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  .2019  ديسمبر9قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى 

كلف السيد ماهر العيادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، 
بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة 

  .بمجلس نواب الشعب

  

  

 

  
 4مؤرخ في  2019لسنة  222 عدد اسيرئبمقتضى أمر 

  .2019 ديسمبر
سمي السيد معز الورتاني مستشارا أوال لدى رئيس 
الجمهورية مكلفا بالعالقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع 

  .2019 ديسمبر 1المدني ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  223 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

ن جنات مديرا عاما للمعهد التونسي سمي السيد سامي ب
  .2019 نوفمبر 23للدراسات االستراتيجية ابتداء من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  224 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

سمي السيد رضا المباركي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء 
  .2019 نوفمبر 4من 

  

 4مؤرخ في  2019لسنة  225 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

سمي السيد إسماعيل البديوي ملحقا برئاسة الجمهورية 
  .2019 نوفمبر 4ابتداء من 

 

 9مؤرخ في  2019لسنة  226 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

تقبل استقالة السيد معز بوجميل، الرئيس المدير العام لشركة 
  .2019 ديسمبر 16 ابتداء من ،الخدمات الوطنية واإلقامات

 9مؤرخ في  2019لسنة  227 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

 فوزي الحاج سعد رئيسا مديرا عاما لشركة  السيدسمي

  .2019 ديسمبر 16الخدمات الوطنية واإلقامات ابتداء من 

 

 9مؤرخ في  2019لسنة  228 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 ديسمبر

ئيس الجمهورية سميت السيدة ريم قاسم مستشارا لدى ر

  .2019 ديسمبر 2مكلفة بالمتابعة اإلعالمية ابتداء من 

  

  

 

  

 ديسمبر 12مؤرخ في  2019 لسنة 1132أمر حكومي عدد 
الثاني  ين يتعّلق بالزيادة في األجور بعنوان القسط2019

 لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة والثالث
  .لمحاسبات وضبط مقاديرها امحكمةاإلدارية وقضاة 

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 28 في ؤرخ الم2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم تنقيحه 2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
  ،2017أفريل 

 30 المؤرخ في 2019 لسنة 41اسي عدد وعلى القانون األس
 ة المحاسبات،م المتعلق بمحك2019أفريل 

 جويلية 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام القضاة والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967

 تممتهاألساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو 
 4 المؤرخ في 2012 لسنة 13 القانون األساسي عدد وخاصة
  ،2012أوت 

 مارس 8 المؤرخ في 1968 لسنة 8وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص 1968

 لسنة 3وخاصة القانون األساسي عدد  التي نقحته أو تممته

  ،2008 جانفي 29 المؤرخ في 2008




