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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 1991 لسنة 556 عدد األمر وإتمام بتنقيح يتعلّق 2017 أكتوبر 27 في مؤّرخ 2017 لسنة 1155 عدد حكومي أمر

 المالية وزارة بتنظيم المتعلّق 1991 أفريل 23 في المؤّرخ
 
  الحكومة، رئيس إن  
 

 المالية، وزير من باقتراح
 
ستور، على االط الع بعد  الد 
 

ادرة الجزائية اإلجراءات مجلة وعلى خ 1968 لسنة 23 عدد بالقانون الص   قانون تنظيم بإعادة المتعل ق 1968 جويلية 24 في المؤر 
  نق حتها التي الن صوص جميع وعلى الجنائي، المرافعات

 
متها أو ة تم  خ 2016 لسنة 5 عدد القانون وخاص    ،2016 فيفري 16 في المؤر 
 

خ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى ولة ألعوان العام   األساسي الن ظام بضبط المتعل ق 1983 ديسمبر 12 في المؤر   والجماعات الد 
سات المحل ية مته أو نق حته التي الن صوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤس  ة تم   2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاص 
خ  ،2011 سبتمبر 23 في المؤر 

 
ادرة الجبائية واإلجراءات الحقوق مجل ة وعلى خ 2000 لسنة 82 عدد القانون بمقتضى الص   جميع وعلى ،2000 أوت 9 في المؤر 

متها أو نق حتها التي الن صوص ة تم  خ 2017 لسنة 8 عدد القانون وخاص   االمتيازات منظومة بمراجعة تعل قالم 2017 فيفري 14 في المؤر 
 الجبائية،

 
خ 2005 لسنة 17 عدد القانون وعلى  النفيسة، بالمعادن المتعلق 2005 مارس 1 في المؤر 

 
خ 2015 لسنة 33 عدد القانون وعلى  من 92 الفصل ألحكام طبقا العليا المدنية الوظائف بضبط المتعل ق 2015 أوت 17 في المؤر 

 الدستور،
 

خ 1975 لسنة 316 عدد األمر وعلى  المالية، وزارة مشموالت بضبط المتعل ق 1975 ماي 30 في المؤر 
 

خ 1991 لسنة 556 عدد األمر وعلى  أو نق حته التي الن صوص جميع وعلى المالية، وزارة بتنظيم المتعل ق 1991 أفريل 23 في المؤر 
مته ة تم  خ 2016 لسنة 1141 عدد الحكومي األمر وخاص   ،2016 أوت 26 في المؤر 

 
خ 2006 لسنة 1245 عدد األمر وعلى  واإلعفاء المركزية باإلدارة الوظيفية الخطط إسناد نظام بضبط المتعل ق 2006 أفريل 24 في المؤر 
 منها،

 
 1 في المؤرخ 2005 لسنة 17 عدد القانون أحكام بتطبيق المتعلق 2006 ماي 2 في المؤرخ 2006 لسنة 1247 عدد األمر وعلى
خ 2014 لسنة 3647 عدد باألمر تنقيحه تم   مثلما النفيسة بالمعادن المتعلق 2005 مارس  ،2014 أكتوبر 3 في المؤر 

 
خ 2008 لسنة 94 عدد األمر وعلى  العام ة لإلدارة الخارجية المصالح مشموالت وضبط بتنظيم المتعل ق 2008 جانفي 16 في المؤر 

مته أو نق حته التي الن صوص جميع وعلى المالية بوزارة لألداءات ة تم  خ 2012 لسنة 470 عدد األمر وخاص   ،2012 ماي 29 في المؤر 
 

ئاسي األمر وعلى خ 2016 لسنة 107 عدد الر    وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعل ق 2016 أوت 27 في المؤر 
 

ئاسي األمر وعلى خ 2017 لسنة 124 عدد الر   بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤر 
 

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى
 

 .الوزراء مجلس مداولة وبعد
 

ه اآلتي الحكومي األمر يصدر  :نص 
 

خ 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 1 الفقرة أحكام تلغى – األّول الفصل  إليه المشار 1991 أفريل 23 في المؤر 
ض أعاله  :الت الية باألحكام وتعو 
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 لألداءات العام ة اإلدارة – (جديد) 19 الفصل

راسات والتنسيق المتابعة وحدة -1  الجبائية، والد 

  –)جديدة(  1 فقرة( جديد) 19 الفصل

راسات والتنسيق المتابعة وحدة -1  :الجبائية والد 

ة مكل فة  :بـ خاص 

 راسات إعداد في المساهمة  الجبائية، الصبغة ذات والترتيبية التشريعية الن صوص شاريعم وإعداد الد 

 الجبائي، التشريع أحكام بشرح المتعل قة اإلدارية المذك رات إعداد في المساهمة 

 ادرة العرائض متابعة  الجبائية، المراقبة طور في باألداء المطالبين عن الص 

 الجبائية االمتيازات إسناد عمليات متابعة، 

 راسات إعداد  الجبائية، بالمنظومة المتعل قة الد 

 لألداءات، العام ة اإلدارة بنشاط العالقة ذات المهنية الهياكل مع التنسيق 

 ة في باألداء المطالبين استفسارات على اإلجابة  الجبائية، الماد 

 بينها، والتنسيق لألداءات العام ة لإلدارة الت ابعة المراقبة مصالح أعمال متابعة 

 الجبائية المراقبة مصالح ومساندة تأطير. 

راسات والتنسيق المتابعة وحدة على ويشرف لة واالمتيازات بالمنح ينتفع وحدة رئيس الجبائية والد   .مركزية إدارة عام لمدير المخو 

 :إدارات أربعة على وتحتوي

راسات إدارة -أ ة في الد  رائب ماد   :على وتشتمل المباشرة الض 
بيعيين األشخاص لجباية الفرعية اإلدارة .1  مصلحتين، على وتحتوي الط 
 مصلحتين، على وتحتوي المعنويين األشخاص لجباية الفرعية اإلدارة .2
راسات الفرعية اإلدارة .3 ة في الجبائية االمتيازات ومتابعة للد  رائب ماد   .مصلحتين على وتحتوي المباشرة الض 

راسات إدارة -ب ة في الد  رائب ماد    :على وتشتمل األخرى والمعاليم المباشرة غير الض 
 مصلحتين، على وتحتوي المضافة القيمة على لألداء الفرعية اإلدارة .1
ابع التسجيل لمعاليم الفرعية اإلدارة .2  مصلحتين، على وتحتوي األخرى المباشرة غير والمعاليم الجبائي والط 
راسات الفرعية اإلدارة .3 ة في الجبائية االمتيازات ومتابعة للد  رائب ماد   .مصلحتين على وتحتوي المباشرة غير الض 

 :على وتشتمل الجبائية المراقبة مصالح ومساندة تأطير إدارة -ج
 مصلحتين، على وتحتوي الجبائية المراقبة مصالح بين للتنسيق الفرعية اإلدارة .1
 .مصلحتين على وتحتوي األخرى الهياكل مع للتنسيق الفرعية اإلدارة .2

 :على وتشتمل الجبائية المراقبة مصالح نشاط متابعة إدارة -د
 مصلحتين، على وتحتوي الجبائية المراقبة مصالح أعمال لتنشيط الفرعية اإلدارة .1
 .مصلحتين على وتحتوي اإلداري والفقه الجبائي التشريع تطبيق لمتابعة الفرعية اإلدارة .2

 
 أعاله إليه المشار 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 2 الفقرة من "ب"و" أ" الفقرتان أحكام تلغى – 2 الفصل

ض   :الت الية باألحكام وتعو 

 :على وتشتمل الجبائية والمصالحة باألداء المطالبين عرائض متابعة إدارة -أ
 مصلحتين، على وتحتوي باألداء، المطالبين عرائض لمتابعة فرعي ة إدارة .1
 مصلحتين، على وتحتوي لألداء، اإلجباري التوظيف قرارات في الن ظر بإعادة المكل فة الل جنة محاضر لمتابعة فرعي ة إدارة .2
 .مصلحتين على وتحتوي الجبائية، المصالحة لمتابعة فرعية إدارة .3

ف إدارة -ب   :على وتشتمل الجزائي الجبائي الن زاع في التصر 
 مصلحتين، على وتحتوي بدنية لعقوبة الموجبة الجزائية الجبائية المخالفات لمتابعة الفرعية اإلدارة .1
 .مصلحتين على وتحتوي مالية لخطية الموجبة الجزائية الجبائية المخالفات لمتابعة الفرعية اإلدارة .2

 
ات أحكام تلغى – 3 الفصل  1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 5 الفقرة من عشرة والحادية والعاشرة الت اسعة المط 
ض أعاله إليه المشار  :الت الية باألحكام وتعو 

 ة المصالح مع بالتنسيق الجبائية المراقبة مقاييس ضبط في المساهمة  لألداءات، العام ة باإلدارة المختص 

 ف يتعل ق فيما لألداءات العام ة لإلدارة المركزية المصالح مع التنسيق ضة االعتمادات في بالتصر   البناءات صيانة وتأمين إليها المفو 
ف  البشرية، الموارد في اإلداري والتصر 

 ف اعتمادات تنفيذ ضة والتنمية التصر  ف البناءات صيانة وتأمين إليها المفو  ات التجهيزات في والتصر  اجعة بالمصالح والمعد   الر 
 .بالنظر لها
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

ض أعاله إليه المشار 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 5 الفقرة من" د" الفقرة أحكام تلغى – 4 الفصل  وتعو 
 :الت الية باألحكام

 .مصلحتين على وتحتوي والمالية، اإلدارية للشؤون فرعية إدارة -د
 

ة تضاف – 5 الفصل خ 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 2 الفقرة إلى مط   المشار 1991 أفريل 23 في المؤر 
 :كاآلتي أعاله إليه

 اجعة الجبائية المراجعة بملف ات المتعل قة الجبائية للمصالحة الوطنية الل جنة كتابة تأمين  الوطنية المراقبة وحدة إلى بالن ظر الر 
سات وإدارة الجبائية واألبحاث سات وإدارة الكبرى المؤس  طة المؤس   .المتوس 

 
خ 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 2 الفقرة إلى" د" فقرة تضاف – 6 الفصل  المشار 1991 أفريل 23 في المؤر 

 :كاآلتي أعاله إليه

 .مصلحتين على وتحتوي األداء أساس نزاع لمتابعة فرعية إدارة -د
 

خ 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل إلى 13 وفقرة 12 وفقرة 11 فقرة تضاف – 7 الفصل  أفريل 23 في المؤر 
 :كاآلتي أعاله إليه المشار 1991

 :اإلدارة وتعصير القيادة وحدة -11

ة مكل فة  :بـ خاص 

 ياسة ضبط ة الس  ة لإلدارة العام   لتنفيذها، الال زمة والبرامج الخطط وإقرار لألداءات العام 

 ف، مؤش رات ضبط  التصر 

 اخلية المراقبة تقارير في الن ظر  المالئمة، الحلول واقتراح والتدقيق الد 

 الجبائي، الوعي وتنمية الجبائية الواجبات باحترام الكفيلة اآلليات ضبط 

 بائي،الج التشريع تطبيق بإحكام الكفيلة اآلليات ضبط 

 المصالح، آداء تقييم آليات وضع 

 رات وضع  اإلجراءات، وتبسيط الخدمات لتطوير التصو 

 هر  العصرية، اإلدارة لمتطل بات التنظيمي اإلطار مواكبة على الس 

 لألداءات، العام ة لإلدارة الت واصلية االستراتيجية ضبط 

 ف آليات ضبط  المخاطر، في التصر 

 نوي البرنامج إعداد  األداء لحسن الس 

 ر متابعة  المرسومة، األهداف إلى بالن ظر األداء حسن مؤش رات تطو 

 ف حوار وتنظيم هيكلة  التصر 

 لألداءات، العام ة اإلدارة مصالح نشاط ومتابعة مراقبة 

 نوي التقرير إعداد  األداء، لحسن الس 

 نة األعوان احترام مدى مراقبة لوك لمدو   ،الجباية عون وأخالقيات الس 

 شيدة الحوكمة إلرساء استراتيجية وضع  .الر 

لة واالمتيازات بالمنح ينتفع وحدة رئيس اإلدارة وتعصير القيادة وحدة على ويشرف   :إدارتين على وتحتوي مركزية إدارة عام لمدير المخو 

 :على وتشتمل القيادة إدارة -أ
ياسات لضبط الفرعية اإلدارة -1 ة الس   مصلحتين، على وتحتوي تنفيذها وآليات والبرامج العام 
 .مصلحتين على وتحتوي البرامج تنفيذ نتائج وتقييم لمتابعة الفرعية اإلدارة -2

 :على وتشتمل اإلدارة تعصير إدارة -ب
ة اإلدارة أعمال وتعصير لالستشراف الفرعية اإلدارة -1  مصلحتين، على وتحتوي لألداءات العام 
 .مصلحتين على وتحتوي لألداءات العام ة اإلدارة هياكل تعصير لمواكبة الفرعية اإلدارة -2

ولي والت بادل االستقصاءات وحدة -12 ف والبرمجة للمعلومات الد   :المخاطر في والتصر 

ة مكل فة  :بـ خاص 

 المعلومات، تبادل مجال في الوطنية والهياكل الوزارات مختلف مع والتنسيق الجبائية الصبغة ذات والمعلومات المعطيات تجميع 

 لألداءات، العام ة اإلدارة هياكل مختلف مع بالتنسيق الجبائية الصبغة ذات والمعلومات المعطيات ومعالجة دراسة 

 المعلومات، تبادل مجال في المتبادل اإلداري بالتعاون المتعل قة األطراف المتعددة أو الثنائية واالتفاقيات المعاهدات متابعة 

 ة اإلدارة مصالح مختلف مع التنسيق  المعلومات، وتبادل تجميع مجال في لألداءات العام 

 عليها، واإلشراف المخاطر في بالتصرف متعلقة معلومات خزينة إنشاء 
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 وتصنيفها، المحتملة المخاطر تحديد 

 واالنتقاء، المراقبة مقاييس وضبط المعلومات تحليل  

 الجبائي، للواجب االمتثال سياسة ضبط 

 الجبائية، المخاطر بحسب البرمجة عمليات تأطير 

 الجبائية، المراجعة برامج إعداد في الخارجية المصالح مع التنسيق 

 الن تائج تقييم متابعة.  

ولي والتعاون المعلومات جمع وحدة على ويشرف فو والبرمجة الد  لة واالمتيازات بالمنح ينتفع وحدة رئيس المخاطر في التصر   المخو 
 .مركزية إدارة عام لمدير

ن  (:2) إدارتين من وتتكو 

  :على وتشتمل للمعلومات الدولي والت بادل المعطيات وجمع االستقصاءات إدارة -أ
 مصلحتين، على وتحتوي الداخلي، المستوى على المعلومات وتجميع لالستقصاءات فرعية إدارة -1
 .مصلحتين على وتحتوي المعلومات، تبادل مجال في الدولي للتعاون فرعية إدارة -2

  :على وتشتمل المخاطر في والتصرف البرمجة إدارة -ب
 .مصلحتين على وتحتوي المخاطر، حسب للبرمجة الفرعية اإلدارة -1
 .مصلحتين على وتحتوي الن تائج، وتقييم للمتابعة الفرعية اإلدارة -2

ب ومكافحة األبحاث فرقة -13  :الجبائي التهر 

ر 80 بالفصول عليها المنصوص المهام   على عالوة  ومكافحة األبحاث فرقة تكل ف الجبائية واإلجراءات الحقوق مجل ة من سابعا 80 إلى مكر 
ب ة الجبائي التهر   :بـ خاص 

 واستغاللها المعلومات استقصاء في المختصة المصالح بقية مع والتنسيق الجبائي والتحيل التهرب بأعمال المتعلقة المعلومات جمع 
  لألداءات، العامة باإلدارة

 والغش التهرب لمكافحة المتبادل اإلداري بالتعاون المتعلقة األطراف المتعددة أو الثنائية واالتفاقيات المعاهدات متابعة على السهر 
 ين،الجبائي

 المالية، الجرائم مكافحة في المختصة األخرى الوطنية المصالح مع الصلة ربط على السهر 

 مان مكاتب معاضدة  العمل، به الجاري للتشريع طبقا منها والمصنوعات الن فيسة المعادن مراقبة في الض 

 واإلفصاحات، واإلعالمات الوشايات في والتحقيق باألبحاث القيام 

 القطاعية، بالدراسات القيام 

 اخلة اإلدارية المهام بمختلف القيام ة أو عمل وبكل التنفيذ ومراقبة البرامج وإعداد تخطيط من مشموالتهم في الد   في تدخل مهم 
ب مكافحة إطار  الجبائي، الغش   أعمال وزجر األداء دفع من التهر 

 الجهوي، المستوى على لها الممث لة المصالح على واإلشراف التنسيق 

 اخلة والبرامج المخططات وتنفيذ إعداد على اإلشراف  مشموالتها، في الد 

 قابة هياكل مختلف مع التنسيق   والتحقيق، والمراقبة البحث بأعمال القيام لتيسير والديوانية االقتصادية الر 

 بالنظر، لها الراجعة المصالح تسيير حاجيات حصر 

 ف يتعل ق فيما لألداءات العام ة لإلدارة المركزية المصالح مع التنسيق اجعة البشرية الموارد في اإلداري بالتصر   بالنظر، لها الر 

 ف اعتمادات تنفيذ ضة والتنمية التصر  ف البناءات صيانة وتأمين إليها المفو  ات التجهيزات في والتصر  اجعة بالمصالح والمعد   الر 
 بالنظر، لها

 والترتيبية التشريعية النصوص بمقتضى إليها المسندة األعمال بكل القيام. 

ب ومكافحة األبحاث فرقة على يشرف لة واالمتيازات بالمنح ينتفع وحدة رئيس الجبائي التهر   رئيس ويخضع مركزية إدارة عام لمدير المخو 
بال ومكافحة األبحاث فرقة إلى بالنظر الراجعين واإلطارات واألعوان الفرقة  ويتعي ن لألداءات العام للمدير اإلدارية السلطة إلى الجبائي تهر 
جوع الغرض لهذا عليهم  .للفرقة المكونة الهياكل وعمل بتنظيم المتعلقة المسائل كل بخصوص إليه الر 

ن  :من وتتكو 

رجة من جبائي باحث عليها يشرف الميدانية، والمراقبة العام الطريق على المراقبة خلية -أ  مدير وامتيازات برتبة األولى الد 
 :عمل فريقي على وتحتوي مركزية إدارة

رجة من جبائي باحث عليه يشرف العام، الطريق على بالمراقبة مكل ف عمل فريق -1  كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد 
رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده مركزية إدارة مدير  وإثنى مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد 
رجة من جبائي باحث( 12) عشرة ابعة الد   1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خ 1991 لسنة  .1991 أوت 14 في المؤر 

رجة من جبائي باحث عليه يشرف الميدانية، بالمراقبة مكل ف عمل فريق -2  إدارة مدير كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد 
 عشرة وإثنى مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده مركزية

رجة من جبائي باحث( 12) ابعة الد   لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خا 1991  .1991 أوت 14 في لمؤر 
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 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

ف خلية -ب راسات المعلومات بنك في التصر  رجة من جبائي باحث عليها يشرف القطاعية، والد   مدير وامتيازات برتبة األولى الد 
 باحثين( 4) وأربعة مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده مركزية إدارة

رجة من جبائيين رجة من جبائيين باحثين( 8) وثمانية مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد  ابعة الد   الر 
خ 1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون   .1991 أوت 14 في المؤر 

رجة من جبائي باحث عليها يشرف والتحقيق، األبحاث خلية -ج  باحثين يساعده مركزية إدارة مدير وامتيازات برتبة األولى الد 
رجة من( 2) جبائيين رجة من جبائيين باحثين( 4) وأربعة مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد   الث الثة الد 
رجة من جبائيين باحثين( 8) وثمانية مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة ابعة الد   الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 

خ 1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية  .1991 أوت 14 في المؤر 
رجة من جبائي باحث عليها يشرف واإلفصاحات، واإلعالمات الوشايات متابعة خلية -د  إدارة مدير وامتيازات برتبة األولى الد 

رجة من( 2) جبائيين احثينب يساعده مركزية  باحثين( 4) وأربعة مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد 
رجة من جبائيين رجة من جبائيين باحثين( 8) وثمانية مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد  ابعة الد   الر 
خ 1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون  .1991 أوت 14 في المؤر 

 .مصلحتين على وتشتمل والمالية، اإلدارية للش ؤون فرعية إدارة -ه
 .مصلحتين على وتشتمل الجبائي، واإلرشاد واالتصال لالستقبال فرعية إدارة -و

ب ومكافحة األبحاث فرقة وتشتمل  أو والية الترابي اختصاصها يغطي الضرورة اقتضت كلما بأمر تحدث عمل فرق على الجبائي التهر 
 :وهي أكثر،

ريق على بالمراقبة مكل ف عمل فريق -أ رجة من جبائي باحث عليه يشرف الميدانية، والمراقبة العام الط   وامتيازات برتبة الث انية الد 
 :فرعيين عمل فريقي على ويحتوي مركزية إدارة مدير كاهية

 رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من جبائي باحث عليه يشرف العام، الطريق على بالمراقبة مكل ف فرعي عمل فريق -1
رجة من جبائيين باحثين( 6) ست ة يساعده مركزية إدارة مصلحة ابعة الد   المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خ 1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها  .1991 أوت 14 في المؤر 

 مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من جبائي باحث عليه يشرف الميدانية، بالمراقبة مكل ف فرعي عمل فريق -2
رجة من جبائيين باحثين( 6) ست ة يساعده مركزية إدارة ابعة الد   باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خ 1991 لسنة 1194 عدد   .1991 أوت 14 في المؤر 

راسات المعلومات بنك في بالتصر ف مكل ف عمل فريق -ب  وامتيازات برتبة الث انية الد رجة من جبائي باحث عليه يشرف القطاعية، والد 
 وأربعة مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده مركزية إدارة مدير كاهية

رجة من جبائيين باحثين( 4) ابعة الد   1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خ  .1991 أوت 14 في المؤر 

رجة من جبائي باحث عليه يشرف والتحقيق، باألبحاث مكل ف عمل فريق -ج  مركزية إدارة مدير كاهية وامتيازات برتبة الث انية الد 
 من جبائيين باحثين( 4) وأربعة مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده
رجة ابعة الد  خ 1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر   .1991 أوت 14 في المؤر 

رجة من جبائي باحث عليه يشرف واإلفصاحات، واإلعالمات الوشايات بمتابعة مكل ف عمل فريق -د  وامتيازات برتبة الث انية الد 
 وأربعة مركزية إدارة مصلحة رئيس وامتيازات برتبة الث الثة الد رجة من( 2) جبائيين باحثين يساعده مركزية إدارة مدير كاهية

رجة من يينجبائ باحثين( 4) ابعة الد   1991 لسنة 1194 عدد باألمر عليها المنصوص اإلدارية الت كاليف بمنحة ينتفعون الر 
خ  .1991 أوت 14 في المؤر 

 
ض – 8 الفصل  1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 2 وبالفقرة 2 بالعدد الواردة" القضائي والصلح" عبارة تعو 
 ."الجبائية والمصالحة" بعبارة أعاله إليه المشار

 
ض – 9 الفصل ة الواردة" الوطني المستوى على" عبارة تعو   لسنة 556 األمر من( جديد) 19 الفصل من 5 الفقرة من األولى بالمط 
ة لإلدارة الخارجية المصالح اختصاص عن الن ظر وبصرف الجمهورية تراب كامل على" بعبارة أعاله إليه المشار 1991  ."لألداءات، العام 

 
ض – 10 الفصل  المشار 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 5 الفقرة من" أ" بالفقرة الواردة(" 3) ثالثة" عبارة تعو 

 ("5) خمسة" بعبارة أعاله إليه
 

 .أعاله إليه المشار 1991 لسنة 556 عدد األمر من( جديد) 19 الفصل من 5 الفقرة من" ه"و" ب" الفقرتين أحكام تلغى – 11 الفصل
 

ائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ مكل ف المالي ة وزير – 12 الفصل سمي بالر   .الت ونسي ة للجمهوري ة الر 
 

 .2017 أكتوبر 27 في تونس
 


