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 قاعدة البيانات 

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

 

 2021  لسنة  49بالتمديد في تطبيق أحكام األمر الحكومي عدد    يتعلق  2021جانفي    22قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  

العمومية ذات    استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  المتعلق بأحكام  2021جانفي    15المؤرخ في  

 والمنشآت العمومية  الصبغة اإلدارية والهيئات والمؤسسات

 ة، مس الحكوإن رئي 

 العمومية،  ة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة باقتراح من الوزير

 ور،د االطالع على الدست بع

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

 المستقلة،  الهيئات الدستورية المتعلق باألحكام المشتركة بين  2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  47وعلى القانون األساسي عدد 

الدولة والجماعات    المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر    12المؤرخ في    1983لسنة    112ون عدد  ى القان وعل

  2011نة  لس  89المرسوم عدد    مته وخاصة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تم  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

 ، 2011سبتمبر  23المؤرخ في 

والمؤسسات العمومية    المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985  أوت   5المؤرخ في    1985لسنة    78ون عدد  ى القان وعل

بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع  التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها  ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات

 المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،   2007  ديسمبر  27المؤرخ في    2007لسنة    69وآخرها القانون عدد    مته،النصوص التي نقحته أو تم

المحلية    المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات 2012  سبتمبر  14المؤرخ في    2012لسنة    1710وعلى األمر عدد  

 ، 2017 جوان  30المؤرخ في  2017لسنة  810باألمر الحكومي عدد  والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه

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

الحكومة    المتعلق بضبط مشموالت الوزيرة لدى رئيس  2020ديسمبر    23  خ في المؤر  2020لسنة    1043وعلى األمر الحكومي عدد  

 رئيس الحكومة إليها،   المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صالحيات

ية  والجماعات المحل  المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة   2021جانفي    15المؤرخ في    2021لسنة    49وعلى األمر الحكومي عدد  

 منه،  11والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل   والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 . وعلى رأي وزير الصحة 

 : قرر ما يلي

أعاله إلى    المشار إليه   2021جانفي    15المؤرخ في    2021لسنة    49عدد    يتم التمديد في تطبيق أحكام األمر الحكومي   –   الفصل األول 

 . 2021فيفري   14غاية 

 . التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية – 2الفصل 

 . 2021جانفي  22تونس في 


