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 ماي 21 مؤرخ في 2020 لسنة 49رئاسي عدد بمقتضى أمر 
2020.  

ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء الة الحبيب هة  السيدىسمت

  .2020أفريل  1من 

  

  

 

  

 20مؤرخ في  2020لسنة  319بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020ماي 

 أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، مكلف  السيديسمى

بمأمورية بديوان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع 

  .2020 أفريل 1الوطنية الكبرى ابتداء من 

  

 20مؤرخ في  2020لسنة  320د بمقتضى أمر حكومي عد
  .2020ماي 

يكّلف السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بمهام 

  .مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة

  
 20مؤرخ في  2020لسنة  321بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2020ماي 
تنهى تسمية السيد حكيم بن سلطان، قاض من الرتبة الثانية 

ية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول ماي بصفة مكلف بمأمور
2020.  

 

 20مؤرخ في  2020لسنة  322بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2020ماي 

تنهى تسمية السيد زهير بن تنفوس، مستشار بالمحكمة 
 بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من ،اإلدارية

  .2020 أفريل 15

 

  
 يتعلق 2020 ماي 26مالية مؤرخ في قرار من وزير ال

بالتمديد في تعليق خطايا التأخير بعنوان التصاريح 
  .الجبائية

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

  صوص الالحقة،أو إتمامها بالن

وعلى مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 
كما تم تنقيحها  1988 جوان 2المؤرخ في  1988 لسنة 61

 لسنة 78وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2019 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019
  ،2020لسنة 

 دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة وعلى مجلة الضريبة على
 المؤرخ 1989 لسنة 114على الشركات الصادرة بالقانون عدد 

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

  ،2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019ديسمبر 

 لسنة 11 لية الصادرة بالقانون عددوعلى مجلة الجباية المح
كما تم تنقيحها وإتمامها  1997 فيفري 3المؤرخ في  1997

المؤرخ  2015 لسنة 53بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
  ،2016المتعلق بقانون المالية لسنة  2015 ديسمبر 25في 

وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بالقانون 

 كما تم تنقيحها 2000 أوت 9 المؤرخ في 2000  لسنة82عدد 

 لسنة 78وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بقانون المالية 2019 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019

  ،2020لسنة 

 المؤرخ في 2020 لسنة 6وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 

لتخفيف  المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية ل2020 أفريل 16

وخاصة " 19 -كوفيد "من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

   منه،13 و8الفصلين 

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 
  .لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها المتع2020فيفري 


