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 14 مؤرخ في 2020 لسنة 86رئاسي عدد بمقتضى أمر 
  .2020سبتمبر 

التربية "لوسام الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع يسند ا
 للسيدة والسادة اآلتي 2020 سبتمبر 5ابتداء من يوم " والعلم
  :ذكرهم

  :الصنف الثالث

  ـ محمد الحامدي،

  ،ىـ سليم شور

  :الصنف الرابع

  ي، يلـ خليفة الم

  ي،دـ مقداد الدري

  ـ سمية الطبوبي،

  ـ المنجي نعيمي،

  ـ مالك كشالف،

  .ق غربالـ عبد الرزا

  

 

 

 

 سبتمبر 18  مؤرخ في2020 لسنة 767 أمر حكومي عدد
 يتعّلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات 2020

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وضبط 
 .مقاديرها

 إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 28 المؤرخ في 2016 لسنة 34وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء كما تم تنقيحه 2016أفريل 

 18 المؤرخ في 2017 لسنة 19وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
  ،2017أفريل 

 30 المؤرخ في 2019 لسنة 41وعلى القانـون األساسي عدد 
  المتعلق بمحكمة المحاسبات،2019أفريل 

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

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

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد

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

والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع 
 لسنة 37 عدد القانونالنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2019 أفريل 30  المؤرخ في2019

 ديسمبر 30  المؤرخ في1989 لسنة 114وعلى القانون عدد 
 المتعّلق بإصدار مجّلة الضريبة على دخل األشخاص 1989

الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي 
  ،نقحته أو تممته

 جوان 4 المؤرخ في 2011 لسنة 48وعلى المرسوم عدد 
 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية 2011

قين على قيد الحياة في القطاع العمومي والعسكرية للتقاعد والبا
  ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الوالة،

 سبتمبر 20 المؤرخ في 1974 لسنة 874وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك المتفقدين 1974

الطبيين والموازين لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 
 نوفمبر 10 المؤرخ في 1993 لسنة 2312ر عدد وخاصة األم

1993،  

 ديسمبر 20 المؤرخ في 1974 لسنة 1109وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمنح المخولة لإلطارات الفنية باإلدارة وعلى 1974

 2110جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
فيع في  المتعلق بالتر1993 أكتوبر 25 المؤرخ في 1993لسنة 

  منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع،

 مارس 17 المؤرخ في 1976 لسنة 245وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي للمتربصين الداخليين 1976

واألطباء المقيمين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر 
  ،1993 نوفمبر 10 المؤرخ في 1993 لسنة 2315عدد 

 أفريل 16 المؤرخ في 1977 لسنة 363وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة إلى صيادلة الصحة 1977

العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر 
  ،1991 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 241عدد 




