وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في 30
جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
أمر حكومي عدد  1067لسنة  2019مؤرخ في  14نوفمبر
 2019يتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون
اﻷساسي للميزانية.
إن رئيس الحكومة،

وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ يضبط هذا اﻷمر الحكومي مهام رؤساء البرامج
وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل  20من القانون اﻷساسي عدد 15
لسنة  2019المؤرخ في  13فيفري  2019المشار إليه أعﻼه.

باقتراح من وزير المالية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻷساسي عدد  15لسنة  2019المؤرخ في 13
فيفري  2019المتعلق بالقانون اﻷساسي للميزانية وخاصة الفصل
 20منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
 81لسنة  1973المؤرخ في  31ديسمبر  1973وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  66لسنة
 2017المؤرخ في  18ديسمبر  2017المتعلق بقانون المالية
،2018
وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
وعلى القانون عدد  78لسنة  1985المؤرخ في  5أوت
 1985المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة
مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  69لسنة  2007المؤرخ في  27ديسمبر 2007
المتعلق بحفز المبادرة اﻻقتصادية،
وعلى اﻷمر عدد  1245لسنة  2006المؤرخ في  24أفريل
 2006المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باﻹدارة
المركزية واﻹعفاء منها،
وعلى اﻷمر عدد  2878لسنة  2012المؤرخ في  19نوفمبر
 2012المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

تتمثل مهمة رئيس البرنامج في قيادة البرنامج قصد تحقيق
اﻷهداف وتحسين اﻷداء في إطار اﻻستراتيجية المصادق عليها.
الفصل  2ـ يتم ضبط قائمة البرامج بالنسبة لكل مهمة بمقتضى
قانون المالية للسنة.
تصنف البرامج إلى برامج عملياتية تمثل السياسات العمومية
للمهمة وبرنامج قيادة ومساندة يكلف رئيسه بمساندة رؤساء
البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها.
الفصل  3ـ يتم تسمية رئيس البرنامج بمقتضى أمر حكومي
لمدة ثﻼث سنوات قابلة للتجديد ،باقتراح من الوزير رئيس
المهمة من بين اﻹطارات المنتمين للمهمة على أن ﻻ تقل خطته
عن خطة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل  4ـ يفوض رئيس المهمة بعض صﻼحياته كآمر صرف
لفائدة رئيس البرنامج.
الفصل  5ـ يتمتع رئيس البرنامج بمنحة شهرية تسمى "منحة
قيادة البرنامج" تقدر بمائتين وخمسين دينارا )250د( وتخضع
للحجز بعنوان الضريبة على الدخل لﻸشخاص الطبيعيين وللحجز
بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة اﻻجتماعية ورأس المال عند الوفاة
طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل  6ـ يكلف رئيس البرنامج بالتنسيق مع مصالح رئاسة
الحكومة ووزارة المالية وبرنامج القيادة والمساندة ومختلف
المتدخلين في البرنامج بـ:
برمجة إطار اﻷداء ونفقات البرنامج من خﻼل:
ـ إعداد استراتيجية وأهداف ومؤشرات قيس اﻷداء وأنشطة
البرنامج وفقا ﻻستراتيجية المهمة،
ـ إعداد مشروع ميزانية البرنامج انطﻼقا من اﻷهداف
المرسومة واﻷنشطة المبرمجة مع مراعاة اﻹمكانيات المتاحة،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج،
ـ إعداد وثيقة المشروع السنوي ﻷداء البرنامج،
ـ إعداد البرمجة السنوية للنفقات،
ـ إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن
المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين
كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك اﻷساس.
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تنفيذ ومتابعة البرنامج من خﻼل:
ـ توزيع اعتمادات البرنامج،
ـ متابعة تنفيذ ميزانية البرنامج وإطار اﻷداء اعتمادا على
اﻷهداف المرسومة مع مراعاة ترشيد استعمال اعتمادات البرنامج،
ـ توجيه الخيارات والتعديﻼت المتعلقة بتنفيذ ميزانية البرنامج
وفق اﻷولويات المضمنة بالمشروع السنوي لﻸداء،
ـ تحيين البرمجة السنوية للنفقات مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار تطور
تنفيذ ميزانية البرنامج ومدى احترام مبدأ ديمومة الميزانية.
وفي إطار المساءلة ،يتولى رئيس البرنامج:
ـ موافاة رئيس المهمة بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول تقدم
إنجاز ميزانية وأداء البرنامج،
ـ مناقشة ميزانية وإطار أداء البرنامج مع الوزارة المكلفة
بالمالية ومجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس المهمة،
ـ إعداد وثيقة التقرير السنوي ﻷداء البرنامج.
الفصل  7ـ يكلف رئيس برنامج القيادة والمساندة ،باﻹضافة
إلى مختلف المهام المذكورة بالفصل  6من هذا اﻷمر الحكومي
بمساندة رؤساء البرنامج العملياتية في تجسيم أهدافهم وذلك من
خﻼل:
ـ اﻻستشراف والتخطيط اﻻستراتيجي والبرمجة على المدى
المتوسط والبعيد للمهمة والمتابعة والتقييم للبرامج وذلك عبر
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.
الفصل  8ـ يتولى رئيس البرنامج قيادة البرنامج خاصة من
خﻼل:
ـ إعداد ميثاق تصرف يضبط مهام مختلف المتدخلين في تنفيذ
البرنامج والعﻼقة بينهم،
ـ تنظيم وقيادة حوار التصرف بين جميع المتدخلين،
ـ اﻻستعمال اﻷنجع لﻼعتمادات المرصودة،
ـ تطوير نظام الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والنظم
المعلوماتية،
ـ إبداء الرأي في عقود أداء المؤسسات المتدخلة في تحقيق
أهداف البرنامج قبل المصادقة عليها.
الفصل  9ـ الوزراء مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  14نوفمبر .2019

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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قرار من وزير المالية مؤرخ في  14نوفمبر  2019يتعلق
بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق بالوكالة
التونسية للتضامن.
إن وزير المالية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  95لسنة  1988المؤرخ في  2أوت
 1988المتعلق باﻷرشيف،
وعلى اﻷمر عدد  316لسنة  1975المؤرخ في  30ماي
 1975المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة المالية،
وعلى اﻷمر عدد  1981لسنة  1988المؤرخ في  13ديسمبر
 1988المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في اﻷرشيف
الجاري واﻷرشيف الوسيط وفرز وإتﻼف اﻷرشيف وتحويل
اﻷرشيف واﻻطﻼع على اﻷرشيف العام كما تم تنقيحه باﻷمر عدد
 2548لسنة  1998المؤرخ في  28ديسمبر  1998وخاصة
الفصل ) 5جديد( منه،
وعلى اﻷمر عدد  1451لسنة  1993المؤرخ في  5جويلية
 1993المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة
للوثائق اﻹدارية،
وعلى اﻷمر عدد  1996لسنة  2006المؤرخ في  17جويلية
 2006المتعلق بضبط التنظيم اﻹداري والمالي وأساليب تسيير
الوكالة التونسية للتضامن وعلى جميع النصوص التي نقحته
وتممته،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1163لسنة  2016المؤرخ في
 26أوت  2016المتعلق بتنظيم وتسيير اﻷرشيف الوطني،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في  13جوان  2000المتعلق
بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق بالوكالة التونسية
للتضامن،
وعلى مقرر المدير العام لﻸرشيف الوطني المؤرخ في 23
جويلية  2019المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء
الوثائق بالوكالة التونسية للتضامن )تذاكر الرهانات(.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء
الوثائق بالوكالة التونسية للتضامن مثلما يبينه الجدول الوارد
بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  14نوفمبر .2019
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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وزير المالية
محمد رضا شلغوم
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