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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 
 المباشرين القضاة لفائدة خصوصية منحة بإحداث يتعلق 2018 جانفي 23 في مؤرخ 2018 لسنة 73 عدد حكومي مرأ

 والمالي االقتصادي القضائي والقطب اإلرهاب لمكافحة القضائي بالقطب
 
 
 الحكومة، رئيس إن
 

 العدل، وزير من باقتراح
 

 الدستور، على االطالع بعد
 

 الفصل وخاصة األموال غسيل ومنع اإلرهاب بمكافحة المتعلق 2015 أوت 7 في المؤرخ 2015 لسنة 26 عدد األساسي القانون وعلى
 منه، 40

 
 والمالي، االقتصادي القضائي بالقطب المتعلق 2016 ديسمبر 6 في المؤرخ 2016 لسنة 77 عدد األساسي القانون وعلى

 
 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

 
 قيد على وللباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات بنظام 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

2011، 
 

 الصنف من القضاة لفائدة واالمتيازات المنح بعض بإسناد المتعلق 2004 سبتمبر 18 في المؤرخ 2004 لسنة 2207 عدد األمر وعلى
 ،2006 ماي 22 في المؤرخ 2006 لسنة 1379 عدد باألمر إتمامه تم كما العدلي

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

 
 بالحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2017 سبتمبر 12 في المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد الرئاسي األمر وعلى

 
 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 
 :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 
 القضائي والقطب اإلرهاب لمكافحة القضائي بالقطب فعلية ةبصف المباشرين العدلي الصنف من القضاة لفائدة أحدثت – األول الفصل

 ."الخاصة األعباء منحة" تسمى خصوصية منحة والمالي، االقتصادي
 

 .دينارا( 300) بثالثمائة الخاصة األعباء لمنحة الشهري المقدار يضبط – 2 الفصل
 

 والحيطة التقاعد نظام في المساهمة بعنوان والحجز الدخل على للضريبة وتخضع شهريا الخاصة األعباء منحة تصرف – 3 الفصل
 .العمل بها الجاري للتراتيب طبقا الوفاة عند المال ورأس االجتماعية

 
 .للقضاء األعلى المجلس رأي على بناء العدل وزير من قرار بمقتضى الخاصة األعباء بمنحة المنتفعين قائمة تضبط – 4 الفصل

 
 .األعباء نفس تغطي مماثلة أخرى منحة وأية الحكومي األمر هذا ألحكام طبقا المسندة الخاصة األعباء منحة بين الجمع يمكن ال – 5 الفصل

 
 .2018 جانفي أول من ابتداء الحكومي األمر هذا بأحكام العمل يجري – 6 الفصل

 
 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير العدل وزير – 7 الفصل

 
 .2018 جانفي 23 في تونس


