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 قاعدة البيانات

 المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص القانونية 
 

 

 المدنيين األعوان لفائدة خصوصية منحة بإحداث يتعلق 2018 جانفي 23 في مؤرخ 2018 لسنة 79 عدد حكومي أمر
 الصحراوية بالمنطقة والعاملين الوطني الدفاع لوزارة التابعين

 
 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

 
 المؤرخ 1989 لسنة 114 عدد القانون بمقتضى الصادرة الشركات على والضريبة الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة مجلة وعلى

 ديسمبر 17 في المؤرخ 2016 لسنة 78 عدد القانون وخاصة تممتها أو نقحتها التي النصوص جميع وعلى 1989 ديسمبر 30 في
2016، 

 
 الوطني، الدفاع وزير مشموالت بضبط المتعلق 1975 سبتمبر 25 في المؤرخ 1975 لسنة 671 عدد األمر وعلى

 
 نقحته التي النصوص جميع وعلى الوطني، الدفاع وزارة يمبتنظ 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
 

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

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

 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

 
 الدولة موظفي رتب مختلف إليها تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999 جانفي 4 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
 ،2003 نوفمبر

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

 
 بالحكومة، أعضاء بتسمية تعلقالم 2017 سبتمبر 12 في المؤّرخ 2017 لسنة 124 عدد الّرئاسي األمر وعلى

 
 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 
 : نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 
 تسمى خصوصية منحة الصحراوية، بالمنطقة والعاملين الوطني الدفاع لوزارة التابعين المدنيين األعوان لفائدة أحدثت – األول الفصل

 ."الصحراء منحة"
 

 .دينار( 100) بمائة المنحة لهذه الشهري المقدار حدد – 2 الفصل
 

 المساهمة بعنوان وللحجز الدخل على الضريبة بعنوان للحجز أعاله األول بالفصل عليها المنصوص الصحراء منحة تخضع  – 3 الفصل
 .العمل بها الجاري والتراتيب للتشريع طبقا الوفاة عند المال ورأس االجتماعية والحيطة التقاعد نظام في
 

 .2017 أكتوبر أول من ابتداء الحكومي األمر بهذا العمل يجري – 4 الفصل
 

 للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير الوطني الدفاع وزير – 5 الفصل
 .التونسية

 
 2018 جانفي 23 في تونس


