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 2020 جانفي 30  مؤرخ في2020 لسنة 3 عددأمر رئاسي 
  .تعلق بتمديد حالة الطوارئي

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال

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

 27 المؤرخ في 2019 لسنة 239وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بإعالن حالة الطوارئ،2019ديسمبر 

  .س الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعبوبعد استشارة رئي

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه 

 تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول
 29 إلى غاية 2020 جانفي 31 أشهر ابتداء من 3التونسية لمدة 

  .2020 أفريل

الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر  ـ 2ـل الفص
  .ة التونسيةالرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوري

  .2020 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  

 

  
 2قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 

  .2020جانفي 
سمي السيد محمد كريم نافع، متصرف رئيس، في رتبة 
 متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية ابتداء

  .2019 ديسمبر 3من 

  

 2قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
  .2020جانفي 

سمي السيد عماد البلطي، محلل مركزي، في رتبة محلل 
رئيس بسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية ابتداء من 

  .2019 نوفمبر 1

  

 2رخ في قرار من وزير الدفاع الوطني بالنيابة مؤبمقتضى 
  .2020جانفي 

سميت السيدة عزة القليبي، أخصائي نفساني أول، في رتبة 
أخصائي نفساني رئيس بسلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات 

  .2019 نوفمبر 22العمومية ابتداء من 

 

  
 جانفي 29قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 

ى دليل إجراءات التصرف في  يتعلق بالمصادقة عل2020
  .موارد صندوق الوقاية من حوادث المرور

  إن وزير الداخلية ووزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بالقانون األساسي للميزانية،2019فيفري 

تضى القانون عدد وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمق
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 56النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018

 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992
 المؤرخ 2014 لسنة 47ها أو تممتها وخاصة القانون عدد نقحت
  ،2014 جويلية 24في 

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى 
 وعلى 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53القانون عدد 

 66جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2017ديسمبر  18 المؤرخ في 2017لسنة 

 19 المؤرخ في 2005 لسنة 106وعلى القانون عدد 
 وخاصة 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005ديسمبر 
   منه،21 و20 و19الفصول 

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد 
   المتعلق بتنظيم الجمعيات،2011

  ماي30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 342وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الداخلية المنقح باألمر 1975
  ،2001 جوان 15 المؤرخ في 2001 لسنة 1454عدد 

 ديسمبر 29 المؤرخ في 2003 لسنة 2666وعلى األمر عدد 
مرصد وطني لإلعالم والتكوين والتوثيق  المتعلق بإحداث 2003

والدراسات حول سالمة المرور وبضبط تنظيمه اإلداري والمالي 
  وطرق تسييره،

 أوت 28 المؤرخ في 2006 لسنة 2336وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث 2006

ه المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة ل
 12 المؤرخ في 2007 لسنة 275المنقح والمتمم باألمر عدد 

 26 المؤرخ في 2016 لسنة 1140 واألمر عدد 2007فيفري 
   منه،7 وخاصة الفصل 2016أوت 


