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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 20 في المؤرخ 1992 لسنة 718 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2018 جانفي 22 في مؤرخ 2018 لسنة 78 عدد حكومي أمر
 العسكري العالي التعليم بمؤسسات التكميلية التدريس ساعات تأجير كيفية بضبط المتعلق 1992 أفريل

 
 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

 
 الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة بإصدار المتعلق 1989 ديسمبر 30 في المؤرخ 1989 لسنة 114 عدد القانون وعلى

 ديسمبر 25 في المؤرخ 2015 لسنة 53 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى الشركات، على والضريبة
 ،2016 لسنة المالية بقانون المتعلق 2015

 
 العسكري، العالي بالتعليم المتعلق 2002 فيفري 14 في المؤرخ 2002 لسنة 22 عدد القانون وعلى

 
 نقحته التي النصوص جميع وعلى الوطني، الدفاع وزارة بتنظيم المتعلق 1979 أوت 22 في المؤرخ 1979 لسنة 735 عدد األمر وعلى

 ،2016 جويلية 22 في المؤرخ 2016 لسنة 908 عدد الحكومي األمر وخاصة تممته أو
 

 المحلية والجماعات الدولة أعوان لمرتب القارة العناصر بضبط المتعلق 1985 أوت 11 في المؤرخ 1985 لسنة 980 عدد األمر وعلى
 التي النصوص جميع وعلى التقاعد، جراية لتكوين المساهمات احتساب أساسها على يقع التي اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 ،2006 جوان 26 في المؤرخ 2006 لسنة 1801 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته
 

 للتعليم المدنيين بالموظفين الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989 جانفي 11 في المؤرخ 1989 لسنة 108 عدد األمر وعلى
 ،2003 أكتوبر 14 في المؤرخ 2003 لسنة 2076 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العسكري، العالي

 
 التعليم بمؤسسات التكميلية التدريس ساعات تأجير كيفية بضبط المتعلق 1992 فيفري 3 في المؤرخ 1992 لسنة 251 عدد األمر وعلى
 ،2016 مارس 16 في المؤرخ 2016 لسنة 399 عدد الحكومي األمر وخاصة نقحته التي النصوص جميع وعلى والبحث، العالي

 
 التعليم بمؤسسات التكميلية التدريس ساعات تأجير كيفية بضبط المتعلق 1992 أفريل 20 في المؤرخ 1992 لسنة 718 عدد األمر وعلى
 ،2001 أكتوبر 8 في المؤرخ 2001 لسنة 2377 عدد باألمر تنقيحه تم كما العسكري العالي

 
 العمومية والجماعات الدولة ألعوان األساسي المرتب بضبط المتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ 1997 لسنة 1832 عدد األمر وعلى

 2007 لسنة 268 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية
 ،2007 فيفري 12 في المؤرخ

 
 المدرسين الضباط بهيئة الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2014 جانفي 3 في المؤرخ 2014 لسنة 6 عدد الجمهوري القرار وعلى

 العسكري، العالي للتعليم الباحثين
 

 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
 

 بما وتعوض أعاله إليه المشار 1992 أفريل 20 في المؤرخ 1992 لسنة 718 عدد األمر من األول الفصل أحكام تلغى – األول الفصل
 : يلي
 

 : يلي كما العسكري العالي التعليم بمؤسسات التكميلية التدريس ساعات لتأجير السنوية المقادير ضبطت – (جديد) األول الفصل
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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 

 التكميلية التدريس لساعات السنوية المقادير

 التطبيقية األشغال ساعة المسيرة األشغال ساعة األساسية الدروس ساعة الرتب

   المعادلة والرتب العالي التعليم رجال العسكري، العالي التعليم رجال  .1

 التعليم أستاذ العسكري، العالي التعليم أستاذ

 معادلة رتب أو العالي
 د 320 د 480 د 640

 العسكري، العالي للتعليم محاضر أستاذ

 رتب أو العالي للتعليم محاضر أستاذ

 معادلة

 د 304 د 456 د 608

 العسكري، العالي للتعليم مساعد أستاذ

 معادلة رتب أو العالي للتعليم مساعد أستاذ
 د 272 د 408 د 544

 مساعد العسكري، العالي للتعليم مساعد

 ةمعادل رتب أو العالي للتعليم
 د 266 د 400 د 532

 العسكري العالي بالتعليم المعينون المعادلة والرتب الثانوي التعليم رجال .2

 لوزارة التابعون المبرزون المدرسون
 والبحث العالي التعليم ولوزارة التربية
 معادلة رتب أو العلمي

 د 233.5 د 350 د 466.5

 رتب أو استثنائية درجة مميز أول أستاذ

 معادلة
 د 233,5 د 350 د 466,5

 د 233,5 د 350 د 466,5 معادلة رتب أو مميز أول أستاذ

 رتب أو أول وأستاذ الرتبة فوق أول أستاذ

 معادلة
 د 218 د 327 د 436

 د 208 د 311 د 414 معادلة رتب أو مميز ثانوي تعليم أستاذ

 رتب أو الرتبة فوق ثانوي تعليم أستاذ

 معادلة
 د 208 د 311 د 414

 د 208 د 311 د 414 معادلة رتب أو أستاذ
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