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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة 4302أفريل  03قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

 إن رئيس الحكومة،

المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم  1122ديسمبر  26المؤرخ في  1122لسنة  6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
فيفري  5المؤرخ في  1122لسنة  2والقانون األساسي عدد  1122فيفري  3المؤرخ في  1122لسنة  3تنقيحه بالقانون األساسي عدد 

1122، 

ألعوان الدولة والجماعات المتعلق بضبط النظام األساسي العام  2893ديسمبر  21المؤرخ في  2893لسنة  221وعلى القانون عدد 
 1122لسنة  98المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

 ،1122سبتمبر  13المؤرخ في 

على جميع النصوص التي المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة األولى و 2891أفريل  22المؤرخ في  2891لسنة  229وعلى األمر عدد 
 نقحته أو تممته،

المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية المتناصفة كما  2881أكتوبر  18المؤرخ في  2881لسنة  2953وعلى األمر عدد 
 ،1121نوفمبر  19المؤرخ في  1121لسنة  1839تم تنقيحه باألمر عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري المشترك  2889أفريل  23المؤرخ في  2889لسنة  932وعلى األمر عدد 
  :لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته

 ،1121أكتوبر  21المؤرخ في  1121لسنة  1361أو تممته وخاصة األمر عدد 

م األساسي الخاص باألعوان الوقتيين للدولة المتعلق بضبط النظا 2889أكتوبر  1المؤرخ في  2889لسنة  2836وعلى األمر عدد 
 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك عملة الدولة  2889ديسمبر  29المؤرخ في  2889لسنة  1518وعلى األمر عدد 
 لية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجماعات المح

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي  2888فيفري  25المؤرخ في  2888لسنة  365وعلى األمر عدد 
 اإلعالمية لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق  2888مارس  18المؤرخ في  2888لسنة  695وعلى األمر عدد 
 واألرشيف،

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي  2888أفريل  21المؤرخ في  2888لسنة  928وعلى األمر عدد 
 ،1112أوت  2المؤرخ في  1112لسنة  2929اإلدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك التقني المشترك  2888أفريل  21المؤرخ في  2888لسنة  912وعلى األمر عدد 
ديسمبر  13المؤرخ في  1113لسنة  1633لإلدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

1113، 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات  2888ديسمبر  6المؤرخ في  2888لسنة  1961عدد  وعلى األمر
 والتوثيق باإلدارات العمومية،

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين  1112أكتوبر  1المؤرخ في  1112لسنة  1315وعلى األمر عدد 
 ت العمومية، العاملين باإلدارا

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة  1121أوت  11المؤرخ في  1121لسنة  2693وعلى األمر عدد 
 المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
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العمومية المتعلق بتنظيم ومشموالت هيئة الرقابة العامة للمصالح  1123أوت  21المؤرخ في  1123لسنة  3131وعلى األمر عدد 
 ويضبط النظام األساسي الخاص بأعضائها،

المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام  1123نوفمبر  11المؤرخ في  1123لسنة  5183وعلى األمر عدد 
 األساسي الخاص بأعضائها، 

ئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام المتعلق بإحداث الهي 1123نوفمبر  11المؤرخ في  1123لسنة  5186وعلى األمر عدد 
 األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

المتعلق بإحداث وتركيب اللجان اإلدارية المتناصفة بالوزارة األولى كما تم  2899وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في أول فيفري 
 .1122ماي  12والقرار المؤرخ في  1119ريل أف 29تنقيحه بالقرار المؤرخ في 

 : قرر ما يلي

أحدثت برئاسة الحكومة لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة المنتمين للرتب واألصناف المبينة  – الفصل األول
 .أسفله

  : يتضبط تركيبة اللجان المنصوص عليها بالفصل األول من هذا القرار كما يل  – 4الفصل 

العدد 
 الرتبي

 الرتب
 األعوانممثلو  االدارةممثلوا 

 نواب رسميون نواب يونرسم

 2 2 2 2 عام ومراقب رئيس للطلب العمومي مراقب  2

 2 2 2 2 دولة عام ومراقب دولة رئيس مراقب  1

 2 2 2 2 عام ومراقب رئيس للمصاريف العمومية مراقب  3

 2 2 2 2 عام ومراقب رئيس للمصالح العمومية مراقب  2

 2 2 2 2 ومراقب مساعد للطلب العمومي مراقب  5

 2 2 2 2 دولة ومراقب دولة مساعد مراقب  6

 2 2 2 2 أول ومراقب للمصاريف العمومية مراقب  9

 2 2 2 2 صالح العمومية ومراقب مساعد للممراقب  9

8 
عام، متصرف رئيس ومتصرف متصرف 

 مستشار أو رتب معادلة لسلك خاص 
2 2 2 2 

 2 2 2 2 أو رتب معادلة لسلك خاص متصرف  21

 2 2 2 2 أو رتب معادلة لسلك خاص إدارة ملحق  22

21 
تصرف، كاتب اقن أو رتب معادلة لسلك كاتب 
 خاص 

2 2 2 2 

23 
إدارة، عون استقبال أو رتب معادلة ستكتب م

 لسلك خاص 
2 2 2 2 

 2 2 2 2 3،و1، 2من األصناف العملة  22

 2 2 2 2 9و2،5،6من األصناف العملة  25

 2 2 2 2 21و9،8من األصناف العملة  26

 .1122ماي  12و 1119أفريل  29ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرارين المؤرخين في   – 0الفصل 

 .ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  – 2الفصل 

  .4302أفريل  03في تونس 

 رئيس الحكومة


