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ة سلمى اللومي رقيق، وزيرة مديرة للديوان  السيدىسمت  .2018 نوفمبر 1مؤرخ في  2018لسنة  116 عدد رئاسيبمقتضى أمر         .الرئاسي

 أكتوبر 29 مؤرخ في 2018 لسنة 887أمر حكومي عدد    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن رئيس الحكومة، .للتقاعد في القطاع العمومي يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية 2018
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 والمرسوم عدد 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 مارس 6 المؤرخ في 1987 لسنة 8وعلى القانون عدد   النصوص التي نقحته أو تممته،والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع رية للتقاعد  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسك1985
  2018 أكتوبر 1 سنة واحدة  متصرف رئيس  خليفة ثابت  2018 أكتوبر 1 سنة واحدة  مهندس رئيس  محمد الحبيب العوني  2018ر  أكتوب1 سنة واحدة  مهندس رئيس في علم طبقات األرض  محمد العيادي  2018 أكتوبر 1 سنة واحدة  أستاذ مساعد للتعليم العالي  رشيد الرياحي  2018 أوت 1 سنة واحدة  طبيب بيطري متفقد عام  حافظ المراكشي 2017 أكتوبر 1 سنة واحدة  يأستاذ مساعد للتعليم العال  البشير بوسعيد والبحث العلميوزارة التعليم العالي   2018 جانفي 1 سنة واحدة أستاذ تعليم عال  حمادي العيادي 2017 أكتوبر 1 سنة واحدة أستاذ تعليم عال عبد الرزاق الزواري ابتداء من المدة الخطة الوظيفية/ الرتبة  االسم واللقب الوزارة    :بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي ـ يبقى األعوان اآلتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد  األول الفصل  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداوالت مجلس الوزراء  للتقاعد في القطاع العمومي، المتعلق بمواصلة العمل بعد السن القانونية 2018جويلية  11في  المؤرخ 2018 لسنة 610وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بتسم2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،1987

  المائية والصيد البحريوزارة الفالحة والموارد 
  وزارة الصحة  2018 ديسمبر 1 سنة واحدة  طبيب رئيس للصحة العمومية  هاجر حشيشة جلولي  2018 ديسمبر 1 سنة واحدة  للصحة العمومية أول ممرض رئيس  طاهر بن عثمان  2018 سبتمبر 1 سنة واحدة  متصرف  شاذلي البنزرتي  والتعاون الدوليوزارة التنمية واالستثمار   2018مبر  نوف1 سنة واحدة  متصرف  لسعد السعيدي  2018 أكتوبر 1 سنة واحدة  تعليم ثانوي أول أستاذ  نسيمة بن يزار الفالح
  2018 ديسمبر 1  واحدةسنة  أستاذ استشفائي جامعي في الطب  محمد األمين مقديش


