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 مارس 27قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في    
دارات العمومية ترك لإلمتصرف عام بالسلك اإلداري المش يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،  .برئاسة الجمهورية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد رية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدا المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 أفريل 13 المؤرخ في 1998 لسنة 834وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 أفريل 15 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 3الفصل   ).3( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالث خطط 2الفصل   .الجمهوريةعام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية برئاسة لية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف واأليام الموا 2019 ماي 15الفصل األول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم   :قررت ما يلي   .رك لإلدارات العموميةرتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشتالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في   و تممته،أ  المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998
ئد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر هذا القرار بالرا4الفصل   .2019  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 مارس 27تونس في   .التونسية

 سلمى اللومي الرقيق   الديوان الرئاسيةمديرالوزيرة 

      .ةرئيس مصلحة بمكتب العمل االجتماعي بوزارة الداخلي بمهام ،كّلف السيد فتحي بوذراع، متصرف مستشار للداخلية .2019 فيفري 26بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .رئيس مصلحةرئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة برتبة وامتيازات ، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كّلف السيد زياد الشعيبي .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .اإلنسان بوزارة الداخليةرئيس مصلحة معالجة العرائض والشكاوي باإلدارة العامة لحقوق كّلف السيد ابراهيم لنقر، متصرف مستشار للداخلية، بمهام  .2019 مارس 12 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى    .كاهية مديرمتفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كّلف السيد جعفر المرخي، مستشار المصالح العمومية، بمهام  .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في     .بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات مديرئيس كّلف السيد عادل الشايب، مهندس رئيس، بمهام متفقد ر .2019 مارس 14بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في    
 مارس 21مؤرخ في  2019لسنة  308أمر حكومي عدد    

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  قتراح من وزير المالية،با  إن رئيس الحكومة،  .وبضبط تنظيمها وطرق سيرهااألهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة  المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب 2008 أوت 25في  المؤرخ 2008 لسنة 2899 يتعلق بتنقيح األمر عدد 2019
 لسنة 42التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد  المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع النصوص 1967
  ،2004 ماي 13 المؤرخ في 2004
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عددوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ماي 30 المؤرخ في 1975لسنة  316وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89
 جوان 9 المؤرخ في 1981 لسنة 793وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975
 واألمر عدد 2006 مارس 13 المؤرخ في 2006 لسنة 746عدد العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر  المتعلق بتنظيم مصالح اإلدارة المركزية لوزارة الصحة 1981
 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد   ،2007 نوفمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 3017
 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد   إعدادها وإنجازها ومتابعتها، المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996
 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد   حداث وحدات تصرف حسب األهداف، المتعلق بإ1996
 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد   ،2011 سبتمبر 5في  المؤرخ 2011 لسنة 1560نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة وعلى جميع النصوص التي 2001
 أفريل 10 المؤرخ في 2007 لسنة 893وعلى األمر عدد   المركزية واإلعفاء منها، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006
 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2876وعلى األمر عدد   مشموالتها وتركيبتها وطرق تسييرها،تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب األهداف وبضبط  المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع 2007
 أوت 25 المؤرخ في 2008 لسنة 2899وعلى األمر عدد   ،2010 أفريل 5 المؤرخ في 2010 لسنة 615باألمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنقح 2008
 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4112وعلى األمر عدد   ،2014جانفي  17 المؤرخ في 2014 لسنة 385سيرها المنقح باألمر عدد مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق  المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008
بضبط تنظيمها وطرق مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة و المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008  المؤرخ في 2014 لسنة 203سيرها المنقح والمتمم باألمر عدد 

 ديسمبر 21 المؤرخ في 2009 لسنة 3779وعلى األمر عدد   ،2014 جانفي 16
 باألمر عدد  والمتمم المتعلق بتنظيم وزارة التربية المنقح2009
  ،2011 أكتوبر 7 المؤرخ في 2011 لسنة 2858

 جوان 24 المؤرخ في 2014 لسنة 2238وعلى األمر عدد 
 من األمر عدد 3 و2الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصلين   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،  ، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   حسب األهداف،الوزارات النموذجية المعنية بتجربة منظومة التصرف في الميزانية  المتعلق بضبط قائمة البرامج بالنسبة إلى الدفعة األولى من 2014
منظومة عها على ذمة المتدخلين في تركيز بالمشروع ووض المعلومات والوثائق المتعلقة ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع  التصرف في الميزانية حسب األهداف بالوزارة،ـ قيادة ومتابعة مختلف األشغال المتعلقة بتركيز منظومة   .الميزانية حسب األهدافإنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في ٭   القانوني الجديد للميزانية بالوزارة، مخطط اتصال حول اإلطار المساهمة في وضع وتنفيذ٭   الستكمال وضع مكونات المنظومة،تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة ٭   :يتعلق بـ المشار إليه أعاله خاصة فيما 2008 ديسمبر 30المؤرخ في  2008 لسنة 4112المحدثة بوزارة المالية بمقتضى األمر عدد وير التصرف في ميزانية الدولة األهداف إلنجاز مشروع تطـ تنسيق مختلف مراحل اإلنجاز مع وحدة التصرف حسب   :التاليةإلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام تتولى وحدة التصرف حسب األهداف ): جديد (2الفصل   : جديد كما يلي3 جديد و2أعاله وتعوض بالفصلين  المشار إليه 2008 أوت 25في  المؤرخ 2008 لسنة 2899   وزارة المالية،ـ حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى   المعنية حسب التقسيم البرامجي،ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة    حوكمة الوزارة،ـ المساهمة في برنامج  بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،الميزانية حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في   ، بالوزارةلتصرف في الميزانية حسب األهدافا
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ى مستوى الوزارة مقارنة بااللتزامات أشغال تركيز المنظومة علـ رفع تقارير كل ثالثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم  ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بكل   ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،  الراجع له بالنظر وضبط الروزنامة المتعلقة به،ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرنامج   :ـ مساندة رؤساء البرامج في  .السنوية وع بخمس سنوات تجدد مدة إنجاز المشر): جديد (3الفصل   .السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة الماليةـ إعداد وثائق القدرة على األداء المصاحبة لمشروع الميزانية   ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،  ـ ضبط أهم األنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،  امج،برن ة على األداء ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدر  ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،  المعنية حسب التقسيم البرامجي،ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة   بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،برنامج التكوين السنوي الخاص ـ ضبط وتنفيذ وتقييم   األداء،ـ االنطالق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على   :المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز األشغال التالية تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف :السنة األولى  : وذلك حسب المراحل التالية2018 أوت 25ابتداء من تاريخ  سبة للسنة ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالن  بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص   ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على األداء،  :المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز األشغال التالية مع مختلف  تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق:السنة الثانية  .ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة  مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء مع   ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،  بالتنسيق مع مختلف البرامج،   ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،  المعنية حسب التقسيم البرامجي،

لمشروع السنوي للقدرة على األداء مع ـ قيادة أشغال إعداد ا  ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،  بالتنسيق مع مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على األداء  ة الوزارة بالنسبة للسنة ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزاني  بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص   لمتابعة القدرة على األداء،ـ مساندة رؤساء البرامج على استغالل المنظومة المعلوماتية   :متدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز األشغال التاليةال الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف تتولى :السنة الثالثة  .ـ االنطالق في تركيز التدقيق الداخلي  ـ االنطالق في تركيز رقابة التصرف،  ـ تثبيت إطار القدرة على األداء،  ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،  مختلف البرامج،   ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،  بالتنسيق مع مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على األداء   ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،   البرامجي،المعنية حسب التقسيمـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة   بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،التكوين السنوي الخاص برنامج ـ ضبط وتنفيذ وتحيين   على األداء،ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة   : إنجاز األشغال التاليةالمتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف :السنة الرابعة  .ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي  ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،  ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،  مختلف البرامج، أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء مع ـ قيادة  ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،  بالتنسيق مع مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على األداء   ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،  المعنية حسب التقسيم البرامجي،
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اء مع ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على األد زير الفالحة والموارد المائية وووزير المالية  ـ 2الفصل   .والتدقيق الداخلي أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف ـ مواصلة  مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء مع   ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،  بالتنسيق مع مختلف البرامج،ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على األداء   انية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،ـ حضور مناقشات ميز  المعنية حسب التقسيم البرامجي،ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة   بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص   القدرة على األداء،ي مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة ـ المساهمة ف  :المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز األشغال التالية الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف تتولى :السنة الخامسة  .ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي  ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،   تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة، مواصلةـ  مختلف البرامج،                  عبد الرؤوف الشريف  صحة الوزير  سمير الطيب   والصيد البحريوزير الفالحة والموارد المائية               سليم خلبوس        وزير التعليم العالي والبحث العلمي   حاتم بن سالم  وزير التربية         محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اإلمضاء المجاور     .2019 مارس 21تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسيةالحكومي الذي ينشر بالرائد  بتنفيذ هذا األمر ، كل فيما يخصه،والبحث العلمي مكلفون ووزير التربية ووزير التعليم العالي  ووزير الصحةوالصيد البحري

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 لسنة 56 من القانون عدد 82بضبط طرق تطبيق الفصل  يتعلق 2019 مارس 25المالية مؤرخ في قرار من وزير 
 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد   ى الدستور،بعد االطالع عل  إن وزير المالية،  .2019لسنة  المتعلق بقانون المالية 2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018
 لسنة 51النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي وعلى جميع 1960
 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد   .2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007
 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018 لسنة 56وعلى القانون عدد   ،2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ديسمبر 27في  المؤرخ 2018 لسنة 56نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد  وعلى جميع النصوص التي 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008
الفصل األول ـ يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل   :قرر ما يلي   اء بالحكومة، المتعلق بتسمية أعض2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   متعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،ال 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107ئاسي عدد وعلى األمر الر  ،2001 مارس 22في النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ وعلى جميع  الديوانة المتعلقة بمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة، من مجلة 80 إلى 74المتعلق بتعيين شروط تطبيق الفصول من  1955 ديسمبر 29وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في   منه، 82، وخاصة الفصل 2019متعلق بقانون المالية لسنة ال 2018

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018 لسنة 56 من القانون عدد 82
، الكائن مقرها بنهج صدربعل وضعيتهم لدى اإلدارة العامة للديوانة المشار إليه أعاله إيداع مطلب في تسوية 2018 لسنة 56عدد  من القانون 82يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل ين والمعنويين الذين  ـ يمكن لألشخاص الطبيعي2الفصل   .مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة قصد تسوية وضعية 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018  مارس 31 تونس، وذلك في أجل ال يتجاوز 1002 – الفايات –
2019.  




