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  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

 زهير بنجازية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام  السيديكلف
  .من الدرجة الرابعة ببلدية رفراف

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
يكلف السيد حسن بنضافية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام 

  .2022من الدرجة الرابعة ببلدية رجيش ابتداء من غرة مارس 

  
  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

يكلف السيد الجديدي الحاج سالم، متصرف رئيس، بمهام 
  .نارةكاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنبلة الم

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

تكلف السيدة ليلى جوادي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام 
  .من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي علي بن عون

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
ن يكلف السيد مراد بنعون، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام م

  .الدرجة الرابعة ببلدية الميدة

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
، بمهام مهندس معماري رئيس، اسماعيل حامدييكلف السيد 

  .حمام األنفكاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية 

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
 متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة يكلف السيد رياض أحمد،

  .2022جويلية  ابتداء من غرة المصدور منزل حربالثالثة ببلدية 

  

  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
يكلف السيد جمال جابلي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام 

  .من الدرجة الثالثة ببلدية الشوايحية

 

  .2023 جانفي 24وزير الداخلية مؤرخ في قرار من بمقتضى 
سماح دلدول، مهندس معماري رئيس، بمهام  ةكلف السيدت

رئيس وحدة الوسائل بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بمركز 
  .التكوين ودعم الالمركزية بوزارة الداخلية

  .2023 فيفري 9قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
ي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس يكّلف السيد سليم الشط

  .دائرة الشؤون البلدية بوالية أريانة، بخطة وصالحيات مدير إدارة مركزية

 

  .2023 فيفري 9قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
تكّلف السيدة سنية الخراز حرم ميالد، متصرف عام، بمهام 

  .مدير الشؤون اإلدارية العامة ببلدية نابل

  
  .2023 جانفي 31قرار من وزير الداخلية مؤرخ في ى بمقتض

يكّلف السيد محسن الورغي، متصرف مستشار للداخلية، 
بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس 
القروية بدائرة المجلس الجهوي بوالية جندوبة بخطة وصالحيات 

  .رئيس مصلحة إدارة مركزية

  

  .2023 فيفري 3داخلية مؤرخ في قرار من وزير البمقتضى 
ينهى تكليف اآلنسة هدى قطاط، متصرف رئيس للداخلية، 
بمهام رئيس الدائرة الفرعية لإلشراف على البلديات والتعاون بينها 

  .بدائرة الشؤون البلدية بوالية سوسة

  

  .2023 فيفري 3قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
 متصرف رئيس للداخلية، ،ينهى تكليف السيد علي بنسعيد

بمهام رئيس مكتب العالقات مع المواطن بوالية تونس بخطة 
  .وامتيازات مدير إدارة مركزية

  

  

 

  

 2023 فيفري 17 ؤرخ في م2023 لسنة 160عدد أمر 
يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف بوزارة المالية 

للنظام  تغاللاالسمشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز نجاز إل
  .للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرهاالمعلوماتي الجديد 

 ،الجمهوريةإن رئيس 

   من وزيرة المالية،باقتراح

  ّطالع على الدستور،بعد اال

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحه 1973

 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو نصوص الالحقة،وإتمامه بال
 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21وآخرها المرسوم عدد تممته 

  ،2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021ديسمبر 
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 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

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

 المتعلق بقانون 2021 ديسمبر 28 المؤرخ في 2021 لسنة 21
  ،2022المالية لسنة 

 جوان 24 المؤرخ في 2015 لسنة 24وعلى القانون عدد 
 أوت 19 القرض المبرم في اتفاق المتعلق بالموافقة على 2015
 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2014

  والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،

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

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي 1991

 2019سنة  ل491 وآخرها األمر الحكومي عدد ،تممتهنقحته أو 
  ،2019 جوان 10المؤرخ في 

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
   المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب األهداف،1996

 أفريل 24 المؤرخ في 2006سنة  ل1245وعلى األمر عدد 
إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة نظام  المتعلق بضبط 2006

 المركزية واإلعفاء منها،

 2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039 عدد األمروعلى 
، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

  ،2018 ماي 11 المؤرخ في 2018لسنة  416الحكومي عدد 

 13 المؤرخ في 2015 لسنة 124 عدد الحكوميوعلى األمر 
 القرض المبرم في اتفاق المتعلق بالمصادقة على 2015جويلية 

 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي 2014 أوت 19
  لإلنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،

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

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

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر اآلتي نصه

 وحدة تصرف حسب الماليةارة وزب تحدث  ـالفصل األول
 االستغاللمشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز نجاز األهداف إل

وزيرة  تحت إشراف المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة
  .المالية

تتوّلى وحدة التصرف حسب األهداف المحدثة  ـ 2الفصل 
  :  التاليةالفصل األول من هذا األمر المهامب

  .از المشروع وضع خطة إلنج-

 وخاصة التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع -
  .مركز اإلعالمية بوزارة المالية وشركة شبكة تونس للتجارة

  . التنسيق مع المزود صاحب الصفقة-

  . في متابعة تقدم المشروع أشهرةكل ثالث إعداد تقارير -

ة  تركيز المنظومبتسهيل اإلجراءات الكفيلة اقتراح -
  .المعلوماتية الجديدة للديوانة

 قيادة ومتابعة مختلف أشغال تركيز المنظومة المعلوماتية -
التحيينات الضرورية على النصوص   واقتراحالجديدة للديوانة

  .القانونية ذات الصلة

 والمصادقة على  عملها  تكوين فرق عمل وتحديد برامج-
  . مخرجاتها

 األعوان المتدخلين في ناإلشراف على إعداد برنامج تكوي -
  . ومتابعة تنفيذهتركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة

  . التصرف اإلداري والمالي في المشروع-

 دراسة كل مسألة تتصل بمشموالت وحدة التصرف حسب -
  .األهداف

بخمس حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف  ـ 3 الفصل
وتشتمل على  لنفاذا حيز سنوات بداية من دخول هذا األمر

  :المرحلتين التاليتين

حددت مدتها بثالث سنوات من تاريخ نفاذ :  المرحلة األولى-
تركيز قيادة ومتابعة أشغال  هذا األمر وتتوّلى الوحدة خاللها

ووضعها إنجاز التجارب عليها وتطويرها بما في ذلك المنظومة 
 ذات العالقة  واقتراح تحيين النصوص القانونيةاالستغاللحيز 

  .ومتابعة تكوين المكونين

حددت مدتها بسنتين من تاريخ نهاية : المرحلة الثانية -
وتتوّلى الوحدة خاللها اإلشراف على ضبط برنامج  المرحلة األولى

 وتحديد اإلشكاليات  المنظومة ومتابعة تنفيذهاستغاللتكوين على 
  .العمل على رفعهاولسير المنظومة المعلوماتية الجديدة التطبيقية 

يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب األهداف  ـ 4 الفصل
  : طبقا للمقاييس التالية

 الموكولة لوحدة التصرف آجال إنجاز المهام احترام مدى -
  .حسب األهداف

  .سير تنفيذ مكونات المشروعتقدم  -

المواصفات والمعايير المنصوص عليها بكراس احترام  -
  .الشروط

 آجال تنفيذ المشروع والمجهودات المبذولة احترام -
  .الختصارها

  . التحكم في تكلفة المشروع والسعي إلى التخفيض فيها-

 تنفيذ المشروع والمساعي المتخذة اعترضت الصعوبات التي -
  .لتجاوزها
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المشار تشتمل وحدة التصرف حسب األهداف  ـ 5الفصل 
  : ة التالية على الخطط الوظيفيإليها بالفصل األول أعاله

إدارة عام  مدير وامتيازات رئيس الوحدة تسند له خطة -
  .مركزية مكلف بإدارة المشروع

بخطة وإطار إدارة مركزية مدير  وامتيازات بخطة  إطار-
اإلداري  بالجانب انإدارة مركزية يكلفكاهية مدير  وامتيازات
  .  للمشروعوالمالي 

وإطارين بخطة ة  مدير إدارة مركزيوامتيازات إطار بخطة -
  بالجانب التقنيون يكلف كاهية مدير إدارة مركزيةوامتيازات
  . للمشروعوالوظيفي

وباقتراح من رئيسة تتم تسمية مدير عام الوحدة بمقتضى أمر 
  .الحكومة

تتم التسمية في بقية الخطط الوظيفية المذكورة أعاله بمقتضى 
  .اقتراح من المديرة العامة للديوانةقرار من وزيرة المالية وب

ة المالية رأسها وزيرت لجنة المالية تحدث بوزارة  ـ6 الفصل 
، تتولى متابعة إنجاز المهام وتنوبها المديرة العامة للديوانة

الموكولة إلى وحدة التصرف حسب األهداف وتقييمها طبقا 
  . من هذا األمر4للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 

 باقتراح الحكومة ةين أعضاء اللجنة بقرار من رئيسويتم تعي
  .وزيرة الماليةمن 

يتولى مهام كتابة اللجنة أحد إطارات اإلدارة العامة للديوانة 
  .وزيرة الماليةعينه ت

تجتمع اللجنة، بطلب من رئيسها مرة كل ثالثة أشهر على 
ال األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وال تكون مداوالتها قانونية إ

  . بحضور نصف أعضائها على األقل

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند 
  .التساوي يرجح صوت الرئيس

إحالة تقرير سنوي إلى رئيسة المالية  تتوّلى وزيرة  ـ7الفصل 
الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب األهداف وذلك وفقا 

 المؤرخ في 1996 لسنة 1236 من األمر عدد 5ألحكام الفصل 
  .1996 جويلية 6

بالرائد الرسمي للجمهورية هذا األمر   ينشر ـ8الفصل 
  .التونسية

  .2023 فيفري 17تونس في 
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

  ة المالية وزير
 سهام البوغديري نمصية

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

 

 2023 فيفري 17 ؤرخ في م2023 لسنة 161عدد أمر 
غير الفالحية  يتعلق بالترفيع في األجور في القطاعات

الخاضعة لمجلة الشغل والتي ال ترتبط باتفاقيات مشتركة 
 .بأنظمة أساسية خاصة قطاعية أو

 إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور، 

 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27قانون عدد وعلى ال
   منه،3 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 1966

 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 2011 لسنة 115المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 
 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة 2011 نوفمبر 2 المؤرخ في

   منها،234 و134والنشر وخاصة الفصلين 

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

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات 
لة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها التي تمتلك الدو

بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له 
 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وآخرها القانون عدد 

   المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،2007

 28 المؤرخ في 2019 لسنة 456وعلى األمر الحكومي عدد 
 بالترفيع في األجور في القطاعات غير المتعلق 2019ماي 

الفالحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي ال ترتبط باتفاقيات مشتركة 
  أساسية خاصة، قطاعية أو بأنظمة

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  للحكومة،   المتعلق بتسمية رئيسة2021أكتوبر 

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

 أكتوبر 19 المؤرخ في 2022 لسنة 769وعلى األمر عدد 
بضبط األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في   المتعلق2022

  الشغل، القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة

وبعد استشارة المنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمال 
  كثر تمثيال،األ

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .بعد مداولة مجلس الوزراء




