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 ـ تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعاله 9الفصل 

تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا ألحكام هذا القرار وترتيب 

المترشحين حسب الجدارة باالعتماد على مجموع األعداد 

المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على 

لمجموع من النقاط، تكون األولوية ألقدمهم في الرتبة، وإذا نفس ا

  .تساوت هذه األقدمية تكون األولوية ألكبرهم سنا

 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في 10الفصل 

المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني من قبل 

  .مدير الديوان الرئاسي

 القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا11الفصل 

  .التونسية

  .2019 أكتوبر 10تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  مدير الديوان الرئاسي

                  عجرود نبيل

  

 2019 أكتوبر 10قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
تبة مساعد يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى ر

دارات العمومية برئاسة تقني بالسلك التقني المشترك لإل
  .الجمهورية

  إن مدير الديوان الرئاسي،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

لعمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات ا

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 12 المؤرخ في 1999 لسنة 821وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني 1999

  يع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات العمومية وعلى جم

  أو تممته،

 سبتمبر 25وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 

 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات 2019

للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات 

  .العمومية برئاسة الجمهورية

  :قرر ما يلي

 2019 ديسمبر 9 برئاسة الجمهورية يوم الفصل األول ـ تفتح
واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد 

  .تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع 2الفصل 
  .خطة) 37(وثالثين 

ر  نوفمب8 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3الفصل 
2019.  

 ـ ينشر  هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 أكتوبر 10تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  مدير الديوان الرئاسي

                  عجرود نبيل

  

  

 

  

 14مؤرخ في  2019لسنة  867أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2019أكتوبر  

سمي السيد عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 
  .2019 أكتوبر 12

تسند للمعني باألمر، في هذه الوضعية، الرتبة واالمتيازات 
 فيفري 12المخولة لوزير والمنصوص عليها باألمر المؤرخ في 

 ماي 30 من األمر المؤرخ في 4 والفقرة األولى من الفصل 1992
2000.  

 

 10مؤرخ في  2019لسنة  868أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2019أكتوبر  

منح السيد محمد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل ي
االقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد 

  .2019 أكتوبر 27بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 

  

 14في مؤرخ  2019لسنة  869أمر حكومي عدد بمقتضى 
  .2019أكتوبر  

كلف السيد وسيم ابن صالح، مستشار المصالح العمومية، 
بمهام مدير عام إدارة مركزية باإلدارة العامة للتخصيص برئاسة 

  .الحكومة


