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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 لالتفاقية 2 عدد التعديلي الملحق على بالمصادقة يتعلق 2019 جانفي 15 في مؤرخ 2019 لسنة 40 عدد حكومي أمر
 والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة
 إطار في االجتماعي للضمان الوطني والصندوق االجتماعية والحيطة للتقاعد الوطني الصندوق من كل إلى الوفاة بعد والباقين
 2014 جانفي 7 في المؤرخ 2014 لسنة 10 عدد األمر بمقتضى عليها المصادق العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية

 الدولة تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة االتفاقية على بالمصادقة يتعلق 2014 جانفي 7 في مؤرخ 2014 لسنة 10 عدد أمر
 الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات

 الحكومة، رئيس إن
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 التي النصوص جميع وعلى االجتماعي الضمان أنظمة بتنظيم المتعلق 1960 ديسمبر 14 في المؤرخ 1960 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 ،2007 جويلية 23 في المؤرخ 2007 لسنة 51 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته

 
 يهمه من وفاة بعد والبقاء والشيخوخة العجز جرايات لنظام المؤسس 1960 ديسمبر 14 في المؤرخ 1960 لسنة 33 عدد القانون وعلى
 الفالحي، غير الميدان في األمر يهمه من وفاة بعد والبقاء الشيخوخة منح ونظام األمر

 
 وعلى الفالحي القطاع في االجتماعي الضمان أنظمة بتنظيم المتعلق 1981 فيفري 12 في المؤرخ 1981 لسنة 6 عدد القانون وعلى
 ،2007 جوان 25 في المؤرخ 2007 لسنة 43 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 
 جميع وعلى الداخلي، األمن لقوات العام األساسي القانون بضبط المتعلق 1982 أوت 6 في المؤرخ 1982 لسنة 70 عدد القانون وعلى

 ،2013 ديسمبر 19 في المؤرخ 2013 لسنة 50 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص
 

 قيد على والباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات بنظام المتعلق 1985 مارس 5 في المؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون وعلى
 جوان 4 في المؤرخ 2011 لسنة 48 عدد المرسوم وخاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومي القطاع في الحياة

2011،  
 

 منه 10 الفصل وخاصة 1988 لسنة اإلضافي المالية بقانون المتعلق 1988 جوان 2 في المؤرخ 1988 لسنة 60 عدد القانون وعلى
  الرسمية، والشخصيات الدولة رئيس أمن أعوان سلك بإحداث المتعلق

 
 جميع وعلى الديوانة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1995 ماي 15 في المؤرخ 1995 لسنة 46 عدد القانون وعلى

  ،2013 جويلية 30 في المؤرخ 2013 لسنة 28 عدد األساسي القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص
 

  واإلصالح، السجون وأعوان بإطارات المتعلق 2001 ماي 3 في المؤرخ 2001 لسنة 51 عدد قانونال وعلى
 

 قانونية أنظمة عدة بتغطية المنتفعين األشخاص حقوق بتسوية المتعلق 2003 جانفي 21 في المؤرخ 2003 لسنة 8 عدد القانون وعلى
  والوفاة، والعجز الشيخوخة على للتأمين

 
  منه، 53 الفصل وخاصة 2014 لسنة التكميلي المالية بقانون المتعلق 2014 أوت 19 في المؤرخ 2014 لسنة 54 عدد القانون وعلى

 
 المنتفع وفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة جرايات بنظام المتعلق 1974 أفريل 27 في المؤرخ 1974 لسنة 499 عدد األمر وعلى

 أوت 21 في المؤرخ 2007 لسنة 2148 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى الفالحي غير الميدان في بجراية
2007،  

 
 والجماعات الدولة أعوان لمرتب القارة العناصر قائمة بضبط المتعلق 1985 أوت 11 في المؤرخ 1985 لسنة 980 عدد األمر وعلى

 جميع وعلى التقاعد جراية لتكوين المساهمات احتساب أساسها على يقع التي اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية العمومية
  ،2006 جوان 26 في المؤرخ 2006 لسنة 1801 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

 
 العمومية المؤسسات أعوان لمرتبات القارة العناصر بضبط المتعلق 1985 سبتمبر 24 في المؤرخ 1985 لسنة 1176 عدد األمر وعلى
 التي النصوص جميع وعلى االجتماعية والحيطة للتقاعد القومي بالصندوق المنخرطين القومية والشركات والتجارية الصناعية الصبغة ذات

  ،2014 أفريل 21 في المؤرخ 2014 لسنة 1386 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته
 

 الديوانية المصالح أعوان بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1996 ديسمبر 3 في المؤرخ 1996 لسنة 2311 عدد األمر وعلى
 ،2013 ديسمبر 2 في المؤرخ 2013 لسنة 4651 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى
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 عدة بتغطية المنتفعين األشخاص حقوق تسوية أساليب بضبط المتعلق 2003 ماي 19 في المؤرخ 2003 لسنة 1128 عدد األمر وعلى
  والوفاة، والعجز الشيخوخة على للتأمين قانونية أنظمة

 
 رئيس أمن سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1155 عدد األمر وعلى
 نوفمبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 4245 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى الرسمية والشخصيات الدولة

2011، 
 

 والشرطة الوطني األمن بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1160 عدد األمر وعلى
  ،2011 سبتمبر 5 في المؤرخ 2011 لسنة 1260 عدد باألمر المنقح الوطنية

 
 الوطني الحرس سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1162 عدد األمر وعلى
  ،2014 أوت 5 في المؤرخ 2014 لسنة 2935 عدد واألمر 2011 سبتمبر 5 في المؤرخ 2011 لسنة 1260 عدد باألمر المنقح

 
 المدنية الحماية سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1164 عدد األمر وعلى
  ،2011 سبتمبر 5 في المؤرخ 2011 لسنة 1260 عدد باألمر المنقح

 
 وأعوان إطارات بسلك صالخا األساسي النظام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1167 عدد األمر وعلى

 ،2012 ماي 5 في المؤرخ 2012 لسنة 383 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى واإلصالح السجون
 

 أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحمل صيغ بضبط المتعلق 2013 أوت 12 في المؤرخ 2013 لسنة 3304 عدد األمر وعلى
 تنقيحه تم مثلما العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في احتسابها وقاعدة الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد
 ،2015 أوت 17 في المؤرخ 2015 لسنة 1224 عدد الحكومي باألمر وإتمامه

 
 تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة االتفاقية على بالمصادقة المتعلق 2014 جانفي 7 في المؤرخ 2014 لسنة 10 عدد األمر وعلى
 للتقاعد الوطني الصندوق من كل إلى الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة

 العام، بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في االجتماعي للضمان الوطني والصندوق االجتماعية والحيطة
 

 المستوجبة للمساهمات الدولة تحمل صيغ بضبط المتعلق 2016 جانفي 11 في المؤرخ 2016 لسنة 86 عدد الحكومي األمر وعلى
 إدماجهم معادال والديوانة الداخلي األمن قوات ألعوان العمل عن االنقطاع فترات تسوية بعنوان احتسابها وقاعدة التقاعد بجراية لالنتفاع

 ،2018 جوان 5 في المؤرخ 2018 لسنة 530 عدد الحكومي باألمر وإتمامه تنقيحه تم مثلما 2011 سنة
 

 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر 25 في المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، عضو بتسمية المتعلق 2018 جويلية 30 في المؤرخ 2018 لسنة 69 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى
 

 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر
 

 المستوجبة للمساهمات الدولة تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة 1لالتفاقية 2 عدد التعديلي الملحق على المصادقة تمت – األول الفصل
 والصندوق االجتماعية والحيطة للتقاعد الوطني الصندوق من كل إلى الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان
 المؤرخ 2014 لسنة 10 عدد األمر بمقتضى عليها المصادق العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في االجتماعي للضمان الوطني

 .الحكومي األمر بهذا والمرفق أعاله إليه المشار 2014 جانفي 7 يف
 

                                                             

 غير الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة االتفاقية 1
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد منشورة
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 الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، االجتماعية الشؤون ووزير المالية وزير – 2 الفصل
 .التونسية للجمهورية

 
 .2019 جانفي 15 في تونس

 


