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 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية، .رئ حالة الطوابتمديديتعلق  2019 جانفي 4 مؤرخ في 2019 لسنة 4أمر رئاسي عدد 
    .2019 جانفي 4تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالرئاسي الذي ينشر  ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 2الفصـل   .2019فيفري  4 إلى غاية 2019 جانفي 6ابتداء من لمدة شهر التونسية  حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية تمددالفصل األول ـ  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه  .الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئيس    المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2018ديسمبر  5 المؤرخ في 2018 لسنة 129وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 
     محمد الباجي قايد السبسي  رئيس الجمهورية

 
  ديسمبر25 مؤرخ في 2018 لسنة 1067أمر حكومي عدد   

 المؤرخ في 1993 لسنة 982 يتعلق بإتمام األمر عدد 2018
القة بين اإلدارة العام للع  والمتعلق بضبط اإلطار1993 ماي 3 المتعلق  1906ر  ديسمب15المؤرخ في وعلى األمر   طالع على الدستور،بعد اال    إن رئيس الحكومة،  .والمتعاملين معها لق بتنقيح وإتمام بعض فصول تعالم 2000 جوان 13مؤرخ في ال 2000 لسنة 57التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصوص   والعقودبالمصادقة على مجلة االلتزامات    المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي  9مؤرخ في ال 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد   ،من مجلة االلتزامات والعقود

 المؤرخ في أول جوان 1972 لسنة 40على القانون عدد و
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   ،2011 جانفي 3المؤرخ في  2011 لسنة 2تممته وخاصة القانون األساسي عدد نقحته أو  المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي 1972
 عدد وخاصة المرسوم أو تممته وعلى جميع النصوص التي نقحتهوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 58وخاصة القانون عدد بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته رأس مالها  العمومية المحليةالتي تمتلك الدولة أو الجماعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985
 فيفري أولفي المؤرخ  1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   ،2006
ص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصو المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، 1989

 المؤرخ في أول أوت 1994 لسنة 103وعلى القانون عدد   ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36
 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد   النسخ لألصل، المتعلق بتنظيم التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة 1994
كما تم تنقيحه بالقانون  بحفز المبادرة االقتصادية المتعلق 2007  ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد  ،2009 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 71عدد 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر معها  المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين 1993  سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد   ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882 عدد
 سبتمبر 26 المؤرخ في 1994 لسنة 1968وعلى األمر عدد    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري،1993
 ماي 21 المؤرخ في 2007 لسنة 1260لى األمر عدد وع  باإلمضاء، المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف 1994
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107سي عدد وعلى األمر الرئا  ،موافقة ضمنية بضبط الحاالت التي يعتبر سكوت اإلدارة عنها المتعلق 2007




