
  21عـــدد   2023 فيفري 28 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   556صفحــة 

 

  

ي فيفر 23مؤرخ في  2023لسنة  181بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يعين السيدتان والسيد اآلتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة 

  :العامة للتأمين 

 السيدة سرور البرشاني، قاضية من الرتبة الثالثة، عوضا عن -

  ،2022 أكتوبر 16السيد شكري بالصادق، وذلك ابتداء من 

 السيدة حنان مرزوق قمر، ممثلة عن وزارة المالية، عوضا -

 أكتوبر 16حمان الخشتالي، وذلك ابتداء من عن السيد عبد الر

2022،  

 السيد راسم قطاطة، خبير إكتواري، عوضا عن السيد -

  ،2022 أفريل 1أشرف الرقي، وذلك ابتداء من 

يجدد تعيين السيد كمال المدوري، ممثل عن وزارة الشؤون 

 أكتوبر 16االجتماعية، بمجلس الهيئة العامة للتأمين، ابتداء من 

2022.  

  

يتعلق  2023 فيفري 22من وزيرة المالية مؤرخ في  رارق
بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مراقبين للمصالح 

 سنةبعنوان ) وزارة المالية(المالية بمصنع التبغ بالقيروان 
2022. 

  إن وزيرة المالية،

  الدستور،طالع على بعد اال

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي الّنظام بضبط المتعّلق  1983ديسمبر

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية الجماعاتو

وآخرها المرسوم عدد  تممته أو نّقحته اّلتي الّنصـوص جميع وعلى

 ،2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21

 فيفري 15 في مؤرخال 1999 لسنة 368 عدد األمر وعلى

بأعوان سلك وزارة  الخاص األساسي الّنظام بضبط المتعّلق 1999

 ،المالية

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

 حكومة،لل ة المتعلق بتسمية رئيس2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

 عضاء الحكومة، المتعلق بتسمية أ2021أكتوبر 

 أوت 17 في المؤرخ بالنيابة المالية وزير قرار وعلى

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعّلق 2017

بمصنع التبغ للمصالح المالية باالختبارات النتداب مراقبين 

 .بالقيروان

  :ررت ما يليقـ

م يو) وزارة المالية( تفتح بمصنع التبغ بالقيروان األول ـالفصل 

  واأليام الموالية مناظرة خارجية باالختبارات2023 أفريل 28

  .2022بعنوان سنة  مراقبين للمصالح المالية النتداب

) 10(  حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر ـ2الفصل 

 .خطط

.                              2023 مارس 28تختم قائمة الترشحات يوم ـ  3ل الفص

 هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ينشر ـ 4ل الفص

  .                              التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  

يتعلق  2023 فيفري 22من وزيرة المالية مؤرخ في  رارق
بارات النتداب ملحقين بالتفقد بفتح مناظرة خارجية باالخت

بعنوان ) وزارة المالية(للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان 
 .2022 سنة

  إن وزيرة المالية،

  الدستور،طالع على بعد اال

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي الّنظام بضبط المتعّلق 1983

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية اعاتالجمو

وآخرها المرسوم عدد  تممته أو نّقحته اّلتي الّنصـوص جميع وعلى

 ،2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21

 فيفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 368 عدد األمر وعلى

لك وزارة بأعوان س الخاص األساسي الّنظام بضبط المتعّلق 1999

 ،المالية




