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 2مؤرخ في  2019سنة ل 219 عدد رئاسيأمر بمقتضى 
  .2019 ديسمبر

 ماهر بن ريانة مستشارا أوال لدى رئيس  السيدسمىي

 ديسمبر 1الجمهورية مكلفا بالملفات االجتماعية ابتداء من 

2019. 

 

 2مؤرخ في  2019لسنة  220 عدد رئاسيأمر بمقتضى 
  .2019 ديسمبر

تقبل استقالة السيد ناجي جلول، المدير العام للمعهد 

  .2019 نوفمبر 22ي للدراسات االستراتيجية ابتداء من التونس

  

 2مؤرخ في  2019لسنة  221 عدد رئاسيأمر بمقتضى 
  .2019 ديسمبر

تسند جائزة رئيس الجمهورية للنهوض باألسرة بعنوان سنة 

  : إلى الجمعيات والمؤسسات التالية2018

  :الجائزة الوطنية

صرف والتوازن  الجمعية التونسية للت:ـ الميدالية الذهبية

  .االجتماعي

  :الجائزة الجهوية

جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي : ـ الميدالية الذهبية

  بجرجيس،

  س بأكودة،.و.الجمعية التونسية لقرى س:  الفضيةـ الميدالية

  .جمعية آفاق بقبلي:  البرنزيةـ الميدالية

  :هاجرةجائزة الجمعيات العاملة في مجال العناية باألسرة الم

  .جمعية الزيتونة بسويسرا: ـ الميدالية الذهبية 

 

  

  ديسمبر3مؤرخ في  2019لسنة  1118أمر حكومي عدد 
 المؤرخ في 1981 لسنة 817 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2019

  . المتعلق بمنحة العمل الليلي1981 جوان 11
  إن رئيس الحكومة،

 وتحديث اإلدارة باقتراح من وزير الوظيفة العمومية
  والسياسات العمومية،

  بعد االطالع على الدستور،

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

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، 
 المرسوم عدد وخاصةمته وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011لسنة  89

 جوان 11 المؤرخ في 1981 لسنة 817وعلى األمر عدد 
   المتعلق بمنحة العمل الليلي،1981

 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة والجماعات 1997

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه المحلية 
 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 268وإتمامه باألمر عدد 

2007،  

 ديسمبر 18  المؤرخ في1998 لسنة 2509وعلى األمر عدد 
بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة  المتعلق 1998

  ت الصبغة اإلدارية،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذا

 29 المؤرخ في 2018 لسنة 972وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 2018نوفمبر 

  اإلدارة والسياسات العمومية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124األمر الرئاسي عدد وعلى 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 المتعلق بتسمية 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد 
  عضو بالحكومة،




