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جوان  9المؤرخ في  1992لسنة  54وعلى القانون عدد   منه، 77و  18بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين   إن رئيس الجمهورية،  .تحت راية األمم المتحدةيتعلق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي  2019في جان 29مؤرخ في  2019لسنة  18أمر رئاسي عدد    

ولة للعسكريين وأعوان خالمتعلق بضبط الحقوق والمنح الم 1992 سبتمبر  25المؤرخ في  1975لسنة  671وعلى األمر عدد   السالم بالخارج،وات األمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ ق
أوت  22المؤرخ في  1979لسنة  735وعلى األمر عدد   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني، 1975
المؤرخ في  2013لسنة  2100وعلى قرار مجلس األمن عدد   ،2016جويلية  22المؤرخ في  2016لسنة  908النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها األمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع 1979

المبرمة  C-130 ةالمتحدة حول استخدام طائرة النقل العسكرين الجمهورية التونسية ومنظمة األمم وعلى رسالة الدعم بي  األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي،المنشأ لبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة  2013أفريل  25 ديسمبر  26وعلى مداوالت المجلس األعلى للجيوش بتاريخ   بنيويورك، 2018نوفمبر  20بتاريخ  تحت راية األمم المتحدة وذلك لتحقيق  (MINUSMA)المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي عسكريا في إطار الدعم لبعثة األمم المتحدة ) 75(وسبعون الفصل األول ـ تنتشر وحدة جوية غير مسلحة قوامها خمسة   :اآلتي نصه يصدر األمر الرئاسي  .وبعد موافقة رئيس الحكومة  وبعد موافقة رئيس مجلس نواب الشعب،  ،2018 ا خدمات النقل الجوية المشار إليهـ تمارس الوحدة  2الفصل   .االستقرار في مالي المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي جوي لألفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة األمم ال
(MINUSMA).   ها يالوحدة الجوية المشار إل انتشارـ حددت مدة  3الفصل قابلة للتجديد  2019فيفري  1ء من أعاله، بسنة واحدة ابتدا   .لمدة سنة إضافية

      محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2019جانفي  29تونس في   .للجمهورية التونسيةفيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي كل  ،مكلفان الخارجيةـ وزير الدفاع الوطني ووزير  4الفصل 
 جانفي 25ر من رئيس الحكومة مؤرخ في قرابمقتضى    

 جانفي 29قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في بمقتضى     .واألرشيف بالمحكمة اإلداريةسامي عطافي في رتبة متصرف رئيس في الوثائق  سمي السيد  .2019
      .اإلداريةسمي السيد أمين دله في رتبة مهندس رئيس بالمحكمة   .2019

  ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  . المكلفين بخطة وظيفية بكتابات المحاكم من الصنف العدلييتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة لفائدة األعوان  2019جانفي  25مؤرخ في  2019لسنة  62عدد أمر حكومي    
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نوفمبر  28المؤرخ في  1974لسنة  1062وعلى األمر عدد 
أفريل  24المؤرخ في  2006لسنة  1245وعلى األمر عدد   المتعلق بضبط مشموالت وزارة العدل، 1974
ديسمبر  1المؤرخ في  2010لسنة  3152وعلى األمر عدد   المركزية واإلعفاء منها،المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة  2006
ماي  5المؤرخ في  2012لسنة  246وعلى األمر عدد   ،2018أفريل  6المؤرخ في  2018لسنة  334نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد على جميع النصوص التي المتعلق بتنظيم وزارة العدل، و 2010
تعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة الم 2016مارس  11المؤرخ في  2016لسنة  295وعلى األمر الحكومي عدد   ،2014أكتوبر  3المؤرخ في  2014لسنة  3609المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه باألمر عدد تعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك كتابات الم 2012 لسنة  420من األمر الحكومي عدد  43المنصوص عليها بالفصل الفصل األول ـ يضبط المقدار الشهري للمنحة الوظيفية   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر  14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد   ،منه 43وخاصة الفصل وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها واإلعفاء منها، المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي  2018ماي  7المؤرخ في  2018لسنة  420عدد الحكومي وعلى األمر   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124سي عدد وعلى األمر الرئا  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد   إلى وزير العدل،
المشار إليه أعاله طبقا للجدول  2018ماي  7المؤرخ في  2018   60  رئيس قسم مساعد  90  رئيس قسم  الدينارالمقدار الشهري للمنحة بحساب   الخطة الوظيفية  :التالي

                              محمد رضا شلغوم  وزير المالية     محمد كريم الجموسي  وزير العدل  اإلمضاء المجاور    .2019جانفي  25تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه،  3الفصل   .وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العملس المال عند الوفاة جتماعية ورأفي نظام التقاعد والحيطة االهذا األمر الحكومي شهريا وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة من  األولـ تصرف المنحة المنصوص عليها بالفصل  2الفصل 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

مارس  5لمؤرخ في ا 1985لسنة  12وعلى القانون عدد   ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد   ،المتعلق بالقطب القضائي االقتصادي والمالي 2016ديسمبر  6المؤرخ في  2016لسنة  77وعلى القانون األساسي عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير العدل،  إن رئيس الحكومة،  . إسنادهامختصين بالقطب القضائي االقتصادي والمالي وشروط ن يملحقين والمباشرين كمساعدين فنين الياألعوان العمومييتعلق بضبط مقدار منحة المساندة الفنية التي يتمتع بها  2019جانفي  25مؤرخ في  2019لسنة  63أمر حكومي عدد   
لسنة  48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد  1985
أوت  11المؤرخ في  1985سنة ل 980وعلى األمر عدد   ،2011جوان  4المؤرخ في  2011
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة  1985
  ،2006جوان  26المؤرخ في  2006لسنة  1801


