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   في  مؤرخ2020لسنة  13 عددمرسوم من رئيس الحكومة 
الخاصة بإنجاز  اآلجال  بمراجعةيتعلق 2020 أفريل 27

  .فاع بالحوافز واالنتاالستثمار
 إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،

 والفقرة الثانية 65 طالع على الدستور وخاصة الفصلبعد اال
   منه،70من الفصل 

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 
مه بالقانون  المتعلق بقانون االستثمار، كما تم تنقيحه وإتما2016
 المتعلق 2019 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47عدد 

 ،بتحسين مناخ االستثمار

 فيفري 14 المؤرخ في 2017 لسنة 8وعلى القانون عدد 

ما تم ك الجبائية، االمتيازات المتعلق بمراجعة منظومة 2017

  ديسمبر18 المؤرخ في 2017 لسنة 66تنقيحه بالقانون عدد 

  ،2018نون المالية لسنة  المتعلق بقا2017

 أفريل 17 المؤرخ في 2018 لسنة 20وعلى القانون عدد 

   المتعلق بالمؤسسات الناشئة،2018

 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47وعلى القانون عدد 

القانون ب إتمامه كما تم ، المتعلق بتحسين مناخ االستثمار2019

علق  المت2019 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019 لسنة 78عدد 

 ،2020بقانون المالية لسنة 

 ديسمبر 23 المؤرخ في 2019 لسنة 78وعلى القانون عدد 
  ،2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 

 المتعّلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 2020

 ،"19 - كوفيد"س كورونا لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيرو

 .جلس الوزراءوبعد مداولة م

 :يصدر المرسوم اآلتي نصه

 وإلى غاية 2020 مارس 23يعّلق بداية من  ـ الفصل األول

  :اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

 من 21 األجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل -

 2016 سبتمبر 30مؤرخ في  ال2016 لسنة 71القانون عدد 

  .المتعلق بقانون االستثمار

أجل األربع سنوات المنصوص عليه بالمّطة الثانية من الفقرة  -

 .أعالهبالمطة األولى  المشار إليه 21الثالثة من الفصل 

من القانون عدد  4األجل الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل  -

لمتعلق بقانون  ا2016سبتمبر  30  المؤرخ في2016 لسنة 71

  .االستثمار

يعلق لنفس الفترة الواردة بالفصل األول من هذا  ـ 2الفصل 
 من 4بالفقرة األولى من الفصل   األجل المنصوص عليهالمرسوم

 2018 أفريل 17 المؤرخ في 2018 لسنة 20القانون عدد 
  .المتعلق بالمؤسسات الناشئة

اليوم  وإلى غاية 2020 مارس 23يعّلق من  ـ 3الفصل 

  :الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض

 وبالفقرتين 19 من الفصل 4المنصوص عليه بالفقرة األجل  -

 المؤرخ في 2017 لسنة 8 من القانون عدد 20 من الفصل 4 و3

  ، المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية2017 فيفري 14

ت والدخول طور آجال الحصول على مقررات إسناد االمتيازا -

 والمّطة 28المّطة األولى من الفصل النشاط المنصوص عليها ب

 المؤرخ 2016 لسنة 71 من القانون عدد 29الثانية من الفصل 

  . المتعلق بقانون االستثمار2016 سبتمبر 30في 

 من 15 من الفصل الثالثة األجل المنصوص عليه بالفقرة -

 2019 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47القانون عدد 

  . المتعلق بتحسين مناخ االستثمار

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 

 . ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرهالتونسية

  .2020 أفريل 27 تونس في
  رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

  

  27  مؤرخ في2020لسنة  14 عددمرسوم من رئيس الحكومة 
ق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق يتعل 2020 أفريل 

 في مجالي الضمان االجتماعيأو تمديدها اإلجراءات واآلجال 
  . والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 الحكومة،إن رئيس 

  االجتماعية،باقتراح من وزير الشؤون 

  والفقرة الثانية65على الدستور وخاصة الفصل بعد االطالع 

   منه،70من الفصل 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي، وعلى جميع 1960

 لسنة 51النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007

  ديسمبر14 المؤرخ في 1960 لسنة 33وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتأسيس نظام الجرايات والعجز والبقاء بعد وفاة 1960

من يهمه األمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه 

  األمر في الميدان غير الفالحي، 




