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حول وحدة التصرف في الميزانية 

 حسب األهداف بوزارة الشؤون الدينية

 

ما يتعين انجازه في المستقبل ما تم انجازه حاليا الهيكل التنظيمي مهام الوحدة النص المحدث لموحدة 
القريب طبقا لألمر الحكومي 

مالحظات 

األمر الحكومي عدد 
 المؤرخ 2016 لسنة 76
 2016 جانفي 11في 

المتعمق بإحداث وحدة 
تصرف حسب األهداف 

بوزارة الشؤون الدينية 
النجاز مشروع تطوير 
التصرف في ميزانية 

الدولة وبضبط تنظيمها 
. وطرق سيرها

 من أمر اإلحداث 2طبقا لمفصل 
تحت سمطة وزير تتولى الوحدة، 

 أساسا المهام الشؤون الدينية،
: التالية

تنسيق مختمف مراحل االنجاز  -
مع الوحدة المركزية لمتصرف 
في الميزانية حسب األهداف 

 .بوزارة المالية
قيادة ومتابعة مختمف األشغال  -

المتعمقة بتركيز منظومة 
التصرف في الميزانية حسب 

 .األهداف بالوزارة
 

 من أمر 5طبقا لمفصل 
اإلحداث تشمل وحدة 

التصرف عمى الخطط 
: الوظيفية

رئيس الوحدة بخطة  -
وامتيازات مدير عام إدارة 

 .مركزية
إطار بخطة وامتيازات  -

مدير إدارة مركزية 

تكميف عبد الكريم فرح بمهام 
رئيس وحدة التصرف في 
الميزانية حسب األهداف 

بمقتضى األمر الحكومي عدد 
 المؤرخ في 2016 لسنة 702

. 2016 جوان 7

تعيين إطارات وأعوان تنفيذ  -
بالوحدة لتمكينها من الموارد 

 .البشرية الضرورية لعممها
تكميف بعض اإلطارات  -

المعينين بالوحدة بخطط 
. وظيفية

 من أمر 3طبقا لمفصل 
اإلحداث حّددت مدة انجاز 
مشروع تطوير التصرف في 

 سنوات ابتداء 05الميزانية بــ 
من دخول األمر حيز التنفيذ 

 

 

 



 

ما يتعين انجازه في المستقبل م انجازه حاليا ــما تكل التنظيمي ـــالهيام الوحدة ــــــــــموالنص المحدث لموحدة 
القريب طبقا لألمر الحكومي 

ات ــــالحظــم

األمر الحكومي عدد 
 المؤرخ 2016 لسنة 76
 2016 جانفي 11في 

المتعمق بإحداث وحدة 
تصرف حسب األهداف 

بوزارة الشؤون الدينية 
النجاز مشروع تطوير 
التصرف في ميزانية 

الدولة وبضبط تنظيمها 
. وطرق سيرها

تأطير وتكوين األعوان - 
المتدخمين في تركيز المنظومة 

وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة 
 .الميزانية

المساهمة في تحديد البرامج  -
 .والبرامج الفرعية والعمميات

المساعدة عمة ضبط مؤشرات  -
قيس األداء والنجاعة لكل 

 .برنامج
إعداد التقارير والوثائق  -

المصاحبة لمشاريع الميزانيات 
السنوية حسب الصيغة 

 .الجديدة
رفع تقارير كل ثالثة أشهر  -

لموزير حول تقدم أشغال تركيز 
 المنظومة بالوزارة

 

إطاران بخطة وامتيازات  -
 .كاهية مدير

أربع إطارات بخطة  -
وامتيازات رئيس 

 .مصمحة

إحداث لجنة برئاسة السيد  
الوزير أو من ينوبه تتولى 

النظر في كل المسائل 
المتعمقة بمتابعة المهام 
الموكولة لموحدة وذلك 

بمقتضى قرار من رئيس 
 .الحكومة

 

 


