
  445صفحـة   2023فيفري  14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   16عــدد 

تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف :  السنة الخامسة
  :المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز األشغال التالية

مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة  المساهمة فيـ 
 األداء بالتنسيق مع وزارة المالية،

ب التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسـ 
 األهداف على مستوى الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،

ضبط وتنفيذ وتقييم المخطط السنوي للتكوين الخاص ـ 
 بمنظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف،

المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة القادمة ـ 
 وفق التقسيم البرامجي،

ر السنوي لألداء بالتنسيق مع قيادة أشغال إعداد التقريـ 
 مختلف البرامج،

 قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، ـ 

قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي لألداء بالتنسيق مع ـ 
  مختلف البرامج،

مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف ـ 
 .والتدقيق الداخلي بالوزارة

ينشر هذا األمـر بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 2الفصل 
  .التونسية

  .2023 فيفري 8تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  العدل ةوزير
  ليلى جّفال

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  132بمقتضى أمر عدد 
2023.  
حق السيدة صارة مشرقي، قاضي من الرتبة األولى، بوزارة تل

لمدة سنة ) المحكمة العسكرية الدائمة بتونس(الدفاع الوطني 
  .2023 فيفري 1ابتداء من 

  

فيفري  10مؤرخ في  2023لسنة  133بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تلحق السيدة حنان حويذق، قاضي من الرتبة األولى، بوزارة 
لمدة سنة ) لمحكمة العسكرية الدائمة بتونسا(الدفاع الوطني 

  .2023 فيفري 1ابتداء من 

 

  

 

  

فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  118بمقتضى أمر عدد 
2023.  

تسمى السيدة فاتن الفريضي، مستشار المصالح العمومية، 
رئيس وحدة المالية المحلية باإلدارة العامة للمحاسبة العمومية 

  .وزارة الماليةواالستخالص ب

 1991نة  لس556 من األمر عدد 21عمال بأحكام الفصل 
، تتمتع المعنية باألمر بمنح 1991 أفريل 23المؤرخ في 

 .وامتيازات مدير عام إدارة مركزية

  
  .2023فيفري  6مؤرخ في  قرار من وزيرة الماليةبمقتضى 

يكّلف اإلطارات اآلتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة المالية، 
  :قا لبيانات الجدول التاليطب

  

 الخطة الوظيفية  الرتبة  واللقباالسم

  مستشار المصالح العمومية  سامية الكوكي
متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الثانية بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية 

  .الدولة بوزارة المالية بمنح وإمتيازات مدير إدارة مركزية

المصالح المالية من مستشار   أسماء الحفصاوي
  الدرجة الرابعة

متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الثانية بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية 
  .الدولة بوزارة المالية بمنح وإمتيازات مدير إدارة مركزية

مستشار المصالح المالية من   إيمان عياد
  الدرجة الرابعة

الثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الث
  .الدولة بوزارة المالية بمنح وإمتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

مستشار المصالح المالية من   بالل الخضراوي
  الدرجة الرابعة

كاهية مدير متابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة اإلشراف القطاعي 
  . عة باإلدارة العامة للمساهمات بوزارة الماليةوحدة اإلشراف القطاعي والمتاب

كاهية مدير تطوير المنظومة المعلوماتية بإدارة اإلعالمية باإلدارة العامة   كزيرمحّلل م  إيهاب الدين المانسي
  .لإلمتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية

مستشار المصالح المالية من   أماني المديني 
  الدرجة الرابعة

ف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية متصر
  .الدولة بوزارة المالية بمنح وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية




