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 16مؤرخ في  2019لسنة  171 عدد رئاسيبمقتضى أمر 
  .2019أكتوبر 

تقبل استقالة السيد الحبيب الصيد، الوزير المستشار الخاص 

 .2019 نوفمبر 1 ابتداء من ،لدى رئيس الجمهورية

  

 2019 أكتوبر 10قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
ضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات يتعلق ب

للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك 
  .لإلدارات العمومية برئاسة الجمهورية

  إن مدير الديوان الرئاسي،

  بعد االطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ألساسي العام ألعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام ا1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

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 

سي الخاص بالسلك التقني  المتعلق بضبط النظام األسا1999

  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 21 المؤرخ في 2009 لسنة 114أو تممته وخاصة األمر عدد 

  .2009جانفي 

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

ات العمومية وفقا رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدار

  .ألحكام هذا القرار

 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات 2الفصل 

للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات 

العمومية، األعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم 

في سنوات أقدمية على األقل في هذه الرتبة ) 5(شرط خمس 

  .تاريخ ختم الترشحات

 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها 3الفصل 

  .أعاله بقرار من مدير الديوان الرئاسي

  :ويضبط هذا القرار

   عدد الخطط المعروضة للتناظر،-

   تاريخ غلق قائمة الترشحات،-

  . تاريخ اجتماع لجنة المناظرة-

ة المشار إليها  ـ يجب على المترشحين للمناظر4الفصل 
أعاله، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الجمهورية عن طريق 
التسلسل اإلداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط 

  :المركزي مصحوبة بالوثائق التالية

 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج الالزمة للخدمات المدنية -
ص ممضى من والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخي

  .قبل رئيس اإلدارة أو من ينوبه

   نسخة من قرار انتداب المترشح،-

   نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،-

   نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني باألمر،-

   نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية،-

  ت  نسخ مطابقة لألصل من شهائد المشاركة في الملتقيا-
أو دورات التكوين المنظمة من قبل اإلدارة خالل السنتين 

  األخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،

 نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة -
تثبت خلو الملف اإلداري للمعني باألمر من أي عقوبة تأديبية 

  خالل الخمس سنوات األخيرة،

 ترشح يسجل بمكتب الضبط  ـ يرفض كل مطلب5الفصل 

  .المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات

 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي 6الفصل 

يعبر عن أداء ) 20(والعشرين ) 0(للمترشح يتراوح بين الصفر 

العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه 

  .لعمله

ية المشار إليها أعاله،  ـ تشرف على المناظرة الداخل7الفصل 

  .لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة

  : ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي8الفصل 

   األقدمية العامة للمترشح،-

   األقدمية في الرتبة للمترشح،-

   الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،-

 المرخص فيها من  أوالملتقيات ودورات التكوين المنظمة -
قبل اإلدارة خالل السنتين األخيرتين السابقتين لسنة فتح 

  المناظرة،

   السيرة والمواظبة خالل الخمس سنوات األخيرة،-

   العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر،-

والعشرين ) 0(ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر 
اييس من قبل أعضاء لجنة وتضبط الضوارب الخاصة بالمق) 20(

  .المناظرة
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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


