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 مارس 27قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في    
دارات العمومية ترك لإلمتصرف عام بالسلك اإلداري المش يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،  .برئاسة الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد رية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 أفريل 15 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   ).3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث خطط 2الفصل   .الجمهوريةعام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية برئاسة لية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف واأليام الموا 2019 ماي 15الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم   :قررت ما يلي   .رك لإلدارات العموميةرتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   و تممته،أ  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
ئد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرا4الفصل   .2019  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 مارس 27تونس في   .التونسية

 سلمى اللومي الرقيق   الديوان الرئاسيةمديرالوزيرة 

      .ةرئيس مصلحة بمكتب العمل االجتماعي بوزارة الداخلي بمهام ،كّلف السيد فتحي بوذراع، متصرف مستشار للداخلية .2019 فيفري 26بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .رئيس مصلحةرئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة برتبة وامتيازات ، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كّلف السيد زياد الشعيبي .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .اإلنسان بوزارة الداخليةرئيس مصلحة معالجة العرائض والشكاوي باإلدارة العامة لحقوق كّلف السيد ابراهيم لنقر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام  .2019 مارس 12 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى    .كاهية مديرمتفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كّلف السيد جعفر المرخي، مستشار المصالح العمومية، بمهام  .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات مديرئيس كّلف السيد عادل الشايب، مهندس رئيس، بمهام متفقد ر .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في    
 مارس 21مؤرخ في  2019لسنة  308أمر حكومي عدد    

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  قتراح من وزير المالية،با  إن رئيس الحكومة،  .وبضبط تنظيمها وطرق سيرهااألهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة  المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب 2008 أوت 25في  المؤرخ 2008 لسنة 2899 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2019
 لسنة 42التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع النصوص 1967
  ،2004 ماي 13 المؤرخ في 2004




