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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 

 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا لألنباء 0474جوان  1مؤرخ في  0474لسنة  7041أمر عدد 

 إن رئيس الجمهورية،

 باقتراح من وزير االتصال،

األساسي العام ألعوان الدواوين المتعلق بضبط النظام  5871أوت   1المؤرخ في  5871لسنة  87بعد االطالع على القانون عدد 
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة 

 58خ في المؤر 8003لسنة  85والقانون عدد  5888أفريل  3المؤرخ في  5888لسنة  87مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 
 ،8008ديسمبر  88المؤرخ في  8008لسنة  98والقانون عدد  8003مارس 

المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم  5878المؤرخ في أول فيفري  5878لسنة  8وعلى القانون عدد 
، والقانون 5889جويلية  88المؤرخ في  5889ة لسن 81والقانون عدد  5881أوت  المؤرخ في أول  5881لسنة  508بالقانون عدد 

لسنة  39والقانون عدد  8005مارس  88المؤرخ في  8005لسنة  33والقانون عدد  5888ماي  3المؤرخ في  5888لسنة  37عدد 
 ،8009جوان  58المؤرخ في  8009

لنظام األساسي الخاص بأعوان وكالة المتعلق بالمصادقة على ا 5888أوت   30المؤرخ في  5888لسنة  5790وعلى األمر عدد 
 تونس إفريقيا لألنباء،

المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية وصيغ  8008أكتوبر  8المؤرخ في  8008لسنة  8588وعلى األمر عدد 
االلتزامات الموضوعة على  المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد

 كاهلها،

المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية  8001مارس  81المؤرخ في  8001لسنة  850وعلى األمر عدد 
 8195واألمر عدد  8008أوت   85المؤرخ في  8008لسنة  8583التي ال تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

لسنة  80واألمر عدد  8007ديسمبر  55المؤرخ في  8007لسنة  3838واألمر عدد  8008 أكتوبر  83المؤرخ في  8008لسنة 
 ،8050جانفي  80المؤرخ في  8050

المتعلق بضبط مشموالت وزارة االتصال والعالقات مع مجلس  8001سبتمبر  88المؤرخ في  8001لسنة  8908وعلى األمر عدد 
 ،8050جانفي  80المؤرخ في  8050لسنة  75جلس المستشارين كما تم تنقيحه باألمر عدد النواب وم

 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 8050جانفي  51المؤرخ في  8050لسنة  88وعلى األمر عدد 

 وعلى رأي الوزير األول،

 وعلى رأي وزير المالية،

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 : نصهيصدر األمر اآلتي 

 1.يضبط الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا لألنباء طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا األمر – الفصل األول

 .يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل – 0الفصل 

المتعلق  5888أوت   30المؤرخ في  5888لسنة  5790فية المدرجة به طبقا ألحكام األمر عدد وتتم التسمية في الخطط الوظي
 .بالمصادقة على النظام األساسي الخاص بأعوان وكالة تونس إفريقيا لألنباء

                                                             

 الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا لألنباء غير منشور بالرائد الرسمي.  1
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

تندرج ضمن مشموالت وضع دليل لإلجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة إلى تدعى وكالة تونس إفريقيا لألنباء  – 3الفصل 
 .كل هيكل على حدة وعالقات الهياكل فيما بينها

 .ذلكإلى ويتم تحيين دليل اإلجراءات كلما دعت الحاجة 

الوزير األول ووزير االتصال ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي  – 0الفصل 
 .للجمهورية التونسية

 .0474جوان  1في تونس 


