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 رديسمب 27مؤرخ في  2019لسنة  239 عدد رئاسيأمر 
  . يتعلق بإعالن حالة الطوارئ2019

  إن رئيس الجمهورية،

 80والفصل  77ع على الدستور وخاصة الفصل بعد االطال
  ،منه

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

  .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :اآلتي نصه يصدر األمر الرئاسي 

 حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية تعلن  ـالفصل األول

  .2020 جانفي 30إلى غاية  2020 جانفي 1ابتداء من التونسية 

الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ 2الفصل 

  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 ديسمبر 27تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

  

 

  

مؤرخ في  2019لسنة  1174بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 ديسمبر 23

أسندت للسيد محمد العماري، محرر بالبنك المركزي 

  .التونسي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة

  

مؤرخ في  2019لسنة  1175بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 ديسمبر 23

 منشط ومقدم البرامج ثاني صنف ،منح السيد محمد بوغالبي

  . عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة، باإلذاعة التونسية7

 

  
  .2019 ديسمبر 31قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى 

 كلفت السيدة إلهام بنخليفة، تقني رئيس، بوظائف رئيس
  . بوزارة العدلللحوكمةبالخلية المركزية مصلحة 

  
  

 

  
 23مؤرخ في  2019لسنة  1176بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2019 ديسمبر
منح السيدة روضة الخلصي حرم بوعصيدة، طبيب أسنان ت

 استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة ،رئيس للصحة العمومية
سن القانونية للتقاعد ابتداء من أول لأشهر بعد بلوغ ا) 7(سبعة 
  .2017جوان 

  

 يتعلق 2019 نوفمبر 11 من وزير الداخلية مؤرخ في قرار
  .بتفويض حق اإلمضاء
  إن وزير الداخلية،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

صبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ال
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  ،اإلمضاء

 أول أفريل  المؤرخ في1991 لسنة 543وعلى األمر عـدد 
 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع 1991

 525وخاصة األمر الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته 
  ،2019 جوان 17 المؤرخ في 2019لسنة 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد الرئاسي وعلى األمر 
  ئها،أعضارئيس الحكومة و المتعلق بتسمية 2016 أوت

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69ى األمر الرئاسي عدد وعل
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 




