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 أفريل 16مؤرخ في  2019لسنة  353كومي عدد أمر ح   

 المؤرخ في 1989 لسنة 407 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2019
 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 60وعلى القانون عدد   عد االطالع على الدستور،ب  باقتراح من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،  إن رئيس الحكومة،  .تسييرهارئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق  المتعلق بضبط مشموالت تعاونية سلك أمن 1989 مارس 27

 نوفمبر 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125 وعلى األمر عدد   المتعلق بتسمية الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،2018نوفمبر  1 المؤرخ في 2018 لسنة 116عدد الرئاسي وعلى األمر    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد الرئاسي وعلى األمر   خصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها،الدولة والش المتعلق بضبط مشموالت تعاونية سلك أمن رئيس 1989مارس  27 المؤرخ في 1989 لسنة 407عدد الرئاسي وعلى األمر    منه،11 و10الفصلين  وخاصة 1988 المتعلق بقانون المالية اإلضافي لسنة 1988
  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018

           محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2019 أفريل 16تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر  ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ووزير المالية 2الفصل   .لرتبهم األجر والمنح الموافقة المذكورة، ويتقاضى الموظفون اآلخرونأو مدير إذا توفرت فيه شروط التسمية في الخطط الوظيفية واالمتيازات المخولة حسب الحالة لرئيس مصلحة أو كاهية مدير المدير اإلداري األجر والمنح الموافقة لرتبته وكذلك المنح ويتقاضى عند االقتضاء ): فقرة ثانية جديدة (14الفصل   :اليةوتعوض باألحكام الت المشار إليه أعاله 1989 مارس 27 المؤرخ في 407األمر عدد  من 14الفصل األول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 
  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

 

    
  مدير إدارة مركزية  مستشار المصالح العمومية  حنان بوعزيز  مدير إدارة مركزية باإلدارة العامة للتخصيص   المصالح العموميةمستشار  سهام بن دالي  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب    :وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التاليكلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بالخطط الوظيفية برئاسة الحكومة   .2019 أفريل 18قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى    

  مدير إدارة مركزية  مستشار صحفي رئيس  رجاء السعداني حرم الرابطي  المؤسسات والمنشآت العموميةمدير إدارة مركزية بوحدة متابعة أنظمة اإلنتاجية في   مستشار المصالح العمومية  نادية حسناوي




