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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 المؤرخ 2011 لسنة 4135 عدد األمر أحكام بسحب يتعلق 2017 مارس 3 في مؤرخ 2017 لسنة 343 عدد حكوميأمر 
 الوزارة وعملة أعوان لفائدة" والتنسيق اإلشراف منحة" تسمى خاصة تكاليف منحة بإحداث المتعلق 2011 نوفمبر 24 في

 العمومية الوظيفة ووزارة اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع العالقة وزارة وعملة أعوان على األولى
 والحوكمة

 
 

 الحكومة، رئيس إن
 

 والحوكمة، العمومية الوظيفة ووزير اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع العالقة وزير من باقتراح
 

 منه، 92 الفصل وخاصة الدستور على االطالع بعد
 

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة وإتمامه تنقيحه تم كما اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
2011، 

 
 اإلشراف منحة" تسمى خاصة تكاليف منحة بإحداث المتعلق 2011 نوفمبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 4135 عدد األمر وعلى

 األولى، الوزارة وعملة أعوان لفائدة" والتنسيق
 

 نوفمبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 4135 عدد األمر بتنقيح المتعلق 2015 جانفي 21 في المؤرخ 2015 لسنة 376 عدد األمر وعلى
 األولى، الوزارة وعملة أعوان لفائدة" والتنسيق اإلشراف ةمنح" تسمى خاصة تكاليف منحة بإحداث المتعلق 2011

 
 ومكافحة والحوكمة العمومية الوظيفة وزارة بإحداث المتعلق 2016 مارس 2 في المؤرخ 2016 لسنة 271 عدد الحكومي األمر وعلى
 بها، هياكل وإلحاق الفساد

 
 والمجتمع الدستورية الهيئات مع العالقة وزارة بإحداث المتعلق 2016 أفريل 11 في المؤرخ 2016 لسنة 465 عدد الحكومي األمر وعلى
 وصالحياتها، اختصاصاتها وضبط اإلنسان وحقوق المدني

 
 وأعضائها، الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى

 
 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 
 : نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 
 تسمى خاصة تكاليف منحة بإحداث المتعلق 2011 نوفمبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 4135 عدد األمر أحكام تسحب – األول الفصل

 جانفي 21 في المؤرخ 2015 لسنة 376 عدد باألمر تنقيحه تم مثلما األولى الوزارة وعملة أعوان لفائدة" والتنسيق اإلشراف منحة"
 العالقة وزارة من بكل لمهامهم فعليا المباشرين والعملة المتعاقدين واألعوان الوقتيين واألعوان الموظفين على أعاله إليه والمشار 2015

 التابعة اإلدارية العمومية وبالمؤسسات والحوكمة العمومية الوظيفة ووزارة اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع
 .مذكورتينال للوزارتين

 
 .2017 جانفي أول من ابتداء الحكومي األمر هذا بأحكام العمل يجري – 2 الفصل

 
 اإلنسان وحقوق المدني والمجتمع الدستورية الهيئات مع العالقة ووزير والحوكمة العمومية الوظيفة ووزير المالية وزيرة – 3 الفصل

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفون،
 

 .2017 مارس 3 في تونس


