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 البيانات قاعدة

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 .الجهوية الصبغة ذات والمشاريع النفقات نوعية بضبط يتعلق 2000 أكتوبر 31 في مؤرخ 2000 لسنة 2474 عدد أمر

 الجمهورية، رئيس إن

 األول، الوزير من باقتراح

 األساسي بالقانون المتمم الجهوية بالمجالس المتعلق 1989 فيفري 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
 ،1993 ديسمبر 27 في المؤرخ 1993 لسنة 119 عدد

 خاصة تممت أو نقحت كما 1973 ديسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد بالقانون الصادرة العمومية المحاسبة مجلة وعلى
 1988K ديسمبر 31 في المؤرخ 1988 لسنة 145 عدد القانون من 78و 77 بالفصلين

 األول، الوزير وظائف وضبط أولى وزارة بإحداث المتعلق 1969 نوفمبر 7 في المؤرخ 1969 لسنة 400 عدد األمر وعلى

 تم كما الجهوية الصبغة ذات والمشاريع النفقات بضبط المتعلق 1993 نوفمبر 22 في المؤرخ 1993 لسنة 2369 عدد األمر وعلى
 ،1999 سبتمبر 27 في المؤرخ 1999 لسنة 2112 عدد األمر وخاصة إتمامه أو تنقيحه

 والمالية، الداخلية وزيري رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 نصه: اآلتي األمر يصدر

 كما الجهوية المجالس ميزانيات لفائدة اعتماداتها إحالة تقع التي الجهوية الصبغة ذات والمشاريع النفقات نوعية ضبطت – األول الفصل
 يلي:

 الثانيالعنوان  األولالعنوان  الوزارة

 مقرات اإلدارات الجهويةبناء   الحكومة رئاسة

 األمن مقرات وتهيئة وتوسيع بناء  ت الجهويةامقرات اإلدارصيانة  الداخليةوزارة 
 الوطنيين والحرس

 والحرس األمن مقرات تجهيز 
 التجهيزات استثناء) الوطنيين

 ) الخصوصية

 إلداراتا مقرات وتهيئة وتوسيع بناء 
 الجهوية

 وظيفية مساكن وتهيئة وتوسيع بناء 
 الجهوي إلدارةل العليا لإلطارات

 الجهوية اإلدارات مقرات تجهيز 
 الوظيفية والمساكن

 مختلفة ئاتيوتهي بناءات 

بناء مقرات المحاكم وتهيئتها   مقرات المحاكم والسجونصيانة  العدلوزارة 
 وتوسيعها وتجهيزها

  بناء السجون وتهيئتها وتوسيعها
 وتجهيزه

 التهيئات الكبرى للمعالم الدينية  والمساجد الجوامع صيانة الشؤون الدينيةوزارة 

بناء مجمعات وقباضات مالية وتهيئتها   الجهوية اإلدارات مقرات صيانة اليةالموزارة 
بناء مراكز ومكاتب  - وتوسيعها

  وتهيئتها وتوسيعها ألداءاتامراقبة 

 للديوانة وتهيئتها  محالتوراكز بناء م
بناء مساكن إدارية  - وتوسيعها
 وتهيئتها
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 بناءات وتهيئات مختلفة 

 بواسطة كليا الممولة الجهوية البرامج   التنمية الجهوية والتخطيطوزارة 
 ةميزانيلل العامة الموارد

 وتهيئتها الجهوية اإلدارات مقرات بناء   أمالك الدولة والشؤون العقاريةوزارة 
 وتوسيعها

 والتعليم العلمي البحث مؤسسات بناء   الفالحةوزارة 
 والصيد حةالالف في المهني والتكوين
 وتوسيعها، وتهيئتها البحري

 العلمي البحث مؤسسات تجهيز 
 الفالحة في المهني والتكوين والتعليم
 التجهيزات باستثناء) البحري والصيد

 (البيداغوجية

 وتهيئتها الجهوية اإلدارات مقرات بناء   التجارة والصناعات التقليديةوزارة 
 وتوسيعها

 الجهوية اإلدارات مقرات تجهيز 

 والفرق الجهوية اإلدارات مقرات بناء   التجهيزوزارة 
 وتوسيعها وتهيئتها والورشات

 الريفية المسالك وتدعيم تعبيد 

 للمدن العابرة الطرقات تهيئة 

 العمرانية التهيئة أمثلة دراسة 

 الطبوغرافي المسح 

 وتهيئتها الجهوية اإلدارات مقرات بناء   البيئةوزارة 
 وتوسيعها

 المنتزهات إحداث في المساهمة 

 بالبيئة والعناية المحيط تحسين برامج 

 حماية مشاريع إنجاز في المساهمة   السياحةوزارة 
 ةالسياحي بالمراكز المحيط وتحسين

 وتهيئتها الجهوية اإلدارات مقرات بناء   النقل وزارة 
 وتوسيعها

 الجوي للرصد الجهوية المحطات بناء 
 وتوسيعها وتهيئتها

 وتوسيعها وتهيئتها لألطفال نوادي بناء   شؤون المرأةوزارة 

 الريفية الفتاة مراكز تهيئة 

 الطفولة إطارات تكوين مراكز بناء 
 وتجهيزها وتوسيعها وتهيئتها

 جهوية مشاريع إنجاز في المساهمة 
 واألسرة بالمرأة خاصة ومحلية

 والمسنين والطفولة

 واألسرة المرأة مؤسسات تجهيز 
 .والمسنين والطفولة

 الجهوية المندوبيات مقرات بناء   ةالثقافوزارة 
 وتجهيزها وتوسيعها وتهيئتها

 والمراكز العمومية المكتبات بناء 
 الثقافة ودور الثقافية والمركبات

 والركحية الدرامية الفنون ومراكز
 وتوسيعها وتهيئتها

 للموسيقى الجهوية المعاهد تهيئة 
 وتوسيعها

 صيانة مشاريع إنجاز في المساهمة 
 للبنية مختلفة ومشاريع التراث

 الثقافية األساسية
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 الجهوية المندوبيات مقرات بناء   الشباب والرياضةوزارة 
 وتجهيزها وتوسيعها وتهيئتها

 وتهيئتها للتكوين العليا هدالمعا بناء 
 وتجهيزها وتوسيعها

 اب البنية األساسية الخاصة بالشبز إنجا
 وتوسيعهاتهيئتها ووالرياضة 

 ةجهوي ريعمشا زاإنج يف همةالمسا 
 والرياضة باببالش ةخاص ةومحلي

 والرياضة الشباب مؤسسات تجهيز 

 الجهوية اإلدارات مقرات صيانة   الصحة العموميةوزارة 

 والجهوية الجامعية المستشفيات تهيئة 
 وتهذيبها وتوسيعها

  ومراكز المحلية المستشفيات بناء 
 وتوسيعها وتهيئتها األساسية الصحة

 ومدارس التمريض علوم مدارس بناء 
 ومعاهد الصحة وتقنيات لعلوم عليا
 وتهيئتها التمريض لعلوم عليا

 وتوسيعها

 الصيانة ومراكز اإلدارات مقرات بناء 
 وتوسيعها وتهيئتها الجهوية

 االستشفائية المؤسسات صيانة 
 وتهذيبها

 ستشفائية اال المؤسسات تجهيز
 (الثقيلة التجهيزات باستثناء)

 الجهوية اإلدارات مقرات بناء   الشؤون االجتماعيةوزارة 
 وتجهيزها وتوسيعها وتهيئتها والمحلية

 مشاريع إنجاز في والمساهمة إنجاز 
 عية اجتما صبغة ذات ومحلية جهوية

 الجهوية المندوبيات مقرات بناء   التربيةوزارة 
 للتربية الجهوية والمراكز للتربية

 اوتوسيعه المستمر والتكوين

 وتوسيعها بتدائيةاال المدارس بناء 

 المدرسية والمبيتات المطاعم بناء 
 وتجهيزها وتوسيعها

 والمدارس عداديةاإل المدارس بناء 
 ةالتقني عداديةاإل

 الثانوية المعاهد بناء 

 والمدارس عداديةاإل المدارس توسيع 
 الثانوية والمعاهد التقنية عداديةاإل

 باستثناء) التربوية المؤسسات تجهيز 
 ة واإلعالمية(البيداغوجي المعدات

 للجامعات اإلدارية المقرات بناء   العالي التعليم وزارة
 وتهيئتها الجامعية الخدمات ولدواوين
 وتوسيعها

 العالي التعليم مؤسسات تهيئة 
 وتوسيعها

 الجامعية: الخدمات مؤسسات بناء 
 ومراكز ومطاعم ومبيتات أحياء

 وتهيئتها والرياضي الثقافي للتنشيط
 اوتوسيعه

 العالي التعليم مؤسسات تجهيز 
 البيداغوجية المعدات باستثناء)

 ) والعلمية
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 الجامعية الخدمات مؤسسات تجهيز 

 وتوسيعها البحث مؤسسات تهيئة 

 ومراكز المؤسسات محاضن بناء 
 وتوسيعها التكنولوجية الموارد

 قطابألل والخارجية الداخلية التهيئات 
 التكنولوجية

 باستثناء) البحث سساتمؤ تجهيز 
 (العلمية المعدات

 ماك 1993 نوفمبر 22 في المؤرخ 1993 لسنة 2369 عدد األمر وخاصة األمر لهذا المخالفة السابقة األحكام جميع ألغيت – 2 الفصل
 .الالحقة بالنصوص تنقيحه وقع

 .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون الدولة وكتاب والوزراء األول الوزير – 3 الفصل

 .2000 أكتوبر 31 في تونس

 


