بمقتضى أمر رئاسي عدد  189لسنة  2017مؤرخ في 29
سبتمبر .2017
سمي المستشارون المساعدون اﻵتي ذكرهم في رتبة مستشار
بالمحكمة اﻹدارية :
ـ السيدة ليلى الخليفي،
ـ السيدة فاتن الهادف،

يصدر اﻷمر الرئاسي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يدعى الناخبون التونسيون المقيمون بألمانيا
والمسجلون بها لﻼنتخابات التشريعية الجزئية أيام الجمعة والسبت
واﻷحد  15و 16و 17ديسمبر .2017

الفصل  2ـ ينشر هذا اﻷمر الرئاسي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وينفذ حاﻻ.
تونس في  3أكتوبر .2017

ـ السيد محمد الطيب الغزي،

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـ السيدة رفقة مباركي.

أمر رئاسي عدد  191لسنة  2017مؤرخ في  3أكتوبر 2017
يتعلق بدعوة الناخبين التونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين
بها لﻼنتخابات التشريعية الجزئية.
إن رئيس الجمهورية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور وخاصة الفصل  126منه،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  23لسنة  2012المؤرخ في 20
ديسمبر  2012المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات وعلى
جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة  5من الفصل 3
منه،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  16لسنة  2014المؤرخ في 26
ماي  2014المتعلق باﻻنتخابات واﻻستفتاء كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون اﻷساسي عدد  7لسنة  2017المؤرخ في 14
فيفري  2017وخاصة الفصول  34و 38و) 101جديد( و103
منه،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بتاريخ 22
سبتمبر  2017المتعلق بمعاينة استقالة النائب حاتم شهر الدين
الفرجاني والشغور الناجم عنها،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات عدد  13لسنة
 2017المؤرخ في  2أكتوبر  2017المتعلق برزنامة اﻻنتخابات
التشريعية الجزئية للدائرة اﻻنتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا
والمسجلين بها.
صفحــة 3374

أمـر حكومي عدد  1061لسنة  2017مؤرخ في  26سبتمبر
 2017يتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون اﻷساسي عدد  61لسنة  2016المؤرخ في 3
أوت  2016المتعلق بمنع اﻻتجار باﻷشخاص ومكافحته،

وعلى القانون عدد  7لسنة  1968المؤرخ في  8مارس
 1968المتعلق بحالة اﻷجانب بالبﻼد التونسية،

وعلى اﻷمر عدد  198لسنة  1968المؤرخ في  22جوان
 1968المتعلق بضبط تراتيب دخول و إقامة اﻷجانب بالبﻼد
التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  716لسنة 1992
المؤرخ في  20أفريل ،1992
وعلى اﻷمر عدد  815لسنة  1994المؤرخ في  11أفريل
 1994المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص الﻼحقة وخاصة باﻷمر عدد  930لسنة 2013
المؤرخ في  1فيفري  2013وباﻷمر الحكومي عدد  1251لسنة
 2015المؤرخ في  11سبتمبر ،2015
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
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