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منح الصنف األول من الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع   .2018 سبتمبر 6مؤرخ في  2018لسنة  86 عدد رئاسيبمقتضى أمر           .للسيد عياض بن عاشور" التربية والعلم"

 سبتمبر 10 مؤرخ في 2018 لسنة 761أمر حكومي عدد    
د بلوغ السن القانونية  يتعلق بمواصلة العمل بع2018  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور، إن رئيس الحكومة، .للتقاعد في القطاع العمومي
ى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد وعلوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  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، قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع والباقين على المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985
 وزارة الشؤون الخارجية  2019 جانفي 1من   سنة واحدة  وزير مفوض خارج الرتبة  مصطفىمحمد فيصل بن  2018 سبتمبر 6إلى    2018 جويلية 1من   وزير مفوض توفيق هنانة ابتداء من المدة الخطة الوظيفية/ الرتبة   واللقباالسم الوزارة    :بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي الفصل األول ـ يبقى األعوان اآلتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداوالت مجلس الوزراء   بتسمية عضو بالحكومة، المتعلق2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي 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 وأعضائها2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،1987

  2018 أكتوبر 1  سنة واحدة  الفالحية بقفصةمهندس رئيس المندوب الجهوي للتنمية   عبد الرزاق الشيحي  2018 سبتمبر 1من   سنة واحدة  وزير مفوض خارج الرتبة  اش طبجيبهّلى 
  2018 سبتمبر 1  سنة واحدة  الفالحية بالمهديةتقني رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية   علي بن سلومة
  البحريالمائية والصيد وزارة الفالحة والموارد   2018 أكتوبر 1  دةسنة واح  المرعىمهندس عام بديوان تربية الماشية وتوفير   فتحي قحيس

  2018 أوت 1  سنة واحدة  الفالحية بجندوبة بالمندوبية الجهوية للتنمية رئيسمهندس   نعيمة البوسالمي


