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 9مؤرخ في  2019لسنة  1140بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019ديسمبر 

 متصرف عام للتعليم العالي ،تسند للسيد مكرم النهدي
 عطلة لبعث مؤسسة لمدة ،والبحث العلمي بدار المعلمين العليا

  .سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

  

العالي والبحث العلمي مؤرخ قرار من وزير التعليم بمقتضى 
  .2019  نوفمبر28في 

كلف السيد ماهر بوقبة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث 
العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب األهداف 

 تحتلمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج االتحاد األوروبي 
بوزارة " 2020أفق "برنامج إطاري للبحث والتجديد "عنوان 

  .التعليم العالي والبحث العلمي

  

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى 
  .2019  نوفمبر28في 

كلف السيد كريم القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي 
والبحث العلمي، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التعليم 

  .العالي والبحث العلمي

 2008نة  لس2876 من األمر عدد 19بأحكام الفصل عمال 
تمتع المعني باألمر برتبة وامتيازات ، ي2008 أوت 11المؤرخ في 

  .مدير إدارة مركزية

  
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى 

  .2019 ديسمبر 3في 

كلف السيد سفيان النفزي، متصرف رئيس للتعليم العالي 
مي، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب والبحث العل

األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة 
  .التعليم العالي والبحث العلمي

  

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ بمقتضى 
  .2019  نوفمبر28في 

تشار  حرم البراملي، متصرف مسكلفت السيدة كوثر الزليطني
للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الدراسات 
والتوثيق القانوني باإلدارة الفرعية للدراسات واالستشارات 
القانونية بإدارة الشؤون القانونية باإلدارة العامة للشؤون القانونية 

  .والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يم العالي والبحث العلمي مؤرخ قرار من وزير التعلبمقتضى 
  .2019  نوفمبر28في 

كلف السيد تيجاني المناعي، متصرف مستشار للتعليم العالي 

والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالتجديد 

والخدمات الطالبية بوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع 

ريجي التعليم العالي إصالح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خ

  .بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

  

 

  

 ديسمبر 13مؤرخ في  2019لسنة  1141أمر حكومي عدد 
يتعّلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف إلنجاز  2019

برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية وبضبط 
  .ظيمها وطرق سيرهاتن

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االّطالع على الدستور،

 ديسمبر 8 المؤرخ في 1967 لسنة 53وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع النصوص 1967

 لسنة 42ن األساسي عدد التي نقحته أو تممته وخاصة القانو
  ،2004 ماي 13 المؤرخ في 2004

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 سبتمبر 30ي  المؤرخ ف2016 لسنة 71وعلى القانون عدد 
  المتعلق بقانون االستثمار، 2016

 أفريل 25 المؤرخ في 2018 لسنة 28وعلى القانون عدد 
 5 المتعّلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2018
 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية 2017أكتوبر 

  ،لتمويل برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية

 جوان 29 المؤرخ في 1989 لسنة 832وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبــط التنظيــــــم اإلداري والمالي وطريقة سير 1989
على جميع النصوص التي يات الجهوية للتنمية الفالحية  والمندوب

 2017 لسنة 738نّقحتـه أو تممتـــه وآخرها األمر الحكومي عدد 
 ،2017 جوان 9المؤرخ في 
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 جانفي 16 المؤرخ في 1996 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 المتعّلق بضبط محتوى مخّططات تأهيل اإلدارة وطريقة 1996

  متابعتها،إنجازها وإعدادها و

 جويلية 6 المؤرخ في 1996 نةلس 1236 عدد األمر وعلى
   المتعّلق بإحداث وحـــــدات التصرف حسب األهداف، 1996

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
   المتعّلق بضبط مشموالت وزارة الفالحة،2001

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420 عدد األمر وعلى
 وعلى جميع النصوص التي  المتعّلق بتنظيم وزارة الفالحة2001

 المؤرخ في 2018 لسنة 503نقحته أو تممته وآخرها األمر عدد 
  ،2018 ماي  31

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245عدد على األمر و
لمتعّلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة ا 2006

  المركزية واإلعفاء منها،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعّلق بتسميــــة رئيــــس الحكومـــــة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد 

 الحكومة، المتعلق بتسمية عضوين ب2017نوفمبر 

 25مؤرخ في ال 2018 لسنة 52رئاسي عدد المر على األو

تعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة الم 2018أفريل 

 بين الجمهورية التونسية والوكالة 2017  أكتوبر5بتاريخ 

الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع االستثمار وتعصير 

  ،المستغالت الفالحية

 30مؤرخ في ال 2018 لسنة 69 عدد وعلى األمر الرئاسي

  ،تعلق بتسمية عضو بالحكومةالم 2018جويلية 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 

  الحكومة،ب المتعلق بتسمية أعضاء 2018نوفمبر 

  اإلدارية،وعلى رأي المحكمة 

  .وعلى مداولة مجلس الوزراء

  :ه اآلتي نصاألمر الحكومييصدر 

والموارد المائية والصيد  ُتحدث بوزارة الفالحة  ـألولالفصل ا
وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز برنامج دفع البحري 

اإلستثمار وتعصير المستغالت الفالحية وتوضع تحت سلطة 
  .المدير العام للتمويل واالستثمارات والهياكل المهنية

تتمّثل مهام وحدة التصرف حسب األهداف   ـ2الفصل 
  :يلينصوص عليها بالفصل األول من هذا األمر الحكومي فيما الم

البرمجة العملية والمالية لبرنامج دفع االستثمار وتعصير ـ 
 . المستغالت الفالحية

تنسيق عمليات تنفيذ برنامج دفع االستثمار وتعصير ـ 
 .المستغالت الفالحية

متابعة أنشطة برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت ـ 
 . لفالحيةا

المتواصل لبرنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت تقييم الـ 
 .الفالحية

واألشغال الراجعة إليها اسات عمليات إنجاز الدرتنسيق ـ 
 .بالنظر

برنامج "وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الكفيلة بحسن سير 
  ".المستغالت الفالحية تعصيرو دفع االستثمار

برنامج دفع االستثمار وتعصير  نجاز حددت مدة إ ـ3الفصل 
المستغالت الفالحية بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا األمر 

  : الحكومي وتضبط مكوناته كما يلي

دعم دفع اإلستثمار الفالحي وتشمل  : 1المكونة عدد 
  :العنصرين التاليين 

تحسين جدوى ونجاعة آليات الحصول على منح  ـ 1
 . الفالحياالستثمار

 الموارد المالية للقطاع  وتأميناالستثمار تنفيذ قانون دعم ـ 2
 .الفالحي

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا األمر 
  .الحكومي

تأهيل وتعصير المستغالت الفالحية وتتكون : 2المكونة عدد 
  :من العناصر التالية 

 االستثمار لتحفيز اقتصادية فنية استشارةوضع منظومة  ـ 1
 .الحي ودعمهالف

 بالنسبة إلى مشاريع تعصير االستشاريتمويل النشاط  ـ 2
 .المستغالت الفالحية

دعم وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية للمرور لوضع  ـ 3
 .منظومة االستشارة

ها بخمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا األمر وحددت مدة إنجاز
  .الحكومي

إرساء البرنامج التنسيق والتصرف لدعم  : 3المكونة عدد 
  :وتتكون من العناصر التالية

 .اإلجراءات وتنفيذ مصفوفة إعداددعم  ـ 1
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التنسيق والتصرف في البرنامج على المستوى المركزي  ـ 2

 .والجهوي

  . الفالحياالستثمارتحسين مناخ  ـ 3

  . الفالحياالستثمارتشريك المرأة في ديناميكية دفع  ـ 4

وات من تاريخ نفاذ هذا األمر وحددت مدة إنجازها بخمس سن

  .الحكومي

 وتعصير االستثماريتم تقييم نتائج برنامج دفع  ـ 4الفصل 

  : المستغالت الفالحية طبقا للمقاييس التالية

لمجهودات المبذولة ا تنفيذ البرنامج وجالآمدى احترام  ـ 1

 .الختصارها

 . التخفيض منهاإلىكلفة البرنامج ومدى السعي  ـ 2

 .وبات التي اعترضت البرنامج وكيفية تجاوزهاالصع ـ 3

نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة  ـ 4

 .نجاز البرنامجإنجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم 

 . نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج ـ 5

تشتمل وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز  ـ 5الفصل 

على الخطط "  وتعصير المستغالت الفالحيةاراالستثمبرنامج دفع "

  :الوظيفية التالية 

 االستثماربرنامج دفع "رئيس الوحدة مكّلف بتسيير  ـ 1

 مدير إدارة امتيازاتله خّطـــــة و" وتعصير المستغالت الفالحية

  .مركزية

 االستشارة الفالحي ومتابعة  جهاز باالستثمارإطار مكلف   ـ 2

  .له خّطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية االقتصاديةالفنية و

إطار مكّلف بالدراسات والمتابعة والتقييم والتصرف  ـ 3

 . كاهية مدير إدارة مركزيةوامتيازات والمالي له خّطة اإلداري

 ُتحدث بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد  ـ6الفصل   

ــــة والموارد المائية والصيد البحـــــري لجنـة يرأســـها وزيـــر الفالح

 البحري أو من ينوبه تتوّلى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحــــدة

 على المقاييس المحددة باالعتمادالتصرف حسب األهداف وذلك 

  . من هذا األمر الحكومي4بالفصل 

  .وتتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة

دعوة كّل شخص تكون في رأيه فائدة ويمكن لرئيس اللجنة 

  .استشاريلحضور أشغال اللجنة برأي 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكّلما دعت الحاجة إلى ذلك 
 .وال تكون مداوالتها قانونية إّال بحضور نصف أعضائها على األقل

وفي صورة عدم توّفر الّنصاب في الجلسة األولى يعاد 
نية ُتعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ  األعضاء لجلسة ثااستدعاء

الجلسة األولى وفي هاته الحالة تكون مداوالت اللجنة قانونية  
  .مهما كان عدد األعضاء الحاضرين

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

لهياكل المهنية  واواالستثماراتوتتوّلى اإلدارة العامة للتمويل 
  .مهام كتابة اللجنة

يرفع وزير الفالحة والموارد المائية والصيد  ـ 7ل الفص
البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة 

 وتعصير االستثماربرنامج دفع "التصرف حسب األهداف إلنجاز 
 من األمر عدد 5طبقا ألحكام الفصل " المستغالت الفالحية

 المشار إليه 1996 جويلية 6 المؤرخ في 1996نة  لس1236
  .أعاله

 وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  ـ8 الفصل
 بتنفيذ هذا األمر الحكومي ، كل فيما يخصه،ووزير المالية مكّلفان

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 ديسمبر 13تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية
                     محمد رضا شلغوم

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

  

  

 

  

 13قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في بمقتضى 
  .2019 ديسمبر

الدكتور الطيب شلوف عضوا ممثال عن وزارة الصحة سمي 
إدارة مركز اإلصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا بمجلس 

  . 2019 نوفمبر 5عن الدكتورة ألفة شلوف، ابتداء من 

يرأس مجلس إدارة مركز اإلصابات والحروق البليغة ببن 
  .عروس الدكتور الطيب شلوف




