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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
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ا يخصه، بتنفيذ هذا األمر الوزراء مكلفون، كل فيم ـ 2 الفصل

  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

   .2019 أوت 1 تونس في

  القائم بمهام رئيس الجمهورية

 محمد الناصر

 

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  647بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

مدير عام كلف السيد أسامة الشلي، متصرف رئيس، بمهام 

إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة 

  .الحكومة

  

 29مؤرخ في  2019لسنة  648بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

أسندت إلى السيد جوهر المغيربي، مراقب دولة عام بهيئة 

  .مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة

 

 29مؤرخ في  2019لسنة  649بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 جويلية

أسندت للسيد فتحي عروم، القاضي من الرتبة الثالثة، وكيل 
الدولة العام لدى محكمة التعقيب، المنح واالمتيازات المخولة 

.2019 جوان 13لكاتب دولة ابتداء من 

 

 يتعلق 2019 جويلية 24قرار من وزير المالية مؤرخ في 
بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع 
تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع 

  .2018وبرامج التنمية للدولة لسنة 

  إن وزير المالية،

   الدستور،بعد االطالع على

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53 القانون عدد وعلى
 بالقانون األساسي للميزانية كما وقع تنقيحه  المتعلق1967

 112وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون األساسي عدد 
  ،1989 ديسمبر 26 المؤرخ في 1989لسنة 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017 لسنة 66وعلى القانون عدد 
 كما تم تنقيحه 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017

 2018 ديسمبر 17 المؤرخ في 2018 لسنة 55بالقانون عدد 
 1 وخاصة الفصول 2018المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

  .الملحقة به" ج"و" ت"و" أ" والجداول 5 و3و

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع 

التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع 

  : كما يلي 2018وبرامج التنمية للدولة لسنة 

 دينار إلى 2 816 833  000ـ اعتمادات التعهد من 

   دينار،141 272 762أي بزيادة دينار  2 958  105 762

 دينار إلى 646  161  000ـ اعتمادات الدفع من 

  . دينار352  743  769 دينار أي بزيادة 998  904  769

 : على النحو التالي وتتوزع هذه الزيادات حسب األبواب

  
  )بحساب الدينار( 

نفقات التنمية المرتبطة : القسم التاسع 
  بيان األبواب  عدد األبواب  بالموارد الخارجية الموظفة

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد

  29 580 000  18 000 000  وزارة الشؤون المحلية والبيئة  6

  673 325  673 325  وزارة المالية  11

  13 800 000    زارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليو  13


