
  21عـــدد   2023 فيفري 28 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   558صفحــة 

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الّتقني بالسلك الخاص األساسي الّنظام بضبط المتعّلق 1999

   نّقحته اّلتي الّنصـوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك
 2019 لسنة 1239 عدداألمر الحكومي  وآخرها تممته أو

 ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
 حكومة،لل ة المتعلق بتسمية رئيس2021أكتوبر 

 11 في  المؤرخ2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 2017 أوت 17 في المؤرخ بالنيابة المالية وزير قرار وعلى
 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعّلق
 العمومية لإلدارات المشترك الّتقني بالسلك تقنيينأعوان  النتداب

 .بمصنع التبغ بالقيروان

  : ما يليررتقـ

يوم ) وزارة المالية(تفتح بمصنع التبغ بالقيروان األول ـ الفصل 
  واأليام الموالية مناظرة خارجية باالختبارات2023 أفريل 28

تقنيين بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية أعوان  النتداب
  .2022بعنوان سنة 

حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين  ـ 2الفصل 
  :كما يليخطة موزعة بين االختصاصات ) 20(

 .خطط) 10( عشر :ميكانيك السوائلـ 

 .خطط) 10( عشر :اللحام الصحيـ 

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

 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ4ل الفص
             .                   التونسية

  .2023 فيفري 22تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  

 

 

  

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  182بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يكّلف السيد حاتم شحيدر، مهندس عام، بمهام مدير عام 
  .لوماتية بالكتابة العامة بوزارة االقتصاد والتخطيطاألنظمة المع

فيفري  24مؤرخ في  2023لسنة  198بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد علية بالشيخ، مستشار المصالح العمومية، مديرا 

  .عاما للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

  

فري في 24مؤرخ في  2023لسنة  199بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد جالل الطبيب، مستشار المصالح العمومية، 

  .مديرا عاما لوكالة النهوض باالستثمار الخارجي

  

فيفري  24مؤرخ في  2023لسنة  200بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يسمى السيد محمد البليدي، متصرف عام، مديرا عاما 

  .للوكالة التونسية للتعاون الفني

 

  

  

فيفري  23مؤرخ في  2023لسنة  183بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يكلف السيد سامي الحناشي، أستاذ محاضر، بمهام مدير 

 15المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية، ابتداء من 

  .2020ديسمبر 

  

  

 

  

ي فيفر 23مؤرخ في  2023لسنة  195بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يمنح السيد رافع نصيب، إطار عالي بشركة فسفاط قفصة، 

استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 

2023.  




