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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الخصوصية الوثائق استبقاء مدد جداول على بالمصادقة يتعلق 2006 جوان 20 في مؤرخ الوطني الدفاع وزير من قرار
 بعد عن لالستشعار الوطني للمركز

 الوطني، الدفاع وزير إن

 بعد، عن لالستشعار الوطني المركز بإحداث المتعلق 1988 جويلية 11 في المؤرخ 1988 لسنة 83 عدد القانون على االطالع بعد

 باألرشيف، المتعلق 1988 أوت 2 في المؤرخ 1988 لسنة 95 عدد القانون وعلى

 الوطني، الدفاع وزير مشموالت بضبط المتعلق 1975 سبتمبر 25 في المؤرخ 1975 لسنة 671 عدد القانون وعلى

 نقحته التي النصوص جميع وعلى الوطني، الدفاع وزارة بتنظيم المتعلق 1979 أوت 22 في المؤرخ 1979 لسنة 735 عدد األمر وعلى
 ،1987 مارس 10 في المؤرخ 1987 لسنة 454 عدد األمر وخاصة تممته أو

 الجاري األرشيف في التصرف وتراتيب شروط بضبط المتعلق 1988 ديسمبر 13 في المؤرخ 1988 لسنة 1981 عدد األمر وعلى
 28 في المؤرخ 1998 لسنة 2548 عدد باألمر تنقيحه تم كما العام، األرشيف على واالطالع األرشيف وتحويل الوسيط واألرشيف

 منه،( جديد) 5 الفصل وخاصة 1998 ديسمبر

 الوثائق إلى بالنسبة والحفظ التصرف مجال في بالمسؤولية المتعلق 1993 جويلية 5 في المؤرخ 1993 لسنة 1451 عدد األمر وعلى
 اإلدارية،

 عدد باألمر تنقيحه تم كما الوطني، األرشيف وتسيير بتنظيم المتعلق 1997 فيفري 21 في المؤرخ 1997 لسنة 389 عدد األمر وعلى
 ،2004 ماي 31 في المؤرخ 2004 لسنة 1226

 المركز تسيير وطرق والمالي اإلداري التنظيم بضبط المتعلق 1998 نوفمبر 16 في المؤرخ 1998 لسنة 2241 عدد األمر وعلى
 بعد، عن لالستشعار الوطني

 للمركز الخصوصية الوثائق استبقاء مدد جداول على بالموافقة المتعلق 2006 جوان 7 بتاريخ الوطني لألرشيف العام المدير مقرر وعلى
 .بعد عن لالستشعار الوطني

 : يلــي مــا قــّرر

 مائتين على تحتوي والتي بعد عن لالستشعار الوطني للمركز الخصوصية الوثائق استبقاء مدد جداول على المصادقة تمت – األول الفصل
 .صفحة( 100) مائة في وردت حفظ قاعدة( 239) وثالثين وتسع

 .الجداول بهذه جاء بما بالعمل مكلفة بعد عن لالستشعار الوطني للمركز المعنية المصالح جميع – 2 الفصل

 عدد باألمر عليها المنصوص اإلجراءات وفق الجداول هذه بتحيين مكلف بعد عن لالستشعار الوطني للمركز العام المدير – 3 الفصل
 .أعاله إليه المشار 1998 ديسمبر 28 في المؤرخ 1998 لسنة 2548

 .التونسية للجمهورية ميالرس بالرائد القرار هذا ينشر – 4 الفصل

 .2006جوان  20في تونس 


