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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2017 جويلية 26 في مؤرخ 2017 لسنة 842 عدد حكومي أمر

 والداخلية الوطني الدفاع وزارتي مصاريف بعض بمراقبة الخاصة الطريقة بضبط المتعلق 1988 جانفي 12
 

 

 الحكومة، رئيس إن

 

 العدل، وزير من باقتراح

 

  الدستور، على إطالع بعد

 

 التي النصوص جميع وعلى العمومية المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973 ديسمبر 31 في لمؤرخا 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى

 ،2016 لسنة المالية بقانون المتعلق 2015 ديسمبر 25 في المؤرخ 2015 لسنة 53 عدد القانون من 73 الفصل وخاصة تممته أو نقحته

 

 واإلصالح، السجون وأعوان بإطارات المتعلق 2001 ماي 3 في المؤرخ 2001 لسنة 51 عدد القانون وعلى

 

 العدل، وزارة مشموالت بضبط المتعلق 1974 نوفمبر 28 في المؤرخ 1974 لسنة 1062 عدد األمر وعلى

 

 العدل، وزارة بتنظيم المتعلق 1974 نوفمبر 28 في المؤرخ 1974 لسنة 1063 عدد األمر وعلى

 

 الدفاع وزارتي مصاريف بعض بمراقبة الخاصة الطريقة بضبط المتعلق 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد األمر وعلى

 والداخلية، الوطني

 

 عدد باألمر تنقيحه تم كما العمومية المصاريف بمراقبة المتعلق 1989 ديسمبر 31 في المؤرخ 1989 لسنة 1999 عدد األمر وعلى

 ،1998 فيفري 23 في المؤرخ 1998 لسنة 433 عدد واألمر 1994 فيفري 14 في المؤرخ 1994 لسنة 431

 

 العمومية، الصفقات بتنظيم المتعلق 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر وعلى

 

 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 دريص

 

 بعض بمراقبة الخاصة الطريقة بضبط المتعلق 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد األمر عنوان يلغى – األول الفصل

 : يلي بما ويعوض والداخلية الوطني الدفاع وزارتي مصاريف

 وزارتي مصاريف بعض بمراقبة الخاصة الطريقة بضبط المتعلق 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد الحكومي األمر"

 ."العدل لوزارة بالنظر الراجعة واإلصالح السجون وهياكل والداخلية الوطني الدفاع

 

 باألحكام وتعوض أعاله إليه المشار 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد األمر من األول الفصل أحكام تلغى – 2 الفصل

 : التالية

 

 المتعلقة العدل لوزارة بالنظر الراجعة واإلصالح السجون وهياكل والداخلية الوطني الدفاع وزارتي مصاريف إن – (جديد) األول الفصل

 مراقبة لطريقة تخضع باألمر المعنيين الوزراء من وباقتراح الحكومة رئيس قبل من تضبط بقائمة المدرجة والتزويدات التجهيزات باقتناء

 .واإلصالحية السجنية الوحدات وسالمة الداخلي واألمن الوطني الدفاع سرية تضمن أن شأنها من خاصة

 

 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد األمر من 3 الفصل من 2 بالفقرة الواردة" الوزارتين" عبارة تعوض – 3 الفصل

 بعبارة األمر نفس من 4 بالفصل الواردة" أعاله إليهما المشار الوزارتين" عبارة وتعوض ،"المذكورة الوزارات" بعبارة أعاله إليه المشار

 ."أعاله إليها المشار الوزارات"
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 رئيس" بعبارة أعاله إليه المشار 1988 جانفي 12 في المؤرخ 1988 لسنة 36 عدد باألمر وردت أينما" األول الوزير" عبارة تعوض

 .الحالة حسب" الحكومة رئاسة" أو" الحكومة

 

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفون، المعنيون الوزراء – 4 الفصل

 

 .2017 جويلية 26 في تونس

 


