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 ديسمبر 16لس نواب الشعب مؤرخ في قرار من رئيس مج
  . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2019

  إن رئيس مجلس نواب الشعب،

  بعد االطالع على الدستور،

ديسمبر  12  المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  الصبغة اإلداريةات العمومية ذاتوالجماعات المحلية والمؤسس
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975

  اإلمضاء،

 17 المؤرخ في 2018 لسنة 433وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف السيد حاتم بياوي، مستشار من 2018ماي 

 بمهام مدير عام الشؤون المالية ،الدرجة األولى لمجلس النواب
  .بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من 
 1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد 

حاتم بياوي، مستشار  المشار إليه أعاله، أسند تفويض إلى السيد
من الدرجة األولى لمجلس النواب، مدير عام الشؤون المالية 
بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب، ليمضي 

خلة في بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الدا
  .حدود مشموالت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .2019 ديسمبر 16التونسية ويجري العمل به ابتداء من 

  .2019 ديسمبر 16تونس في 
  

 

  رئيس مجلس نواب الشعب
 راشد خريجي الغنوشي

  

  

 

  

 جانفي 28 مؤرخ في 2020 لسنة 2أمر رئاسي عدد قتضى بم
2020.  

 للديوان الرئاسي ابتداء من ة مديرنادية عكاشة ة السيدتسمى
  .2020 جانفي 28

 

  

 يتعلق 2020 جانفي 23قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 
بفتح امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين 

  . في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة7 و6 و5لألصناف 
  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

ديسمبر  12  المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
  ،لتي نقحته أو تممتهجميع النصوص اوعلى 

 أكتوبر 5 المؤرخ في 1985 لسنة 1216وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات 1985

  الموظفين،

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

  لمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجماعات المحلية وا

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

 2019 أكتوبر 28وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
المتعلق بفتح امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين 

  . في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة7و 6 و5لألصناف 

  :قرر ما يلي

 2020 أفريل 27الفصل األول ـ يفتح برئاسة الحكومة يوم 
واأليام الموالية امتحان مهني باالختبارات إلدماج العملة المنتمين 

  . في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة7 و6 و5لألصناف 

ثني عشرة  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها با2الفصل 
  .خطة) 12(

  .2020 مارس 27 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل 

 28 القرار ويعوض القرار المؤرخ في  ـ يلغي هذا4الفصل 
  .2019أكتوبر 

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 5الفصل 
  .التونسية

  .2020 جانفي 23تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد


