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 يتعلق 2023 جانفي 30  مؤرخ في2023 لسنة 47عدد أمر 

  .بتمديد حالة الطوارئ
  إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

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

 ديسمبر 30المؤرخ في  2022لسنة   959وعلى األمر عدد 
  .المتعلق بإعالن حالة الطوارئ 2022

  :نصه يصدر األمر اآلتي

 تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية  ـالفصل األول
 ديسمبر 31 إلى غاية 2023 جانفي 31ابتداء من  التونسية

2023.  

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصـل 
  .التونسية

  .2023 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
يتعلق  2023 جانفي 30في مؤرخ  2023لسنة  48 عـددأمر 

 .بإنهاء مهام عضو بالحكومة

 إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137عـدد وعلى األمر الرئاسي 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021أكتوبر 

  :يصدر األمر اآلتي نصه

تنهى مهام السيد محمود الياس حمزة، وزير  ـ الفصل األول
 .رد المائية والصيد البحريالفالحة والموا

 ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2ل الفص
  .التونسية

  .2023 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

يتعلق  2023 جانفي 30في مؤرخ  2023 لسنة 49عـدد أمر 
 .بإنهاء مهام عضو بالحكومة

 إن رئيس الجمهورية،

  ،بعد االطالع على الدستور

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عـدد 

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021أكتوبر 

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 .ر التربيةتنهى مهام السيد فتحي سالوتي، وزي ـ الفصل األول

 ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2ل الفصـ
  .التونسية

  .2023 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
يتعلق  2023 جانفي 30في مؤرخ  2023 لسنة 50 عـددأمر 

 .بتعيين عضو بالحكومة

 إن رئيس الجمهورية،

  بعد االطالع على الدستور،

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137سي عـدد وعلى األمر الرئا

   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عـدد 

  ،ة المتعلق بتسمية أعضاء الحكوم2021أكتوبر 

  وباقتراح من رئيسة الحكومة،

  :يصدر األمر اآلتي نصه

لعاتي، وزيرا للفالحة يعين السيد عبد المنعم ب ـ الفصل األول
 .والموارد المائية والصيد البحري

ينشر هذا األمر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2ل الفص
  .التونسية

  .2023 جانفي 30تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد




