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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة اإلدارية 2016جويلية  20قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

 
 

 إن رئيس الحكومة،
 

 بعد االطالع على الدستور،
 

المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته  1972جوان  المؤرخ في أول 1972لسنة  40وعلى القانون عدد 
 ،2011جانفي  3المؤرخ في  2011لسنة  2وخاصة القانون األساسي عدد 

 
المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 

 2011لسنة  89والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد  المحلية
 ،2011سبتمبر  23المؤرخ في 

 
المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية المتناصفة  1990أكتوبر  29المؤرخ في  1990لسنة  1753وعلى األمر عدد 

 ،2012نوفمبر  27المؤرخ في  2012لسنة  2937النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد وعلى جميع 
 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  1998أفريل  13المؤرخ في  1998لسنة  834وعلى األمر عدد 
 ،2012أكتوبر  10المؤرخ في  2012لسنة  2362ر عدد لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األم

 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة  1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  2509وعلى األمر عدد 

 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 

المتعلق بضبط األصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة  1999جانفي  4المؤرخ في  1999لسنة  12وعلى األمر عدد 
 11المؤرخ في  2003لسنة  2338والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

 ،2003نوفمبر 
 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي  1999فيفري  15المؤرخ في  1999لسنة  365وعلى األمر عدد 
 ،2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  112اإلعالمية لإلدارات العمومية كما تم إتمامه باألمر عدد 

 
ق المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائ 1999مارس  29المؤرخ في  1999لسنة  675وعلى األمر عدد 

 ،2003أفريل  7المؤرخ في  2003لسنة  810واألرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد 
 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي  1999أفريل  12المؤرخ في  1999لسنة  819وعلى األمر عدد 
 ،2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  113وتممته وخاصة األمر عدد  اإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك  1999أفريل  12المؤرخ في  1999لسنة  821وعلى األمر عدد 

 ،2009جانفي  21المؤرخ في  2009لسنة  114لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد 
 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص ألعوان سلك المكتبات  1999ديسمبر  6المؤرخ في  1999لسنة  2762وعلى األمر عدد 
 والتوثيق باإلدارات العمومية،

 
وان سلك كتابة المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأع 2004أكتوبر  14المؤرخ في  2004لسنة  2376وعلى األمر عدد 

 ،2015جانفي  2المؤرخ في  2015لسنة  13المحكمة اإلدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 
 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،  2015فيفري  6المؤرخ في  2015لسنة  35وعلى األمر الرئاسي عدد 
 

 .إحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة اإلداريةالمتعلق ب 2013جوان  20وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
 

 : قرر ما يأتي
 

 : أحدثت بالمحكمة اإلدارية لجان إدارية متناصفة خاصة باألعوان المنتمين إلى األصناف والرتب المبينة أسفله –الفصل األول 

 : اللجنة األولى
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 وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر 

www.legislation-securite.tn 

  ،متصرف مستشار كتابة محكمة، متصرف متصرف رئيس كتابة محكمة، متصرف رئيس، مهندس رئيس، محلل رئيس
 .مستشار في الوثائق واألرشيف، محلل مركزي، مهندس أول أو رتبة معادلة

 : اللجنة الثانية

 متصرف كتابة محكمة، متصرف، محلل، مكتبي أو موثق، تقني أول أو رتبة معادلة. 

 : اللجنة الثالثة

 كاتب محكمة أول، ملحق إدارة، تقني أو رتبة معادلة. 

 : جنة الرابعةالل

 كاتب محكمة، مساعد تقني أو رتبة معادلة. 

 : اللجنة الخامسة

 كاتب محكمة مساعد، عون تقني أو رتبة معادلة. 

 : اللجنة السادسة

 عون محكمة أو رتبة معادلة. 

 : اللجنة السابعة

  3و 2و 1عملة الوحدة األولى التي تشتمل األصناف. 

 : اللجنة الثامنة

 7و 6و 5و 4التي تشتمل األصناف  عملة الوحدة الثانية. 

  10و 9و 8عملة الوحدة الثالثة التي تشتمل األصناف. 
 

لسنة  1753يخضع تركيب اللجان اإلدارية المتناصفة المذكورة بالفصل األول إلى أحكام الفصل الخامس من األمر عدد  – 2الفصل 
 .المشار إليه أعاله 1990أكتوبر  29المؤرخ في  1990

 
المشار  2013جوان  20ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  – 3الفصل 

 .إليه أعاله
 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 4الفصل 
 

 .2016جويلية  20تونس في 
 
 


