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 2019أوت  30  مؤرخ في2019 لسنة 149عدد أمر رئاسي 
  .يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

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

 1 المؤرخ في 2019سنة  ل134وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2019أوت 

  .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول
 ديسمبر 31 إلى غاية 2019 سبتمبر 3التونسية ابتداء من 

2019.  

 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ2 لصالف
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 أوت 30تونس في 
  

 
  الجمهورية  رئيس القائم بمهام

 محمد الناصر

  
  

 

  
 2019أوت  23مؤرخ في  2019لسنة  769أمر حكومي عدد 

ئيس الحكومة إلى السيد كمال يتعلق بتفويض سلطات ر
مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 

 .العمومية

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

الفصل األول ـ يفوض رئيس الحكومة طبقا ألحكام الفقرة 
 من الدستور، سلطاته إلى السيد كمال 92األخيرة من الفصل 

تحديث اإلدارة والسياسات مرجان وزير الوظيفة العمومية و
  .العمومية

 ـ يجري العمل بأحكام هذا األمر الحكومي بداية من 2الفصل 
  .2019 سبتمبر 13 إلى غاية 2019 أوت 23

ويمكن لرئيس الحكومة إنهاء العمل بالتفويض المنصوص عليه 
بالفصل األول من هذا األمر الحكومي في أي وقت قبل انقضاء 

  .ير المفوض لهمدته بمجرد إعالم الوز

 ـ وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة 3الفصل 
والسياسات العمومية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 أوت 23تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  
 22مؤرخ في  2019لسنة  770بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019أوت 

 ابتداءسمي السيد أيمن بازي، ملحقا بديوان رئيس الحكومة 
  .2019 مارس 28من 

  

  .2019 أوت 22قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 
كلفت السيدة إلهام بورشادة، متصرف مستشار في الوثائق 
واألرشيف، بمهام رئيس مصلحة وصف الوثائق باإلدارة الفرعية 

  . لإلدارة الفنية باألرشيف الوطنيإلعداد الوثائق التابعة

  

  .2019 أوت 22قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

كلفت السيدة أنيسة حسيني، متصرف في الوثائق واألرشيف، 
بمهام رئيس مصلحة الرقمنة والمصغرات الفلمية باإلدارة الفرعية 
لتكنولوجيات االتصال والمعلومات التابعة إلدارة تكنولوجيات 

  .لومات والوثائق باألرشيف الوطنيالمع




