بمقتضى أمر رئاسي عدد  164لسنة  2019مؤرخ في  3أكتوبر .2019
سمي السيد عمر أمين عبد الله ،كاتب الشؤون الخارجية ،ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من  2أوت .2019
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في  1أكتوبر .2019
كلف اﻹطاران اﻵتي ذكرهما بالخطط الوظيفية برئاسة الجمهورية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
اﻻسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

سﻼف سوالمي

متصرف مستشار

رئيس مصلحة إدارة مركزية

مهدي بالشيخ

متصرف مستشار

رئيس مصلحة إدارة مركزية

بمقتضى أمر حكومي عدد  858لسنة  2019مؤرخ في 8
أكتوبر .2019
أمر حكومي عدد  857لسنة  2019مؤرخ في  7أكتوبر 2019
يتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة لﻼتصال السمعي
والبصري.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد  116لسنة  2011المؤرخ في  2نوفمبر
 2011المتعلق بحرية اﻻتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة
عليا مستقلة لﻼتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل  7منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اقتراح الغرفة النقابية الوطنية لﻺذاعات الخاصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يسمى السيد صالح السرسي عضوا بالهيئة
العليا المستقلة لﻼتصال السمعي والبصري.
الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  7أكتوبر .2019
رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

عــدد 82

يمنح السيد النوري اللجمي استثناء للعمل في القطاع
العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر .2019
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  7أكتوبر  2019يتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اﻹدارات
العمومية باﻷرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في 12
ديسمبر  1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  819لسنة  1999المؤرخ في  12أفريل
 1999المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك المشترك
لمهندسي اﻹدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  113لسنة  2009المؤرخ في 21
جانفي ،2009
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
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