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قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في بمقتضى 
  .2020 ديسمبر 21

متصرف رئيس في الوثائق (تسمى السيدة يمينة محمود 
في رتبة متصرف عام في الوثائق واألرشيف بسلك ) واألرشيف

  .رشيفالمتصرفين في الوثائق واأل

  

  

 

  

 2021 جانفي 21مؤرخ في  2021لسنة  59أمر حكومي عدد 
 16 المؤرخ في 1982 لسنة 505يتعلق بإتمام األمر عدد 

  خصوصية تسمى منحة المتعلق بإحداث منحة1982مارس 
التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية 

  .داريةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل
  إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة 
  العمومية،

  بعد االطالع على الدستور،

 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص 1989فيفري 

 لسنة 2 عدد التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي
  ،2006 جانفي 9 المؤرخ في 2006

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
، وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

  و تممتها،النصوص التي نقحتها أ

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

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

  ،2011بتمبر  س23 المؤرخ في 2011 لسنة 89عدد 

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

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

  ،2019 أفريل 30 المؤرخ في 2019

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 114قانون عدد وعلى ال

 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل األشخاص 1989

الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي 

  نقحته أو تممته،

 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 505وعلى األمر عدد 

رف  المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التص1982

والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص 

 1996 لسنة 2159التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،1996 نوفمبر 6المؤرخ في 

 أوت 11 المؤرخ في 1985 لسنة 980وعلى األمر عدد 

ائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة  المتعلق بضبط ق1985

والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

اإلدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية 

  التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 جويلية 7 المؤرخ في 1997 لسنة 1321وعلى األمر عدد 

لمتعلق بإحداث منحة تكميلية للمنح الخصوصية المخولة  ا1997

  لبعض األعوان المكلفين بخطط وظيفية،

 فيفري 12 المؤرخ في 2007 لسنة 267وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية 2007

المسندة إلى األعوان العموميين إلى المرتب األساسي المحدد 

  ة بهم،بشبكة األجور الخاص

 25 مؤرخ في 2020 لسنة 115وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك 2020فيفري 

  اإلداري المشترك لإلدارات العمومية،

 25 مؤرخ في 2020 لسنة 116وعلى األمر الحكومي عدد 

 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك 2020فيفري 

  .رك لإلدارات العمومية ومستويات التأجيراإلداري المشت

 18 مؤرخ في 2020 لسنة 767 عدد  الحكوميوعلى األمر

 يتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات 2020سبتمبر 

  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وضبط مقاديرها،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020بتمبر س

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية




