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 2مؤرخ في  2019لسنة  556بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

سيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة األولى أنهيت تسمية ال
مجلس النواب بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب ل

  .2019 أفريل 23الشعب ابتداء من 

  

  

 

  

 2019  جويلية5 مؤرخ في 2019 لسنة 111أمر رئاسي عدد 
يتعلق بدعوة الناخبين لالنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 

2019.  
  إن رئيس الجمهورية،

  منه،126طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال

 20 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 
بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، وعلى   المتعلق2012ديسمبر 

 من الفصل 5جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 
  منه،3

 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16سي عدد وعلى القانون األسا

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء، كما تم تنقيحه 2014ماي 

 14 المؤرخ في 2017لسنة  7وإتمامه بالقانون األساسي عدد

   منه،103 و102 جديد و101 وخاصة الفصول 2017فيفري 

 لسنة 5 وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد
 المتعلق بروزنامة االنتخابات 2019 مارس 14في المؤرخ  2019

 10م تنقيحه بالقرار عدد  كما ت،2019التشريعية والرئاسية لسنة 
 لسنة 14 والقرار عدد 2019أفريل  3 المؤرخ في 2019لسنة 
  .2019 ماي 31المؤرخ في  2019

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

تشريعية داخل يجرى االقتراع لالنتخابات ال ـ األول الفصل
، وبالنسبة إلى التونسيين 2019 أكتوبر 6الجمهورية يوم األحد 

  .2019 أكتوبر 6 و5 و4بالخارج أيام الجمعة والسبت واألحد 

يجرى االقتراع للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية  ـ 2 الفصل
، وبالنسبة إلى 2019 نوفمبر 17داخل الجمهورية يوم األحد 

 17 و16 و15أيام الجمعة والسبت واألحد التونسيين بالخارج 
 .2019نوفمبر 

في صورة إجراء دورة ثانية لالنتخابات الرئاسية  ـ 3الفصل 
خالل األسبوعين التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة 
األولى، تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ضبط المواعيد 

ابات الرئاسية بقرار يصدر فور المتعلقة بالدورة الثانية لالنتخ
  .التصريح بالنتائج النهائية للدورة األولى

مي سينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الر ـ 4 الفصل

 .للجمهورية التونسية

 .2019  جويلية5تونس في 
  

 

  الجمهوريةرئيس 

 محمد الباجي قايد السبسي

  

 2019 جويلية 5  مؤرخ في2019لسنة  112 عدد رئاسيأمر 
  .علق بتمديد حالة الطوارئيت

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 3 المؤرخ في 2019 لسنة 104وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2019جوان 

  .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول
 أوت 3 إلى غاية 2019 جويلية 5التونسية لمدة شهر ابتداء من 

2019.  

الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ 2الفصل 
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 5تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

  محمد الباجي قايد السبسي




