
 يتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين ألداء الخدمة الوطنية 2122ماي  22مـؤرخ فـي  2122لسنـة  626أمر عـدد 

 إن رئيس الجمهورية المؤقت،

 باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

جميع النصوص التي  ، وعلى0591جانفي  01بعد اإلطالع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة باألمر المؤرخ في 

 ،0111جوان  01المؤرخ في  0111لسنة  95نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام للعسكريين، وعلى جميع  0551ماي  10المؤرخ في  0551لسنة  01وعلى القانون عدد 

 ،0115جويلية  8لمؤرخ في ا 0115لسنة  71النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 81وخاصة الفصلين  0519المتعلق بقانون المالية لتصرف  0517ديسمبر  09المؤرخ في  0517لسنة  010وعلى القانون عدد 

 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية، 80و

العام ألعوان الدولة والجماعات المتعلق بضبط النظام األساسي  0581ديسمبر  00المؤرخ في  0581لسنة  000وعلى القانون عدد 

 0111لسنة  55المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،  0111ديسمبر  01المؤرخ في 

المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع  0589جويلية  01المؤرخ في  0589لسنة  19وعلى القانون عدد 

 ، 0111ديسمبر  08المؤرخ في  0111لسنة  55النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

سات المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤس 0589أوت  9المؤرخ في  0589لسنة  18وعلى القانون عدد 

العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى 

المتعلق بحفز المبادرة  0111ديسمبر  01المؤرخ في  0111لسنة  55جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 االقتصادية، 

المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  0117جانفي  07المؤرخ في  0117لسنة  0نون عدد وعلى القا

 ، 0101أفريل  01المؤرخ في  0101لسنة  01وخاصة القانون عدد 

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،  0100مارس  01المؤرخ في  0100لسنة  07وعلى المرسوم عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع  0510ديسمبر  5المؤرخ في  0510لسنة  181وعلى األمر عدد 

 ،0115أكتوبر  00المؤرخ في  0115لسنة  1117النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة األمر عدد 

بط رواتب الرقباء ورقباء البحرية من الصنف الثاني المتعلق بض 0511مارس  05المؤرخ في  0511لسنة  019وعلى األمر عدد 

 والجنود وجنود جيش البحر المباشرين بعد المدة القانونية،

 المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني، 0519سبتمبر  09المؤرخ في  0519لسنة  510وعلى األمر عدد 

ق بضبط أجور العسكريين الذين ال تدفع أجورهم حسب شبكة المتعل 0515جانفي  00المؤرخ في  0515لسنة  55وعلى األمر عدد 

األجور الشهرية ألعوان الوظيفة العمومية وبنظام التموين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

 ،0101نوفمبر  5المؤرخ في  0101لسنة  0519

المتعلق بضبط القانون األساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين  0515ماي  5المؤرخ في  0515لسنة  790وعلى األمر عدد 

سبتمبر  0المؤرخ في  0588لسنة  0988للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش اإلحتياط كما تم إتمامه باألمر عدد 

0588، 



يين المجندين ألداء الخدمة الوطنية خارج المتعلق بضبط تراتيب تع 0117مارس  5المؤرخ في  0117لسنة  905وعلى األمر عدد 

وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني، 

 ،0101جويلية  9المؤرخ في  0101لسنة  0580كما تم تنقيحه باألمر عدد 

 وعلى رأي وزير المالية،

 .رأي المحكمة اإلداريةوعلى 

 :يصدر األمر اآلتي نصه

المشار إليه  0515جانفي  00المؤرخ في  0515لسنة  55تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل األول من األمر عدد  – الفصل األول

 : أعاله وتعوض باألحكام التالية

  – (الفصل األول )مطة ثانية جديدة

 نظام منحة شهرية.  

المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام  0515جانفي  00المؤرخ في  0515لسنة  55من األمر عدد  1أحكام الفصل تلغى  – 2 الفصل

   التالية

 : تسند المنحة الشهرية إلى المجندين ألداء الخدمة الوطنية في أحد الشكلين التاليين – ()جديد 3الفصل 

  مباشرةخدمة عسكرية. 

  المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةخدمة وطنية خارج وحدات القوات. 

وتصرف المنحة المذكورة طيلة المدة القانونية ولمدة ال تتجاوز سنتين بالنسبة إلى المجندين الذين يتم إبقاؤهم تحت السالح بعد المدة 

 .القانونية

 : حدد مبلغ المنحة الشهرية كما يلي

 مبلغ المنحة الشهرية الوضعية

 دينار 011 عليا شهادة على متحصل مجند

 دينار 011 عليا شهادة على متحصل غير مجند

المشار إليه أعاله عبارة "الراتب  0515جانفي  00المؤرخ في  0515لسنة  55من األمر عدد  1و 9تعوض بالفصلين  – 3 الفصل

  ."الخاص" بعبارة "المنحة الشهرية

المشار إليه أعاله وتعوض باألحكام  0117مارس  5المؤرخ في  0117لسنة  905األمر عدد  من 00تلغى أحكام الفصل  – 4 الفصل

 :التالية

تحمل نفقات المجندين المعينين ألداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على  –( )جديد 22الفصل 

 .وزارة الدفاع الوطني

 .0100ا األمر ابتداء من غرة جويلية يجري العمل بهذ – 2 الفصل

 .وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 6 الفصل

 .2122ماي  22تونس في 

 


