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 قاعدة البيانات

 لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية المنظمة 
 

 

 القانونية النصوص وحفظ نشر تنظيم إجراءات بضبط يتعلق 0202 جوان 6 في مؤرخ 0202 لسنة 453 عدد حكومي أمر
 االلكتروني شكلها في

 

 الحكومة، رئيس إن

 الدستور، على االطالع بعد

 المعلومة، إلى النفاذ في بالحق المتعلق 2102 مارس 22 في المؤرخ 2102 لسنة 22 عدد األساسي القانون وعلى

 للميزانية، األساسي بالقانون المتعلق 2102 فيفري 01 في المؤرخ 2102 لسنة 01 عدد األساسي القانون وعلى

 المتعلق منه 22 الفصل وخاصة 0222 لسنة المالية بقانون المتعلق 0221 ديسمبر 10 في المؤرخ 0221 لسنة 22 عدد القانون وعلى
 التونسية، للجمهورية الرسمية المطبعة بإحداث

 ا،وبنفاذه التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد النصوص بنشر المتعلق 0221 جويلية 1 في المؤرخ 0221 لسنة 22 عدد القانون وعلى

 اإللكترونية، والتجارة بالمبادالت المتعلق 2111 أوت 2 في المؤرخ 2111 لسنة 31 عدد القانون وعلى

 المعلوماتية، بالسالمة المتعلق 2112 فيفري 1 في المؤرخ 2112 لسنة 1 عدد القانون وعلى

 للجمهورية الرسمي للرائد االلكترونية بالنشرية المتعلق 2121 أفريل 02 في المؤرخ 2121 لسنة 0 عدد الحكومة رئيس مرسوم وعلى
 منه، 1 الفصل وخاصة القانونية، النصوص نفاذ تاريخ وبتحديد التونسية

 األول، الوزير وظائف وضبط أولى وزارة بإحداث المتعلق 0222 نوفمبر 7 في المؤرخ 0222 لسنة 211 عدد األمر ىوعل

 المطبعة تسيير وأساليب والمالي اإلداري التنظيم بضبط المتعلق 2111 جويلية 07 في المؤرخ 2111 لسنة 0231 عدد األمر وعلى
 ،2112 نوفمبر 21 في المؤرخ 2112 لسنة 1111 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما التونسية للجمهورية الرسمية

 وصيغ العمومية المنشآت على اإلشراف ممارسة بكيفية المتعلق 2112 أكتوبر 7 في المؤرخ 2112 لسنة 2027 عدد األمر وعلى
 كاهلها لىع الموضوعة االلتزامات وتحديد وتسييرها تصرفها هيئات في العموميين المساهمين وتمثيل فيها التصرف أعمال على المصادقة

 ،2102 أفريل 01 في المؤرخ 2102 لسنة 101 عدد الحكومي باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما

 قتدقي إلى الخاضعة الهياكل وشبكات المعلوماتية النظم بضبط المتعلق 2112 ماي 21 في المؤرخ 2112 لسنة 0211 عدد األمر وعلى
 التدقيق، تقرير يف الواردة التوصيات تطبيق متابعة وإجراءات ودوريته التدقيق بطبيعة المتعلقة والمعايير لمعلوماتيةا للسالمة دوري إجباري

 صبغة تكتسي ال التي العمومية المؤّسسات قائمة بضبط المتعلق 2112 سبتمبر 27 في المؤرخ 2112 لسنة 2221 عدد األمر وعلى
 أكتوبر 21 في المؤرخ 2117 لسنة 2121 عدد األمر وآخرها الالحقة بالنصوص تنقيحه تم كما عمومية منشآت تعتبر والتي إدارية

2117، 

 وعلى العمومية المنشآت على اإلشراف سلطة بتعيين المتعلق 2111 مارس 22 في المؤرخ 2111 لسنة 201 عدد األمر وعلى
 المؤرخ 2101 لسنة 1071 عدد األمر وآخرها الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تم كما إدارية صبغة تكتسي ال التي العمومية المؤسسات

 ،2101 ديسمبر 01 في

 ،وأعضائها الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2121 فيفري 27 في المؤرخ 2121 لسنة 02 عدد الرئاسي األمر وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 :نّصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 بقاط وذلك االلكتروني شكلها في القانونية النصوص وحفظ نشر تنظيم إجراءات ضبط إلى الحكومي األمر هذا يهدف – األّول الفصل
 .أعاله إليه المشار 2121 أفريل 02 في المؤرخ 2121 لسنة 0 عدد الحكومة رئيس مرسوم من 1 الفصل ألحكام

 لجمهوريةل الرسمي للرائد االلكترونية بالنشرية القانونية النصوص نشر على التونسية للجمهورية الرسمية المطبعة تسهر – 0 الفصل
 :الرسمية المطبعة تتولى وللغرض. المؤمنة المعلوماتية منظومتها باعتماد وذلك "www.iort.gov.tn" االلكتروني موقعها على التونسية

 . لمعلوماتيةا نظمها تدقيق بهدف المعلوماتية بالسالمة العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا المكلّفة الهياكل مع التنسيق 
 .المتاحة التكنولوجيات ألحدث وفقا سالمتها وتدعيم بتأمينها الكفيلة الالزمة االحتياطات واتخاذ وصيانتها سالمتها من والتثبت

 . التقنية حلولوال الطرق لوضع االلكترونية بالمصادقة العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا المكلّفة الهياكل مع التنسيق 
 .التونسية للجمهورية الرسمي للرائد االلكترونية بالنشرية إصدارها يتم التي النصوص موثوقية لضمان الالزمة

 . والنظم المقرات وخاصة المعلوماتية ونظمها مقراتها سالمة لضمان الضرورية والتجهيزات التقنية المراقبة نظم وضع 
 ألغراضل المؤهلين أعوانها قبل من واستغاللها إليها النفاذ وتأمين الرسمي للرائد االلكترونية النشرية وإصدار إلعداد المخصصة

 .سواهم دون إليها المشار

 دارهاإص بعد الرسمي للرائد االلكترونية النشرية على نوعه كان مهما تعديل أي إدخال لمنع الالزمة التقنية االحتياطات اتخاذ. 

https://legislation-securite.tn/ar/node/104789
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

 الواردة لنصوصا وتحميل الرسمي للرائد االلكترونية للنشرية العموم نفاذ لضمان الالزمة الفنية التجهيزات وتطوير وتشغيل وضع 
 .بها

 في تصدر أن يمكن كما أسبوع، كل من والجمعة الثالثاء يومي التونسية للجمهورية الرسمي للرائد االلكترونية النشرية تصدر – 4 الفصل
 .ذلك الحاجة اقتضت كلما المذكورين اليومين غير

 للجمهورية ةالرسمي للمطبعة اإللكتروني بالموقع نشرها تاريخ يوافق الذي التاريخ الرسمي للرائد االلكترونية النشرية تحمل – 3الفصل 
 .التونسية

 مصالح قبل نم االلكترونية بالنشرية القانونية النصوص نشر برمجة تتم ذلك، خالف تقتضي التي القانونية األحكام مراعاة مع – 5 الفصل
 .إصدارهاب واإلذن النهائية صيغتها في اإللكترونية النشرية مشروع على المصادقة تتولى التي للحكومة، والتشريع القانون مستشار

 المتعلقة المسائل طضب التونسية، للجمهورية الرسمية والمطبعة للحكومة والتشريع القانون مستشار مصالح بين تبرم اتفاقية بمقتضى يتم
 .الرسمي للرائد االلكترونية النشرية وإصدار إعداد بمراحل

 أو االلكتروني التراسل منظومة عبر النصوص تلك عنها الصادرة والهياكل الوزارات قبل من القانونية النصوص إحالة تتم – 6 الفصل
 .لمتاحةا واالتصال المعلومات تكنولوجيات باستعمال

 وتكون .للمعالجة قابلة الكترونية واألخرى الممضى األصلي بالنص تتعلق ضوئيا ممسوحة إحداهما صيغتين في وجوبا اإلحالة وتكون
 .بالترجمة وجوبا مصحوبة اإلحالة

 في للحكومة عوالتشري القانون مستشار ومصالح المعني الهيكل بين التنسيق بتأمين تكليفه يتم وحيد مخاطب اإلحالة عملية على ويشرف
 .الخصوص

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد الحكومي األمر هذا ينشر – 7 الفصل

 .0202 جوان 6 في تونس


