29وعلى القانون عدد    منه،77 و67بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   ،إن رئيس الجمهورية  .22المكنين والمهدية من الخط الحديدي  ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين 6الخط الحديدي إلعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل  بين الجمهورية التونسية والبنك األوروبي 2017ديسمبر  21بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ يتعلق  2019 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 44أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

 مارس 18 مؤرخ في 2019 لسنة 28قانون عدد وعلى    المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016
  ،22من الخط الحديدي  ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية 6الحديدي التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط لبنك االوروبي إلعادة ابين الجمهورية التونسية و 2017ديسمبر  21تعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ  الم2019
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اتفاق القرض المبرم بتاريخ المصادقة على  الفصل األول ـ تمت  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .22وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي  ومضاعفة 6للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي وروبي إلعادة التعمير والتنمية الجمهورية التونسية والبنك اال بين 2017 ديسمبر 21وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 
    .2019 مارس 18تونس في   .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةذ هذا األمر الرئاسي الذي النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفي ـ وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزير 2الفصل   ،22من الخط الحديدي  ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية 6الحديدي إلعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط لبنك االوروبي ارية التونسية و بين الجمهو2017 ديسمبر 21

 
بلدية  في الجزئيةالبلدية نتخابات يتعلق بدعوة الناخبين لال  2019 مارس 22 مؤرخ في 2019 لسنة 45أمر رئاسي عدد    محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية وعلى  المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 2012ديسمبر  20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد    منه،126بعد االطالع على الدستور، وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية، .2019سوق الجديد لسنة  كما تم تنقيحه  المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي  26 المؤرخ في 2014 لسنة 16ساسي عدد وعلى القانون األ  منه، 3 من الفصل 5جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة   لسنة 6وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد   منه، مكرر 103 و سادس عشر 49 ين وخاصة الفصل2017فيفري  14 المؤرخ في 2017 لسنة 7 بالقانون األساسي عدد وإتمامه

زنامة االنتخابات و المتعلق بر2019 مارس 18 المؤرخ في 2019   .2019 لسنة  الجزئية في بلدية سوق الجديدالبلدية

بالدائرة االنتخابية لسوق يدعى الناخبون  ـ الفصـل األول   :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه النتخاب أعضاء المجلس المسجلون بالدائرة االنتخابية المعنية  ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي  .2019 ماي 26حد يوم األ النتخاب أعضاء المجلس البلدي، الجديد من والية سيدي بوزيد      .2019 مارس 22 س فيتون  .للجمهورية التونسية ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي ـ 2ـل ـــــــــــالفص  .2019 ماي 25 السبتيوم  بسوق الجديد، البلدي
 

     محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية
وضبط المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  أعوان الدولة والجماعات لفائدة ظرفيةتكميلية  بإحداث منحة يتعّلق 2019 مارس 21  مؤرخ في284 عددأمر حكومي      ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  حكومة،إن رئيس ال  . مقاديرها

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011  لسنة89عددوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 لسنة 48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عددوالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع  المتعّلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985
 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114وعلى القانون عدد   منه،37 وخاصة الفصل 2011جوان  4 المؤرخ في 2011
 نقحته أو تممته،الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي  المتعّلق بإصدار مجّلة الضريبة على دخل األشخاص 1989


