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  جانفي4مؤرخ في  2016ة لسن 9بمقتضى أمر حكومي عدد 
2016.  

سمي السيد علي غازي قازه مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  10بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
سمي السيد رمزي العوني مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 

  .2015 أكتوبر 3داء من بوزارة المالية ابت
  

 4مؤرخ في  2016لسنة  11بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

سميت السيدة كوثر دخيل مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  12بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
قبا للمالية من الدرجة الثالثة علي مرانسمي السيد مروان ب
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  13بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
سميت السيدة رجاء جبالي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 

  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 
  

 4مؤرخ في  2016لسنة  14بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

سميت السيدة عبير حقي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  15بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
سميت السيدة منى عبد السالم مراقبا للمالية من الدرجة 

  .2015 أكتوبر 3 من الثالثة بوزارة المالية ابتداء
  

 4مؤرخ في  2016لسنة  16بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

ي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة غسميت السيدة هالة الور
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

 4مؤرخ في  2016لسنة  17بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

اقبا للمالية من الدرجة سميت السيدة يسرى البجاوي مر
  .2015 أكتوبر 3الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  18بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
قبا للمالية من الدرجة اسماعيل مراسميت اآلنسة نسرين بن 

  .2015 أكتوبر 3الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 
  

 4مؤرخ في  2016سنة ل 19بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

راقبا للمالية من الدرجة الثالثة مسميت اآلنسة كوثر بوجليدة 
  .2015 أكتوبر 3بوزارة المالية ابتداء من 

  
 4مؤرخ في  2016لسنة  20بمقتضى أمر حكومي عدد 

  .2016 جانفي
سميت اآلنسة جيهان القابسي مراقبا للمالية من الدرجة الثالثة 

  .2015 أكتوبر 3لية ابتداء من بوزارة الما
  

 يتعلق 2015 ديسمبر 31قرار من وزير المالية مؤرخ في 
 2006 أفريل 12بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 

  .المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها
  إن وزير المالية،

بعد االطالع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1992 مارس 9المؤرخ في  1992 لسنة 24

 منها 114النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 
 أوت 15 المؤرخ في 2005 لسنة 86والمدرج بالقانون عدد 

2005،  
 مارس 27 المؤرخ في 2006 لسنة 873وعلى األمر عدد 

 المؤرخ في 2015 لسنة 880 كما تم تنقيحه باألمر عدد 2006
متعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب  ال2015 جويلية 23

مين على مستعملي تأاألول من العنوان الخامس من مجلة الـ
العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سالسل التسجيل 
المعتمدة بالبالد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة 

   منه،2مين وصحتها وخاصة الفصل تألوجود عقد ال
 المتعلق 2006 أفريل 12زير المالية المؤرخ في وعلى قرار و

  .بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها
  :قرر ما يلي 

 من قرار 2حكام الفقرة األولى من الفصل أالفصل األول ـ تلغى 
 المشار إليه أعاله 2006 أفريل 12وزير المالية المؤرخ في 

  :وتعوض باألحكام التالية 
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  ) :جديدة( فقرة أولى 2الفصل 
تحرر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين وبشهادة التأمين 
الالصقة بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة 

  .لمدة التأمين والرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها
 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل األول وفقرة إلى الفصل 2الفصل 

 لقرار وزير )مكرر( 4 ترتب مباشرة بعد الفقرة األولى وفصل 3
 المشار إليه أعاله فيما يلي 2006 أفريل 12المالية المؤرخ في 

  :نصها 
  ) :فقرة ثالثة (ـالفصل األول 

تم تثبيت شهادة تأمين الصقة في أسفل الزاوية اليمنى يكما 
للزجاج األمامي للعربة البرية ذات محرك باستثناء المجرورات 

وتتضمن شهادة . جات الناريةوبشكل بارز للعيان بالنسبة للدرا
  :التأمين الالصقة وجوبا البيانات التالية 

  نتهاء مدة صلوحية شهادة التأمين،اـ تاريخ 
ـ الرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل بالنسبة للدراجات 

  ، لعملية التسجيلالنارية غير الخاضعة
  .التأمين شهادة عدد ـ

 غةلبال الالصقة مينلتأا شهادة تحرر : )ثانية فقرة( ـ 3 الفصل
 5.5/صم 9 : التالية للمقاييس وفقا اللون وردي ورق على العربية
 الجمعية شعار على تحتوي فضية الصقة وجوبا وتتضمن صم،

  .التأمين لمؤسسات المهنية
  : )مكرر( 4 الفصل

 ذات البرية العربات مينتأ عقد تجديد أو كتتابا عند تعيني
  : التالية الوثائق تقديم محرك
  المفعول، سارية للعربة الفني الفحص شهادة من نسخة ـ
 التجاري السجل من نسخة أو الوطنية التعريف بطاقة من نسخة ـ

  المعنوية، للذوات بالنسبة
 غير للعربات بالنسبة يعادلها ما أو الرمادية البطاقة من نسخة ـ

  .التونسية بالبالد المعتمدة التسجيل سالسل بإحدى المسجلة
 من أشهر )6( ستة أجل التأمين لمؤسسات يمنح ـ 3 الفصل

  .ألحكامه لالستجابة القرار هذا صدور تاريخ
 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 4 الفصل
  .التونسية

  .2015 ديسمبر 31 في تونس
  وزير المالية
  سليم شاكر

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة
  الحبيب الصيد

 يتعلق 2015 ديسمبر 31 في  مؤرخقرار من وزير المالية
بإحداث لجنة لمقاربة األرصدة المحاسبية والمالية في إطار 

  .متابعة تنفيذ ميزانية الدولة
  إن وزير المالية،

  ،الدستوربعد االطالع على 
 1967 لسنة 53وعلى القانون األساسي للميزانية عدد 

 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة 1967 ديسمبر 8المؤرخ في 
 ماي 13 المؤرخ في 2004 لسنة 42ساسي عدد األنون بالقا

2004،  
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 

 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81
 لسنة 54النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 

لمالية  المتعلق بقانون ا2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013
  ،2014لسنة 

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

 المؤرخ 2011 لسنة 2856نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2011 أكتوبر 7في 

 ماي 30 في  المؤرخ1975 لسنة 316وعلى األمر عدد 
 مشموالت وزارة المالية وعلى جميع  المتعلق بضبط1975

  .النصوص التي نقحته أو تممته
  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تحدث بوزارة المالية لجنة لمقاربة األرصدة 
  .المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة

  : ـ تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل األول في 2الفصل 
وصرفا وضبط الفوارق إنجاز الميزانية قبضا ـ تقييم نسب 

  .المحتملة بين التقديرات األولية ونتائج تنفيذ الميزانية
ـ تحليل التدفقات المالية المرسمة بالحساب الجاري للخزينة 

  .ومقاربتها مع العمليات المالية للدولة
 اقتراح اإلجراءات الكفيلة بتحسين نسب تنفيذ الميزانية مع ـ

 لى التوازنات المالية التي تم إقرارها بقانون المالية،المحافظة ع
  .وبتوفير السيولة الكافية لتغطية حاجيات الميزانية

ـ تحليل العمليات المحاسبية الخارجة عن الميزانية ومتابعة 
ثيرها على أأرصدة حسابات الخزينة الدائنة والمدينة ودراسة ت

  .الميزانية ومستوى سيولة الخزينة
 والمنشآت العمومية من االعتمادات حاجيات المؤسساتـ متابعة 

  .المالية الخاصة بالدعم والمرسمة بقانون المالية
 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل األول من 3الفصل 

  :األعضاء اآلتي ذكرهم 
  رئيس،: ـ المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله 

: زانية الدولة أو من يمثله ـ رئيس الهيئة العامة للتصرف في مي
  عضو،

: ـ المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي أو من يمثله 
  عضو،

  عضو،: ستخالص أو من يمثله االـ المدير العام للمحاسبة العمومية و
ـ رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف أو من 

  عضو،: يمثله 


