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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
 

 1990 لسنة 1007 عدد األمر أحكام بسحب يتعلق 2017 جويلية 10 في مؤرخ 2017 لسنة 815 عدد حكومي مرأ
 المباشرين نظرائهم على العمومية الصحة ألعوان تصرف التي بالليل العمل بمنحة المتعلق 1990 جوان 11 في المؤرخ

 الوطني الدفاع لوزارة التابعة واالستشفائية الصحية بالمؤسسات
 
 
 الحكومة، رئيس إن
 

 الوطني، الدفاع وزير من باقتراح
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 
 الليلي، العمل بمنحة المتعلق 1981 جوان 11 في المؤرخ 1981 لسنة 817 عدد األمر وعلى

 
 العمومية الصحة ألعوان تصرف التي بالليل العمل بمنحة المتعلق 1990 جوان 11 في المؤرخ 1990 لسنة 1007 عدد األمر وعلى

 ،2015 أفريل 27 في المؤرخ 2015 لسنة 55 عدد الحكومي باألمر تنقيحه تم كما
 

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

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

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 

 للفنيين المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000 جويلية 17 في المؤرخ 2000 لسنة 1688 عدد األمر وعلى
 ،2016 ماي 13 في المؤرخ 2016 لسنة 570 عدد الحكومي األمر وخاصة نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية، للصحة السامين

 
 الصحة ممرضي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000 جويلية 17 في المؤرخ 2000 لسنة 1690 عدد األمر وعلى

 ،2016 ماي 13 في المؤرخ 2016 لسنة 572 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية،
 

 في المؤرخ 2000 لسنة 1690 عدد األمر أحكام بسحب المتعلق 2000 أكتوبر 17 في المؤرخ 2000 لسنة 2352 عدد األمر وعلى
 الدفاع لوزارة الصحيين المدنيين األعوان على العمومية الصحة ممرضي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000 جويلية 17

 الوطني،
 

  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
 

 تصرف التي بالليل العمل بمنحة المتعلق 1990 جوان 11 في المؤرخ 1990 لسنة 1007 عدد األمر أحكام تسحب – األول الفصل
 .الوطني الدفاع لوزارة التابعة والصحية االستشفائية بالمؤسسات المباشرين نظرائهم على أعاله إليه المشار العمومية الصحة ألعوان

 
 للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير الوطني الدفاع وزير – 2 الفصل

 .التونسية
 

 .2017 جويلية 10 في تونس


