
  36عـــدد   2019  ماي3 ––ونسية الرائد الرسمي للجمهورية الت  1420صفحــة 

        
 

 جانفي 26 المؤرخ في 1978 لسنة 50األمر عدد وعلى    منه،77بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل   إن رئيس الجمهورية،  .بتمديد حالة الطوارئيتعلق  2019 ماي 3ي  مؤرخ ف2019لسنة  82 عددأمر رئاسي  
 جوان 4 إلى غاية 2019 ماي 6التونسية لمدة شهر ابتداء من تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية   ـالفصل األول  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه   .وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب  ن حالة الطوارئ، المتعلق بإعال2019أفريل  5 المؤرخ في 2019 لسنة 53وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،1978
    .2019 ماي 3 تونس في  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةفيذ هذا األمر الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتن  ـ2ل ـالفص  .2019

 
 محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس 

 
 

   السيد عفيف قريضة، مساعد تقني برئاسة الجمهورية،-  :الصبغة اإلدارية إلى لدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات ألعوان ا بالنسبة 2018أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة  .2019 أفريل 30 مؤرخ في رئيس الحكومةبمقتضى قرار من    

ارة الفالحة والموارد المائية  السيد مختار الورغي، عامل بوز-  ،االجتماعية السيد المعز الخريجي، عامل بوزارة الشؤون -   السيدة سهام بلحاج علي، متصرف بوزارة المالية،-  وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية، السيد فوزي يحمدي، عامل بوزارة الوظيفة العمومية -  ن بن العبيدي، عامل بوزارة الدفاع الوطني، السيد نور الدي-  النواب بمجلس نواب الشعب، السيد األسعد مازني، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس -   السيد حسين المطماطي، عامل برئاسة الحكومة،-       ). بأريانةإلدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيلا (والتشغيل السيدة نور مشالوي، كاتب تصرف بوزارة التكوين المهني -  ،)اإلدارة الجهوية للتجارة بالقصرين(بوزارة التجارة  السيدة شادلية سالمي، ملحق تفقد للمراقبة االقتصادية -  ،)المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالكاف(والصيد البحري 
  .الجهوية لوزارة العدل بصفاقسبوظائف رئيس مصلحة الشؤون المالية واإلذن بالدفع باإلدارة شار كتابة محكمة، كلفت السيدة حكمة الشعري، متصرف مست  .2019  ماي3قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .الدراسات ومتابعة صفقات البناءات بإدارة البناءات بوزارة العدلكلف السيد أحمد سماوي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة   .2019  ماي3قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى     .ة بوزارة العدلباإلدارة العامة للمصالح المشتركمنية التفنوتي، مهندس معماري عام، مكلفة بوظائف مدير البناءات أسندت الدرجة االستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة   .2019  ماي3قرار من وزير العدل مؤرخ في بمقتضى    




