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 2019 سبتمبر 26قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 
ترقية إلى رتبة يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات لل

متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية 
  .برئاسة 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

 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998

 عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته المشترك لإلدارات ال
  أو تممته،

 2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

  :قرر ما يلي 

 ديسمبر 18جمهورية يوم الفصل األول ـ تفتح برئاسة ال
 واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019

  .متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين 2الفصل 
)2.(  

 نوفمبر 18الترشحات يوم تسجيل  ـ تختم قائمة 3الفصل 
2019.  

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2019 سبتمبر 26تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  مدير الديوان الرئاسي

 نبيل عجرود

 

  

 سبتمبر 3 مؤرخ في 2019 لسنة 837أمر حكومي عدد 
وم  يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع التونسي للعل2019

  ".بيت الحكمة"واآلداب والفنون 

  إن رئيس الحكومة،

  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 

لجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة التي تمتلك الدولة أو ا

وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 

  ،2007  جويلية28 المؤرخ في 2007 لسنة 69عدد 

 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، 1989

 القانون  منهاوص التي نقحته أو تممته وخاصةوعلى جميع النص

  ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36عدد 

 نوفمبر 30 المؤرخ في 1992 لسنة 116وعلى القانون عدد 

 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون 1992

  ،"بيت الحكمة"

 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد 

مشموالت المديرين العامين ومهام مجالس  المتعلق بضبط 1997

  لمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، ل المؤسسة

 سبتمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 2131وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى،2002

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد 

تعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية  الم2002

التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف 

فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد 

االلتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص المنقحة 

 2016 لسنة 511 عدد  الحكوميوالمتممة له وخاصة األمر

  ،2016 أفريل 13المؤرخ في 




