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 ديسمبر 12  المؤرخ في1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 

ام األساسي العام ألعوان الدولة ــلق بضبط النظ المتع1983

اإلدارية،  ومية ذات الصبغةــات العمـاعات المحلية والمؤسســــوالجم

  تي نقحته أو تممته،ــوص الــوعلى جميع النص

اي ــم 19 المؤرخ في 2014 لسنة 1808وعلى األمر عدد 

اص بسلك رجال ـام األساسي الخـــــ المتعلق بضبط النظ2014

 ووزارة الشباب والرياضةشؤون التعليم الراجعين بالنظر لوزارة 

وعلى جميع النصوص  المرأة واألســـــرة والطفولة وكبـــــار السن،

 2014 لسنة 3945وخــــاصة األمــــر عـــــدد التي نقحته أو تممته 

 152 واألمـــر الحكومــــي عـــــدد 2014  أكتــوبــر24المؤرخ في 

 64 وخاصة الـفصل 2016 جانفي 25 المؤرخ في 2016ة لسنـــ

 المؤرخ في 2019 لسنة 956منه واألمر الحكومي عدد ) ثـــــالثا(

 ،2019 أكتوبر 16

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  لحكومة،ل المتعلق بتسمية رئيسة 2021أكتوبر 

 11رخ في  المؤ2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2021أكتوبر 

 2022 جوان 9في  قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ وعلى

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى 

  .)2020لسنة (رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية 

   :يرر ما يلــــق

 جويلية 27 الشباب والرياضة يوم  تفتح بوزارة ـالفصل األول

واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2022

  .)2020لسنة ( أستاذ أول مميز تربية بدنية

 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثالثمائة  ـ2الفصل 

  .خطة) 300(

  .2022 جوان 27 تختم قائمة الترشحات يوم  ـ3الفصل 

ر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ينش ـ4الفصل 

  .التونسية

  .2022 جوان 9تونس في 
  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الشباب والرياضةوزير
 دقيش كمال

 

  
 2022 جوان 7  مؤرخ في2022لسنة  538 عددأمر رئاسي 

ف إلنجاز برنامج علق بإحداث وحدة تصرف حسب األهدايت
الحوكمة اإللكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات اإلدارية، 
الممول عن طريق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وبضبط 

  .تنظيمها وطرق سيرها

  إن رئيس الجمهورية،

  ،باقتراح من وزير تكنولوجيات االتصال

  بعد االطالع على الدستور،

 22 المؤرخ في 2021  لسنة117وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتدابير استثنائية،2021سبتمبر 

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا ألحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 ماي 28مؤرخ في ال 2020 لسنة 25وعلى القانــون عدد 
 30اق القرض المبرم بتاريخ  المتعلق بالموافقة على اتف2020
 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء 2020جانفي 

والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة االلكترونية لدعم 
  ،التحول الرقمي للخدمات اإلدارية

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236وعلى األمر عدد 
  سب األهداف، المتعلق بإحداث وحدات التصرف ح1996

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

  المركزية واإلعفاء منها،

 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1997وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة تكنولوجيا المعلومات 2012

  واالتصال،

 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1998ألمر عدد وعلى ا
   المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال،2012

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،2021أكتوبر 
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 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  متعلق بتسمية أعضاء الحكومة، ال2021أكتوبر 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 تحدث بوزارة تكنولوجيات االتصال وحدة  ـالفصل األول
تصرف حسب األهداف لمتابعة إنجاز برنامج الحوكمة اإللكترونية 

 الرقمي للخدمات اإلدارية، الممول عن طريق البنك لدعم التحول
  .الدولي لإلنشاء والتعمير

 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب األهداف المشار  ـ2 الفصل
  :إليها بالفصل األول أعاله خاصة فيما يلي

  .ضمان التنسيق والمتابعة لحسن سير البرنامج -

  .وضع التدابير الضرورية المتعلقة بتنفيذ البرنامج -

حسن تنفيذ المشاريع من المراحل األولية للتأطير إلى غاية  -
  .القبول النهائي

ضمان المتابعة العملياتية والمالية للبرنامج بما في ذلك  -
  .قيادة المشاريع وتقييم النتائج

تنفيذ الشراءات الضرورية إلنجاز البرنامج طبقا للتراتيب  -
  .واإلجراءات الجاري بها العمل

المالي في الموارد المخصصة في إطار قرض البنك التصرف  -
  الدولي لإلنشاء والتعمير،

االستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد  -
  .المتاحة

التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل اإلدارية المعنية  -
  .بإنجاز المشاريع وتنظيم جلسات عمل دورية في الغرض

  . للوزارات المستفيدة من البرنامجتقديم الدعم -

 حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب  ـ3الفصل 
سنوات  )6(األهداف المشار إليها بالفصل األول أعاله بـست 

ابتداء من تاريخ دخول هذا األمر الرئاسي حيز التنفيذ، وتشتمل 
  :على مرحلتين

لبرنامج، مرحلة تنفيذ األنشطة األساسية ل: المرحلة األولى -
سنوات بداية من تاريخ دخول هذا ) 5(حددت مدتها بـخمس 

  . األمر الرئاسي حيز التنفيذ

مرحلة ختم البرنامج، حددت مدتها بـسنة : المرحلة الثانية -
  .واحدة بداية من نهاية المرحلة األولى) 1(

 يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب األهداف  ـ4الفصل 
  :ل األول أعاله طبقا للمقاييس التاليةالمشار إليها بالفص

  . تحقيق األهداف المنشودة للبرنامج -

  .مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع -

اإلجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي اعترضت تنفيذ  -
  .المشاريع

المتابعة العملياتية والمالية للتنفيذ بما في ذلك قيادة  -
  .المشاريع وتقييم النتائج

ى تنفيذ الشراءات الضرورية إلنجاز المشاريع واحترام مد -
  .اآلجال المقررة طبقا للتراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل

االستعانة بالخبرات الفنية الضرورية وحسن توظيف الموارد  -
  .المتاحة

التنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة والهياكل اإلدارية المعنية  -
  .جلسات عمل دورية في الغرضبإنجاز المشاريع وتنظيم 

  .تقديم الدعم للوزارات المستفيدة من البرنامج -

 تشتمل وحدة التصرف حسب األهداف المشار  ـ5 الفصل
  :إليها بالفصل األول أعاله على الخطط الوظيفية التالية

  رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، -

  :رة مركزيةإطاران بخطة وامتيازات مدير إدا -

مدير مكلف بالشؤون المالية والصفقات العمومية . 1
  : بمساعدة

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب  -
  .المتعلقة بالصفقات

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالجوانب  -

  .المالية والمحاسبة

لف باالتصال كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مك -

  .وإدارة التغيير والتصرف في النزاعات

  : مدير مكلف بالتنفيذ والمتابعة التقنية بمساعدة. 2

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بجوانب  -
  .المتابعة والتقييم

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة مكلف بالتصرف  -
  . البيئية واالجتماعيةفي إدارة المخاطر خاصة منها المخاطر

 تحدث بوزارة تكنولوجيات االتصال لجنة يترأسها  ـ6الفصل 
وزير تكنولوجيات االتصال أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم 
البرنامج، والمهام الموكلة لوحدة التصرف حسب األهداف المشار 

  . إليها بالفصل األول أعاله

  .الحكومة يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره 
  .أشغالها ويكون رأيه استشاريا

يعين وزير تكنولوجيات االتصال الكتابة القارة للجنة التي تكلف 
خاصة بتوجيه االستدعاءات وتحرير محاضر االجتماعات وإحالتها 

  .إلى األعضاء لإلمضاء
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لى األقل مرة كل ستة أشهر تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ع
وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول 
أعمال يضبطه رئيسها ويبلغ إلى األعضاء في أجل ال يقل عن 

  .أيام من تاريخ انعقاد االجتماع) 7(سبعة 

ال يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إال بحضور نصف 
فر النصاب القانوني، أعضائها على األقل، وفي صورة عدم تو

أيام، وفي هذه الحالة ) 7(تجتمع اللجنة بصفة قانونية بعد سبعة 
  .تكون مداوالتها قانونية مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي 
  .صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

 االتصال تقريرا سنويا إلى  يرفع وزير تكنولوجيات ـ7 الفصل
 الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب األهداف المشار رئيس

 من األمر عدد 5إليها بالفصل األول أعاله طبقا ألحكام الفصل 
 المتعلق 1996 جويلية 6 المؤرخ في 1996 لسنة 1236

  .بإحداث وحدات التصرف حسب األهداف

 بالرائد الرسمي  هذا األمر الرئاسيينشر ـ 8 الفصل
  . للجمهورية التونسية

  .2022 جوان 7 تونس في
  

  التأشير

  رئيسة الحكومة
   رمضاننجالء بودن

   تكنولوجيات االتصال وزير
                     نزار بن ناجي

  ة المالية وزير
  ةسهام البوغديري نمصي

  الجمهورية رئيس 
 قيس سعيد

  
  

 

  

  .2022 جوان 14قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 

يكلف السيد معز زارعي، مستشار المصالح العمومية، بمهام 
  .مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بوزارة النقل

  

  .2022 جوان 14قرار من وزير النقل مؤرخ في بمقتضى 
د الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام مدير يكلف السيد رشي

  .جهوي للنقل بوالية توزر

 2008 لسنة 1684 من األمر عدد 2عمال بأحكام الفصل 
 يتمتع المعني باألمر بالمنح 2008 أفريل 22المؤرخ في 

  .واالمتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية

  

  

 2022 جوان 3 في مؤرخ 2022 لسنة 528 عدد اسيرئـ رأم
 إنجاز إلتمام األهداف حسب تصرف وحدة بإحداث يتعلق

 اإلنسانيات في التطبيقية للعلوم العالي المعهد بناء مشاريع
 اللغات وقرية والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم العالي والمعهد
 .سيرها وطرق تنظيمها وبضبط بالمهدية

الجمهورية، رئيس إن  

  واإلسكان، التجهيز يرةوز من باقتراح

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى

  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعّلق 1983

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات ليةالمح والجماعات

 عدد القانون وآخرها تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

  ،2021 جوان 7 في المؤرخ 2021 لسنة 27

 فيفري 15 في المؤرخ 1974 لسنة 93 عدد األمر وعلى

 إتمامه تم كما التجهيز، وزارة مشموالت بضبط المتعّلق 1974

  ،1992 فيفري 3 في المؤرخ 1992 لسنة 248 عدد باألمر

 جويلية 22 في المؤرخ 1988 لسنة 1413 عدد األمر وعلى

 جميع وعلى واإلسكان التجهيز وزارة بتنظيم المتعلق 1988

 883 عدد الحكومي األمر وآخرها تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2018 أكتوبر 24 في المؤرخ 2018 لسنة

 جانفي 16 فـي المؤرخ 1996 لسنة 49 عدد األمر وعلى

 وطريقة اإلدارة تأهيل مخططات محتوى بضبط المتعّلق 1996

  ومتابعتها، وإنجازها إعدادها

 جويلية 6 فـي المؤرخ 1996 لسنة 1236 عدد األمر وعلى

  األهداف، حسب التصرف وحدات بإحداث المتعّلق 1996

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2002 لسنة 2126 عدد األمر وعلى

 الترابية والتهيئة البيئة لوزارة تابعة هياكل بإلحاق لمتعلقا 2002

  الترابية، والتهيئة واإلسكان التجهيز بوزارة سابقا

 أفريل 24 في المؤرخ 2006 لسنة 1245 عدد األمر وعلى

 باإلدارة الوظيفية الخطط إسناد نظام بضبط المتعّلق 2006

  منها، واإلعفاء المركزية




