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فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  115بمقتضى أمر عدد 

2023.  
يحال السيد أبو لبابة عثماني، قاضي من الرتبة الثالثة، من 

 سبتمبر 1نتين ابتداء من جديد على عدم المباشرة لمدة س
2022.  

  

فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  116بمقتضى أمر عدد 
2023.  

يحال السيد علي منصري، قاضي من الرتبة الثانية، على عدم 
  .2022 نوفمبر 1المباشرة لمدة سنتين ابتداء من 

  

فيفري  8مؤرخ في  2023لسنة  117بمقتضى أمر عدد 
2023.  

زين، قاضي من الرتبة األولى، من تحال السيدة إشراق بن ال
  .2022 ماي 3جديد على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 

  
يتعّلق  2023 فيفري 8مؤرخ في  2023 لسنة 120أمر عدد 

 1في  المؤرخ2017 لسنة 344بإتمام األمر الحكومي عدد 
 األهداف حسب تصرف وحدة بإحداث المتعلق 2017 مارس
 الدولة ميزانية في التصرف تطوير وعمشر العدل إلنجاز بوزارة

  .سيرها وطرق وبضبط تنظيمها
  إن رئيس الجمهورية،

    باقتراح من وزيرة العدل،

  ّطالع على الدستور،بعد اال

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

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
ظام األساسي العام ألعوان الدولة  المتعّلق بضبط الن1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة المرسوم عـدد 

 المتعلق بقانون 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21
 ،2022لية لسنة الما

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1062وعلى األمر عدد 
  المتعّلق بضبط مشموالت وزارة العدل،1974

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف،1996

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 أفريل 10 المؤرخ في 2007 لسنة 893وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع 2007

تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب األهداف وبضبط 
   سيرها،مشموالتها وتركيبتها وطرق

 أوت 25 المؤرخ في 2008 لسنة 2899وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث وحدات تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008

مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق 
سيرها، وعلى جميع الّنصوص التي نّقحته أو تممته وخاصة األمر 

  ،2019 مارس 21ؤرخ في  الم2019 لسنة 308الحكومي عدد 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 2008 لسنة 4112وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز 2008

مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق 
 2014 لسنة 203سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2014  جانفي16المؤرخ في 

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع الّنصوص التي 2010

 2018 لسنة 334نّقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد 
  ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 1في  المؤرخ 2017 لسنة 344 وعلى األمر الحكومي عدد
 بوزارة األهداف حسب تصرف وحدة بإحداث متعلقال2017  مارس

وبضبط  الدولة ميزانية في التصرف تطوير مشروع العدل إلنجاز
  سيرها، وطرق تنظيمها

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعّلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 

 11في  المؤرخ 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد  
   المتعّلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمـر اآلتي نصه

 من األمر الحكومي 3 تضاف إلى أحكام الفصل  ـالفصل األول
 المشار إليه 2017 مارس 1 المؤرخ في 2017لسنة  344عدد 

   :يما يلي نصهاأعاله فقرة ثانية جديدة ف
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تجدد مدة إنجاز هذا ): فقرة ثانية جديدة (3الفصل 
 وذلك 2022 مارس 19المشروع بخمس سنوات ابتداء من 

  :حسب المراحل التالية

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

ة المعلوماتية لمتابعة األداء بالتنسيق مواصلة وضع المنظومـ 
 مع وزارة المالية،

تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب ـ 
األهداف على مستوى الموقع االلكتروني الرسمي بالوزارة وتأمين 

 تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،

ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرف في ـ 
ة حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا الميزاني

 بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية،

تكريس حوار التصرف، تطبيق  مساندة رؤساء البرامج فيـ 
ميثاق التصرف ووضع قواعد عمل مشتركة مع مختلف المتدخلين 

 في البرامج العمومية،

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

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

 قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، ـ 

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

 .تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة ـ 

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

مساندة رؤساء البرامج على استغالل المنظومة المعلوماتية ـ 
 لمتابعة األداء، 

بمنظومة التصرف في الميزانية حسب التصرف في القسم الخاص ـ 
 األهداف على مستوى الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،

ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرف في ـ 
الميزانية حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا 
 بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية، 

 مساندة رؤساء البرامج في تنفيذ وتطبيق ميثاق التصرف،  ـ

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

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

 قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، ـ 

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

 المساهمة في تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،ـ 

 تثبيت وتقييم إطار أداء البرامج،ـ 

 .االنطالق في تركيز رقابة التصرفـ 

 تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف :السنة الثالثة
 :لين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز األشغال التاليةالمتدخ

مواصلة مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي لقواعد ـ 
 التصرف المنصوص عليها في ميثاق التصرف،

التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب ـ 
 األهداف على مستوى الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،

ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرف في ـ 
الميزانية حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا 

 بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية، 

 المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء،ـ 

لوزارة للسنة القادمة المساهمة في أشغال إعداد ميزانية اـ 
 وفق التقسيم البرامجي،

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

 قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، ـ 

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

  تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،مواصلة تنسيق أشغالـ 

 .تنسيق أشغال تركيز رقابة التصرفـ 

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

المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة األداء ـ 
 مالية،بالتنسيق مع وزارة ال

ضبط مخطط تكوين سنوي خاص بمنظومة التصرف في ـ 
الميزانية حسب األهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا 

 بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية بوزارة المالية، 

التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب ـ 
 األهداف على مستوى الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،

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

قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي لألداء بالتنسيق مع ـ 
 مج،مختلف البرا

 قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، ـ 

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

 .مواصلة أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارةـ 

 مواصلة تنسيق أشغال تركيز رقابة التصرف،ـ 

  .اخلياالنطالق في تركيز التدقيق الدـ 
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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




