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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 2 في المؤرخ 2012 لسنة 518 عدد األمر بإتمام يتعلق 2017 أوت 17 في مؤرخ 2017 لسنة 980 عدد حكومي مرأ
 الوطنية والشرطة الوطني األمن بسلك أعوانه وإدماج البلدية التراتيب مراقبي سلك بحذف المتعلق 2012 جوان

 
 
 الحكومة، رئيس إن
 

 الداخلية، وزير من باقتراح
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد بالقانون الصادر للبلديات األساسي القانون وعلى
 ،2008 أوت 4 في المؤرخ 2008 لسنة 57 عدد األساسي القانون وخاصة تممته

 
 جميع وعلى الداخلي األمن لقوات العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1982 أوت 6 في المؤرخ 1982 لسنة 70 عدد القانون وعلى

 ،2013 ديسمبر 19 في المؤرخ 2013 لسنة 50 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص
 

 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 إلدارية،ا الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 
 على وللباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات نظام بضبط المتعلق 1985 مارس 5 في المؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون وعلى

 جوان 4 في المؤرخ 2011 لسنة 48 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومي، القطاع في الحياة قيد
2011، 

 
 والجماعات الدولة وعملة موظفي لفائدة المستمر التكوين بتنظيم المتعلق 1993 جوان 7 في المؤرخ 1993 لسنة 1220 عدد األمر وعلى

 ،1995 فيفري 20 في المؤرخ 1995 لسنة 299 عدد باألمر المنقح اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 

 الداخلي األمن وقوات للعسكريين األساسي المرتب بضبط والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة 130 عدد األمر وعلى
 فيفري 12 في المؤرخ 2007 لسنة 101 عدد باألمر والمتمم المنقح الديوانية المصالح وأعوان واإلصالح السجون وأعوان وإطارات

 ،2008 مارس 4 في المؤرخ 2008 لسنة 103 عدد واألمر 2007
 

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان األساسي المرتب بضبط والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة 1832 عدد األمر وعلى
 ،2007 فيفري 12 في المؤرخ 2007 لسنة 268 عدد باألمر موالمتم المنقح اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 
 الوطني األمن سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1160 عدد األمر وعلى

 ،2011 سبتمبر 5 في المؤرخ 2011 لسنة 1260 عدد باألمر المنقح الوطنية والشرطة
 

 الوطني األمن سلك أعوان رتب درجات بين المطابقة بضبط والمتعلق 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1161 عدد األمر وعلى
 ،2012 أوت 6 في المؤرخ 2012 لسنة 1336 عدد باألمر والمتمم المنقح التأجير ومستويات الوطنية والشرطة

 
 األمن بسلك أعوانه وإدماج البلدية التراتيب مراقبي سلك بحذف المتعلق 2012 جوان 2 في المؤرخ 2012 لسنة 518 عدد األمر وعلى

 ،2013 سبتمبر 19 في المؤرخ 2013 لسنة 3829 عدد باألمر المتمم الوطنية والشرطة الوطني
 

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

 بالحكومة، عضوين بتسمية المتعلق 2017 مارس 17 في المؤرخ 2017 لسنة 43 عدد يالرئاس األمر وعلى
 

 بالقيام الدولي والتعاون واالستثمار التنمية وزير بتكليف المتعلق 2017 ماي 9 في المؤرخ 2017 لسنة 570 عدد الحكومي األمر وعلى
 .الوزارة شؤون وبإدارة بالنيابة المالية وزير بوظائف

 
 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 
 نصه: اآلتي الحكومي األمر يصدر
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 إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ 

www.legislation-securite.tn 

 
 البلدية التراتيب مراقبي سلك بحذف والمتعلق 2012 جوان 2 في المؤرخ 2012 لسنة 518 عدد األمر أحكام إلى تضاف – األول الفصل
 نصه: يلي كما رابعا األول الفصل الوطنية والشرطة الوطني األمن بسلك أعوانه وإدماج

 
 2012 لسنة 518 عدد األمر صدور قبل البلدية التراتيب مراقبي سلك أعوان قضاها التي العمل سنوات تعتبر – (رابعا) األول الفصل

 المتمم الوطنية والشرطة الوطني األمن بسلك أعوانه وإدماج البلدية التراتيب مراقبي سلك بحذف المتعلق 2012 جوان 2 في المؤرخ
 عليهم وتنسحب الداخلي األمن قوات ضمن النشيط بالسلك عمل سنوات 2013 سبتمبر 19 في المؤرخ 2013 لسنة 3829 عدد باألمر

 المتعلق 1985 مارس 5 في المؤرخ 1985 لسنة 12 عدد القانون من 32 الفصل من 3 بالعدد عليها المنصوص بالتنفيل المتعلقة األحكام
 .العمومي القطاع في الحياة قيد ىعل وللباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات بنظام

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

 
 .2017 أوت 17 في تونس

 


