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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة والجماعات يتعلّق 2019مارس  21مؤرخ في  284 مر حكومي عددأ

 مقاديرها والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وضبط ةالمحلي

 

 رئيس الحكومة، إن  

 االطالع على الدستور، بعد

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

 2011 لسنة 89عدد  جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم وعلى المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،

 ،2011سبتمبر  23المؤرخ في 

على قيد  والباقين والعسكرية للتقاعد ةالمتعل ق بنظام الجرايات المدني   1985 مارس 5المؤرخ في  1985لسنة  12القانون عدد  وعلى

 2011جوان  4المؤرخ في  2011 لسنة 48التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد النصوص الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع

 منه، 37وخاصة الفصل 

 الطبيعيين المتعل ق بإصدار مجل ة الضريبة على دخل األشخاص 1989 ديسمبر 30المؤرخ في  1989لسنة  114القانون عدد  لىوع

 أو تممته، نقحته والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي

عدد  بالقانون المتع لق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه 2004 أوت 2في  خالمؤر   2004لسنة  71وعلى القانون عدد 

 ، 2017جوان  15في  خلمؤر  ا 2017لسنة  47

 المتعل ق بنظام رأس المال عند الوفاة، 1993 فيفري 1في  خالمؤر   1993لسنة  308األمر عدد  وعلى

 المتعلق بالزيادة في األجور بعنوان القسط األول 2019 مارس 5المؤرخ في  2019لسنة  209األمر الحكومي عدد  وعلى

 الصبغة اإلدارية وضبط مقاديرها، ذات والمؤسسات العمومية ةأعوان الدولة والجماعات المحلي   لفائدة

 .ةرأي المحكمة اإلداري   وعلى

 :األمر الحكومي اآلتي نصه يصدر

 تكميلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية تسمى "منحة المحلية تسند منحة لفائدة أعوان الدولة والجماعات –األول  الفصل

 ."ظرفية

 1985 مارس 5المؤرخ في  1985لسنة  12ألحكام القانون عدد  الخاضعين تنسحب هذه المنحة على متقاعدي الوظيفة العمومية كما

 .المشار إليه أعاله

عدد  الحكومي في األجور بعنوان القسط األول المنصوص عليها باألمر لزيادةا تحدد القيمة المالية لهذه المنحة باالستناد إلى – 2 الفصل

والجماعات المحلية  الدولة المستحقة ألعوان افيةإليه أعاله، بما يعادل المبالغ الص   المشار 2019مارس  5المؤرخ في  2019لسنة  209

مع مراعاة الوضعية القانونية  2019 هري جانفي وفيفريوش 2018بعنوان شهر ديسمبر  اإلدارية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

 .التقاعد خالل تلك الفترة على لألعوان الذين تمت إحالتهم

لسنة  باألمر وتحمل كلفتها على ميزانية المشغل األصلي للمعنيين المباشرين تصرف هذه المنحة مرة واحدة لفائدة األعوان – 3 الفصل

 ."موميالثالث "التدخل الع ، القسم2019

 نظام وللحجز بعنوان المساهمة في خلبعنوان الضريبة على الد   الحجز تخضع المنحة المشار إليها بالفصل األول أعاله إلى – 4 الفصل

 .المال عند الوفاة ورأس التقاعد والحيطة االجتماعية ونظام التأمين على المرض

 يخصه، الرئاسي ورئيس المجلس األعلى للقضاء مكلفون، كل فيما لديوانا رئيس مجلس نواب الشعب والوزراء والوزير مدير – 5 الفصل

 .التونسية للجمهورية بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي

 .2019مارس  21في  تونس

 


