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 نوفمبر 14مؤرخ في  2019لسنة  1067أمر حكومي عدد 
 يتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون 2019

  .األساسي للميزانية

  حكومة،إن رئيس ال

  باقتراح من وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15األساسي عدد وعلى القانون 
 المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وخاصة الفصل 2019فيفري 

   منه،20

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1973يسمبر  د31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 66 دالنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عد
 المتعلق بقانون المالية 2017 ديسمبر 18 المؤرخ في 2017
2018،  

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، والجماعات المحلية و
المرسوم عدد  وخاصةوعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته 

  ،2011  سبتمبر23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

 الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمؤسسات العمومية ذات
التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة 
مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69القانون عدد 
  ،المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية

 أفريل 24 المؤرخ في 2006لسنة  1245وعلى األمر عدد 
ية باإلدارة ف المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظي2006

  زية واإلعفاء منها،كالمر

 نوفمبر 19 المؤرخ في 2012 لسنة 2878وعلى األمر عدد 
   المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،2012

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، ا2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ،بالحكومة عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر

 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69 عدد الرئاسي األمر وعلى
  بالحكومة، عضو بتسمية المتعلق 2018 جويلية

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

البرامج  مهام رؤساء  الحكوميالفصل األول ـ يضبط هذا األمر
 15 من القانون األساسي عدد 20وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 

  . المشار إليه أعاله2019 فيفري 13 المؤرخ في 2019لسنة 

تتمثل مهمة رئيس البرنامج في قيادة البرنامج قصد تحقيق 
  .ستراتيجية المصادق عليهاطار االاألهداف وتحسين األداء في إ

 بالنسبة لكل مهمة بمقتضى رامجالبضبط قائمة    ـ يتم 2الفصل 
  .مالية للسنةقانون ال

تية تمثل السياسات العمومية تصنف البرامج إلى برامج عمليا
ة وبرنامج قيادة ومساندة يكلف رئيسه بمساندة رؤساء للمهم

  .أهدافهاالبرامج العملياتية في تجسيم 

 بمقتضى أمر حكومي البرنامج ـ يتم تسمية رئيس 3الفصل 
 سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير رئيس لمدة ثالث

 ال تقل خطته أنالمهمة من بين اإلطارات المنتمين للمهمة على 
  .عن خطة مدير عام إدارة مركزية

 ـ يفوض رئيس المهمة بعض صالحياته كآمر صرف 4الفصل 
  .لفائدة رئيس البرنامج

 منحة" ـ يتمتع رئيس البرنامج بمنحة شهرية تسمى 5الفصل 
وتخضع ) د250(ن دينارا ين وخمستقدر بمائتي" قيادة البرنامج

للحجز بعنوان الضريبة على الدخل لألشخاص الطبيعيين وللحجز 
فاة و التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس المال عند الأنظمةبعنوان 

  .طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

ع مصالح رئاسة يكلف رئيس البرنامج بالتنسيق م ـ 6الفصل 
الحكومة ووزارة المالية وبرنامج القيادة والمساندة ومختلف 

  :المتدخلين في البرنامج بـ

  :برمجة إطار األداء ونفقات البرنامج من خالل
ستراتيجية وأهداف ومؤشرات قيس األداء وأنشطة اـ إعداد 

  ستراتيجية المهمة،البرنامج وفقا ال

القا من األهداف نطاـ إعداد مشروع ميزانية البرنامج 
  مكانيات المتاحة، واألنشطة المبرمجة مع مراعاة اإلالمرسومة

  ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج،

  ـ إعداد وثيقة المشروع السنوي ألداء البرنامج،

  ـ إعداد البرمجة السنوية للنفقات،

ـ إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن 
فؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين المساواة وتكا

  .كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك األساس
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  :تنفيذ ومتابعة البرنامج من خالل

  عتمادات البرنامج،ـ توزيع ا

 تنفيذ ميزانية البرنامج وإطار األداء اعتمادا على ـ متابعة
  ل اعتمادات البرنامج،األهداف المرسومة مع مراعاة ترشيد استعما

ـ توجيه الخيارات والتعديالت المتعلقة بتنفيذ ميزانية البرنامج 
   بالمشروع السنوي لألداء،المضمنة األولوياتوفق 

ـ تحيين البرمجة السنوية للنفقات مع األخذ بعين االعتبار تطور 
  . ديمومة الميزانيةدأتنفيذ ميزانية البرنامج ومدى احترام مب

  :لمساءلة، يتولى رئيس البرنامج اوفي إطار
موافاة رئيس المهمة بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول تقدم ـ 

  إنجاز ميزانية وأداء البرنامج،

داء البرنامج مع الوزارة المكلفة طار أـ مناقشة ميزانية وإ
  بالمالية ومجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس المهمة،

  .ء البرنامج ألداالسنويـ إعداد وثيقة التقرير 

 برنامج القيادة والمساندة، باإلضافة س ـ يكلف رئي7الفصل 
  الحكومي من هذا األمر6إلى مختلف المهام المذكورة بالفصل 

بمساندة رؤساء البرنامج العملياتية في تجسيم أهدافهم وذلك من 
  :خالل

ـ االستشراف والتخطيط االستراتيجي والبرمجة على المدى 
لبرامج وذلك عبر لللمهمة والمتابعة والتقييم المتوسط والبعيد 

  هياكل القيادة،

ـ التنسيق مع رؤساء البرامج قصد إعداد ميزانية المهمة 
وإطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات مع توفير 

  .الدعم التقني واللوجستي وكل المعطيات الضرورية لفائدتهم

يادة البرنامج خاصة من  ـ يتولى رئيس البرنامج ق8الفصل 
  :خالل

 تنفيذ يخلين فدـ إعداد ميثاق تصرف يضبط مهام مختلف المت
  البرنامج والعالقة بينهم،

  خلين،دـ تنظيم وقيادة حوار التصرف بين جميع المت

  ـ االستعمال األنجع لالعتمادات المرصودة،

ـ تطوير نظام الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والنظم 
  ،المعلوماتية

لة في تحقيق خدلرأي في عقود أداء المؤسسات المتـ إبداء ا
  . البرنامج قبل المصادقة عليهاأهداف

 األمر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ، مكلفون ـ الوزراء9الفصل 
  .الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 نوفمبر 14تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

 يتعلق 2019 نوفمبر 14ر من وزير المالية مؤرخ في قرا
 الوثائق بالوكالة استبقاءبالمصادقة على تحيين جداول مدد 

  .التونسية للتضامن
  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

 أوت 2 المؤرخ في 1988 لسنة 95وعلى القانون عدد 
   المتعلق باألرشيف،1988

 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة المالية،1975

 ديسمبر 13 المؤرخ في 1988 لسنة 1981األمر عدد وعلى 
 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في األرشيف 1988

الجاري واألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وتحويل 
يحه باألمر عدد األرشيف واالطالع على األرشيف العام كما تم تنق

 وخاصة 1998 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 2548
  منه،) جديد (5الفصل 

 جويلية 5 المؤرخ في 1993 لسنة 1451وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة 1993

  للوثائق اإلدارية،

 جويلية 17 المؤرخ في 2006 لسنة 1996وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وأساليب تسيير 2006

على جميع النصوص التي نقحته والوكالة التونسية للتضامن 
  وتممته،

 المؤرخ في 2016 لسنة 1163وعلى األمر الحكومي عدد 
   المتعلق بتنظيم وتسيير األرشيف الوطني،2016 أوت 26

 27ي  المؤرخ ف2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 المتعلق 2000ان و ج13وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 
 بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق بالوكالة التونسية

  للتضامن،

 23وعلى مقرر المدير العام لألرشيف الوطني المؤرخ في 
فقة على تحيين جداول مدد استبقاء ا المتعلق بالمو2019جويلية 

  ).ناتاتذاكر الره(الوثائق بالوكالة التونسية للتضامن 

  :قرر ما يلي

م المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء تالفصل األول ـ ت
من مثلما يبينه الجدول الوارد اضلتونسية للتالوثائق بالوكالة ا

  .بالملحق المرفق بهذا القرار

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2019 نوفمبر 14تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 


