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 قاعدة البيانات

 األمن في تونسالنصوص القانونية المنظمة لقطاع 
 

 

 0202 لسنة الدولة ميزانية ضمن اعتمادات بنقل يتعلق 0202 جوان 1 في مؤرخ 0202 لسنة 943 عـدد حكومي أمر
 
 الحكومة، رئـيس إن  
 

 المالية، وزيـر من باقتـراح
 
 الدستور، على االطالع بعد
 

 ,منه 19 الفصل وخاصة للميزانية األساسي بالقانون المتعلق 9152 فيفري 51 في المؤرخ 9152 لسنة 51 عدد األساسي القانون وعلى
 

 النصوص جميع وعلى 5291 ديسمبر 15 في المؤرخ 5291 لسنة 15 عدد القانون بمقتضى الصادرة العمومية المحاسبة مجلة وعلى
 ،9152 لسنة المالية بقانون المتعلق 9151 ديسمبر 99 في المؤرخ 9151 لسنة 51 عدد القانون وخاصة تممتها أو نقحتها التي
 

 ،9191 لسنة المالية بقانون المتعلق 9152 ديسمبر 91 في المؤرخ 9152 لسنة 91 عدد القانون وعلى
 

 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 9191 فيفري 99 في المؤرخ 9191 لسنة 52 عدد الرئاسي األمر وعلى
 

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى
 

ـه اآلتي الحكومي األمـر يصـدر  :نص 
 

 ."المحلية الشؤون مهمة" تسمى 11 عدد الدولة ميزانية ضمن جديدة مهمة تحدث – األول الفصـل
 

 9191 لسنة الدولة ميزانية ضمن" المحلية الشؤون مهمة" إلى" والبيئة المحلية الشؤون مهمة" من اعتمادات نقل في يرخص – 0 الفصـل
 :التالية بالجداول مبين هو ما حسب

 
  الدينار بحساب     الدفع اعتمادات

 التخفيض 

 والمهمات المهمات
 والبرامج الخاصة

 
 اإلعتمادات جملة

 األقسام حسب

 
 التأجير نفقات
 

 االستثمار نفقات
 العمليات نفقات

 المالية
 األخرى النفقات

 الشؤون مهمة-6
 والبيئة المحلية

295 129 159 
 

951 445 55 111 911 1 

 

151955 119 
 

 :0عدد مج برنا
 الشؤون المحلية 

195 421 151 
 

 3عدد برنامج  
: القيادة ةالقياد

 والمساندة 

541 129 9 
 

 
 

  الدينار بحساب     

 الزيادة 

 والمهمات المهمات
 والبرامج الخاصة

 
 اإلعتمادات جملة

 األقسام حسب

 
 التأجير نفقات
 

 االستثمار نفقات
 العمليات نفقات

 المالية
 األخرى النفقات

 الشؤون مهمة-93
 والبيئة المحلية

295 129 159 
 

951 445 55 111 911 1 

 

151955 119 
 

 :0عدد مج برنا
 الشؤون المحلية 

195 421 151 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn  

 3عدد برنامج  
: القيادة ةالقياد

 والمساندة 

541 129 9 
 

 
  الدينار بحساب     التعهد  اعتمادات

 التخفيض 

 والمهمات المهمات
 والبرامج الخاصة

 
 اإلعتمادات جملة

 األقسام حسب

 
 التأجير نفقات
 

 االستثمار نفقات
 العمليات نفقات

 المالية
 األخرى النفقات

 الشؤون مهمة-6
 والبيئة المحلية

295 604 574 
 

951 445 55 10 800 000  

 

552 363 761 

 :0عدد مج برنا
 الشؤون المحلية 

195 957 567 
 

 3عدد برنامج  
: القيادة ةالقياد

 والمساندة 

541 647 6 
 

 
  الدينار بحساب     

 الزيادة 

 والمهمات المهمات
 والبرامج الخاصة

 
 االعتمادات جملة

 األقسام حسب

 
 التأجير نفقات
 

 االستثمار نفقات
 العمليات نفقات

 المالية
 األخرى النفقات

 الشؤون مهمة-93
 والبيئة المحلية

295 604 574 
 

951 445 55 10 800 000 

 

 363 761 119 
 

 :0عدد مج برنا
 الشؤون المحلية 

195 957 567 
 

 3عدد برنامج  
: القيادة ةالقياد

 والمساندة 

541 647 6 
 

 
 عدد المهمة من" المحلية الجماعات بين التعاون صندوق" المسمى الخزينة في الخاص الحساب اعتمادات نقل في يرخص – 9 الفصـل

 ."المحلية الشؤون مهمة" :11 عدد المهمة إلى" والبيئة المحلية الشؤون" :15
 

 ."البيئة مهمة" بــــ" والبيئة المحلية الشؤون مهمة" :15 عدد المهمة بيان تغيير يتم   – 4 الفصـل
 

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ مكل ف المالية وزيـر – 3 الفصـل
 

 .0202 جوان 1 في تـونس
 


