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  نوفمبر 19قرار  من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    

 .نواب الشعبالعمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس كلف السيد منير الجالصي، متصرف مستشار للصحة   .2018
   

 
      .الجمهورية، مكلفا بالشؤون االقتصاديةوش مستشارا أوال لدى رئيس  نبيل بزي السيدسمىي  .2018 نوفمبر 26مؤرخ في  2018لسنة  128 عدد رئاسيبمقتضى أمر  

 نوفمبر 19 مؤرخ في 2018 لسنة 966أمر حكومي عدد    
  بعد االطالع على الدستور، إن رئيس الحكومة، .قاعد في القطاع العموميللت يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية 2018

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
أو تممته وخاصة القانون عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 والمرسوم عدد 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69
 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

ومي، وعلى جميع والباقين على قيد الحياة في القطاع العم المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985  مارس 6 المؤرخ في 1987 لسنة 8وعلى القانون عدد   النصوص التي نقحته أو تممته،
سن القانونية  المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ ال2017أفريل  12 المؤرخ في 2017 لسنة 430وعلى 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    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،1987     2017 أكتوبر 1  سنة واحدة  لتعليم العاليلأستاذ مساعد   محمد الهادي الشاذلي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  2017 أكتوبر 1  سنة واحدة  أستاذ تعليم عال  رياض جمعة  2016 أكتوبر 1  سنة واحدة  أستاذ تعليم عال  رياض جمعة  ابتداء من  المدة  الخطة الوظيفية/ الرتبة   قبلاالسم وال  اإلدارة/الوزارة    :بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي  اآلتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد الفصل األول ـ يبقى األعوان  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وبعد مداوالت مجلس الوزراء  للتقاعد في القطاع العمومي، المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية 2018جوان  12 المؤرخ في 2018 لسنة 506وعلى األمر الحكومي عدد   للتقاعد في القطاع العمومي،


