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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

  27  في  المؤرخ  1974  لسنة  511  عدد  األمر  بإتمام  يتعلق  2021  جانفي  21  في  مؤرخ  2021  لسنة  62  عدد  حكومي  أمر
  والمؤسسات   المحلية  العمومية  والجماعات  للدولة  التابعين   لألعوان  المخولة  اإلنتاج  منحة  مقادير  بضبط  المتعلق  1974  أفريل

 اإلدارية  الصبغة ذات  العمومية

 

 الحكومة،  رئيس إن

 العمومية،  بالوظيفة  المكلفة الحكومة رئيس  لدى الوزيرة من باقتراح

 الدستور، على االطالع  بعد

  نقحته   التي  النصوص   جميع  وعلى  الجهوية   بالمجالس  المتعلق  1989  فيفري 4  في   المؤرخ   1989  لسنة  11  عدد   األساسي  القانون  وعلى
 ، 1993 ديسمبر 27 في   المؤرخ 1993 لسنة 119 عدد  األساسي القانون  وخاصة تممته أو

 المحلية،  الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في  المؤرخ  2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى

  النصوص   جميع  وعلى  ،1973  ديسمبر  31  في  مؤرخ ال  1973  لسنة   81  عدد  القانون  بمقتضى  الصادرة  العمومية  المحاسبة  مجلة   وعلى
 تممتها، أو نقحتها التي

  والجماعات   الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  بضبط  المتعلق  1983  ديسمبر  12  في  المؤرخ  1983  لسنة  112  عدد  القانون  وعلى
  2011 لسنة  89 عدد المرسوم   وخاصة  تممته،  أو نقحته  التي النصوص  جميع وعلى  اإلدارية،  الصبغة ذات  العمومية  والمؤسسات   المحلية
 ، 2011 سبتمبر 23 في  المؤرخ

  قيد   على  والباقين  للتقاعد  والعسكرية  المدنية  الجرايات   بنظام  المتعلق  1985  مارس   5  في  المؤرخ  1985  لسنة  12  عدد  القانون  وعلى
  أفريل   30  في   المؤرخ   2019  لسنة   37  عدد  القانون   وخاصة   تممته  أو   نقحته   التي   النصوص   جميع  وعلى   العمومي،   القطاع   في   الحياة

2019، 

  الطبيعيين   األشخاص  دخل  على  الضريبة  مجلة  بإصدار  المتعلق  1989  ديسمبر  30  في  المؤرخ  1989  لسنة   114  عدد  القانون  وعلى
 تممته، أو  نقحته التي النصوص جميع وعلى  الشركات، على  والضريبة

  للدولة   التابعين  لألعوان   المخولة   اإلنتاج   منحة  مقادير  بضبط   المتعلق  1974  أفريل   27  في  المؤرخ  1974  لسنة  511  عدد  األمر   وعلى
 اإلدارية، الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات  المحلية  العمومية والجماعات 

  الدولة   ألعوان  اإلنتاج  منحة  ادإسن   وشروط  مقادير  بتحديد  المتعلق  1988  فيفري   11  في  المؤرخ   1988  لسنة   187  عدد  األمر  وعلى
  عدد  األمر   وخاصة  تممته  أو   نقحته  التي  النصوص   جميع  وعلى  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات   المحلية  العمومية  والجماعات

 ، 1990 جوان  18 في  المؤرخ  1990 لسنة  1061

  اإلداري   بالسلك  الخاص  األساسي  النظام   بضبط  المتعلق  2020  فيفري  25  في  المؤرخ  2020  لسنة  115  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
 العمومية،  لإلدارات  المشترك

  اإلداري   السلك  رتب  درجات   بين  المطابقة  بضبط   المتعلق  2020  فيفري   25  في  المؤرخ  2020  لسنة  116  عدد  الحكومي  األمر  وعلى
 التأجير، ومستويات العمومية  لإلدارات  المشترك

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 2 في  المؤرخ  2020 لسنة  84 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

 االستثمار، ودعم  والمالية  االقتصاد وزير رأي  وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي  وعلى

 :نصه اآلتي الحكومي  األمر  يصدر

  27  في  المؤرخ   1974  لسنة   511  عدد   األمر  من(  الرسميون   الموظفون  ـ   أ  فقرة )   2  بالفصل   الوارد   الجدول   إلى   يضاف   –   األول   الفصل
 :التالية البيانات أعاله، إليه  المشار  1974 أفريل

 :الرسميون  الموظفون ـ أ

 

 المالحظات  السنوي   المقدار والخطة   الرتب

  والخطط   األعلى  الصنف   من   عام  متصرف 
 ...........(I) الخاصة  اإلطارات  من المماثلة

 ( تغيير بدون لبقيةا)

 دينارا 1600

 ( تغيير بدون البقية)

 

(I  )المماثلة   الحكومة  رئيس   من  قرار  يضبط  
  ورتب   المشتركة   اإلطارات  رتب  بين

 الخاصة  اإلطارات
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة 

www.legislation-securite.tn  

  للجمهورية   الرسمي  بالرائد  ينشر  الذي  الحكومي  األمر  هذا  بتنفيذ  مكلفة  العمومية  بالوظيفة   المكلفة   الحكومة  رئيس  لدى  الوزيرة   –   2  الفصل
 .التونسية

 .2021 جانفي  21 في  تونس 

 

 


