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 24 خ في مؤر2019لسنة  121عـــدد أمر رئاسي بمقتضى 
  .2019 وانج

 24الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم أسند وسام 

  : لـ2019جوان 

  كمال العكروت،) متقاعد(أمير لواء بالبحرية  -

  أمير لواء حبيب الضيف، -

  أمير لواء عبد المنعم بلعاتي، -

  أمير لواء محمد الحجام، -

  .أمير لواء محمد الغول -

  

  جويلية31 خ في مؤر2019لسنة  122عـــدد أمر رئاسي 
 لسنة الرئاسيةنتخابات يتعلق بدعوة الناخبين لال 2019
2019.  

  ن رئيس الجمهورية،إ

 86 و84 لوبعد االطالع على الدستور، وخاصة الفص

   منه،126و

 المؤرخ في 2012 لسنة 23وعلى القانون األساسي عدد 

 ،باتق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخا المتعّل2012 ديسمبر 20

 من 5وعلى جميع النصوص التي نّقحته وتممته وخاصة الفقرة 

   منه،3الفصل 

 26 المؤرخ في 2014 لسنة 16وعلى القانون األساسي عدد 

، كما تم تنقيحه ق باالنتخابات واالستفتاء المتعّل2014ماي 

 14خ في  المؤر2017 لسنة 7 بالقانون األساسي عدد وإتمامه

   منه،49لفصل وخاصة ا، 2017فيفري 

 5 المؤرخ في 2019 لسنة 111األمر الرئاسي عدد وعلى 

 المتعّلق بدعوة الناخبين لإلنتخابات التشريعية 2019جويلية 

  ،2019والرئاسية لسنة 

 لسنة 20وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

2019زنامة وق بر المتعّل2019 جويلية 25خ في  المؤر

  .2019 لسنة الرئاسيةت االنتخابا

  :يصـدر األمــر الرئاسي اآلتــي نصــه

 يجرى االقتراع للدورة األولى لالنتخابات ـ الفصـل األول

، 2019 سبتمبر 15يوم األحد الرئاسية داخل الجمهورية 

 13وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت واألحد 

  .2019 سبتمبر 15 و14و

 111 من األمر الرئاسي عدد 2 ُتلغى أحكام الفصل ـ 2 الفصل

  . المشار إليه أعاله2019لسنة 

 ـ ينشر هذا األمر الرئاسي بالرائد الرسمي 3 الفصل

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 31تونس في 

  القائم بمهام رئيس الجمهورية

  محمد الناصر

  

 31 مؤرخ في 2019لسنة  126 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 جويلية

سميت السيدة رفيعة نوار رئيسا أوال لمحكمة االستئناف 
  .بتونس

  

 2019  أوت1 مؤرخ في 2019 لسنة 134أمر رئاسي عدد 
  .يتعلق بإعالن حالة الطوارئ

  إن رئيس الجمهورية،

  ،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

  جانفي26 المؤرخ في 1978 لسنة 50وعلى األمر عدد 

   المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978

 .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

الفصل األول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب 

 2 إلى غاية 2019 أوت 4 الجمهورية التونسية ابتداء من 

  .2019 سبتمبر


