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 26مؤرخ في  2019لسنة  162 عدد رئاسيى أمر بمقتض
  .2019 سبتمبر

 إلى 2019 سبتمبر 24أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 

  :السيدتان والسادة اآلتي ذكرهم

  :الصنف األول

  .ـ يونس الشتالي

  :الصنف الثاني

  .ـ محرز بوصيان

  :الصنف الثالث

  ـ ربيعة النجالوي،

  ـ وديع الجريء،

  ،ـ علي البنزرتي

  ـ مراد المستيري،

  .ـ سلمى المولهي

  

 26مؤرخ في  2019لسنة  163 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019 سبتمبر

أسند الصنف الرابع من الوسام الوطني لالستحقاق بعنوان 

 للسيدات 2019 سبتمبر 24قطاع الرياضة ابتداء من يوم 

  :والسادة اآلتي ذكرهم

  ـ مكرم الميساوي،

  ـ نهال شيخ روحو،

  لك الجزيري،ـ ما

  ـ أنس جابر،

  ـ منى الباجي،

  .ـ منعم العابد

 

  

 2 مؤرخ في 2019لسنة  840بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019 أكتوبر

مستشارا لدى رئيس  أنهيت تسمية السيد فيصل دربال،
الحكومة مكلفا باإلصالحات الجبائية، وذلك ابتداء من أول أكتوبر 

2019.  

  

  

 

  

 أكتوبر 2 مؤرخ في 2019 لسنة 841عــدد أمر حكومي 
عّلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وقواعد  يت2019

تسيير تعاونية موظفي الشرطة واألمن الوطنيين 
  .والسجون واإلصالح
  إن رئيس الحكومـة،

   من وزيـر الداخليــة،باقتراح

  ّطــالع على الدستــــور،بعـد اال

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 68عدد وعلى القانون 
 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة واألمن الوطنيين 1982

   منه،3والسجون واإلصالح وخاصة الفصل 

 أوت 6 المؤرخ في 1982 لسنة 70وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن 1982

 نقحته أو تممته وخاصة الداخلي وعلى جميع النصوص التي
  ،2011 ماي 25 المؤرخ في 2011 لسنة 42المرسوم عدد 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985

وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع 
 لسنة 37ة القانون عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاص

  ،2019 أفريل 30 المؤرخ في 2019




