
  5059صفحـة   2018 ديسمبر 7 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   98عــدد 

        
 ديسمبر 5مؤرخ في  2018لسنة  129أمر رئاسي عدد    

جانفي  26المؤرخ في  1978لسنة  50األمر عدد وعلى   ،منه 77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .طوارئال يتعلق بإعالن حالة 2018
حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  تعلن ـ الفصل األول  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبة رئيوبعد استشار  المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، 1978     .2018ديسمبر  5تونس في   .الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالرئاسي الذي ينشر بالوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ 2ل ـالفص  .2019 جانفي 5إلى غاية  2018 ديسمبر 7التونسية ابتداء من 

 
     محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 نوفمبر 30مؤرخ في  2018لسنة  1004أمر حكومي عدد    
وعلى جميع  1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81ة العمومية الصادرة بالقانون عدد وعلى مجلة المحاسب  بعد االطالع على الدستور،  إن رئيس الحكومة،  .اإلداريةالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وين أعوان بأعمال استثنائية باإلدارات العمومية وبمؤسسات تكيتعلق بضبط تأجير األشخاص المدعوين للقيام  2018 لسنة  66عدد النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون 
المتعلق بقانون المالية  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017   ،2018لسنة 

لتي نقحته أو تممته وآخرها وعلى جميع النصوص ا ،اإلداريةالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد  نوفمبر  7المؤرخ في  1969لسنة  400وعلى األمر عدد   ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 
جانفي  16المؤرخ في  1995لسنة  83وعلى األمر عدد   المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير األول، 1969
انفي ج 4المؤرخ في  1999لسنة  12وعلى األمر عدد   ،2013سبتمبر  18المؤرخ في  2013لسنة  3804التي نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت لدولة والجماعات العمومية المتعلق بممارسة أعوان ا 1995
أكتوبر  8المؤرخ في  2001لسنة  2371وعلى األمر عدد   ،2003نوفمبر  11المؤرخ في  2003لسنة  2338الصبغة اإلدارية، كما تم تنقيحه باألمر عدد موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب  1999
  وعلى رأي وزير المالية،  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، 2018جويلية  30المؤرخ في  2018لسنة  69وعلى األمر الرئاسي عدد   تعلق بتسمية عضوين بالحكومة،الم 2017نوفمبر  25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة، 2017أفريل  10المؤرخ في  2017لسنة  468وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،استثنائية باإلدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة بضبط تأجير األشخاص المدعوين للقيام بأعمال  المتعلق 2001


