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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 

 الحكومة رئاسة إلى هيكل بإلحاق يتعلق 2602 جوان 22 في مؤرخ 2602 لسنة 046 عدد أمر

 الحكومة، رئيس إن

 العمومية، للسلط المؤقت بالتنظيم المتعلق 1122 ديسمبر 26 في المؤرخ 1122 لسنة 6 عدد التأسيسي القانون على االطالع بعد

 السياسية، األحزاب بتنظيم والمتعلق 1122 سبتمبر 12 في المؤرخ 1122 لسنة 78 عدد المرسوم وعلى

 عيات،الجم بتنظيم والمتعلق 1122 سبتمبر 12 في المؤرخ 1122 لسنة 77 عدد المرسوم وعلى

 األول، الوزير وظائف وضبط أولى وزارة بإحداث المتعلق 2161 نوفمبر 8 في المؤرخ 2161 لسنة 211 عدد األمر وعلى

 211 عدد باألمر تنقيحه تم كما األولى، الوزارة مصالح بتنظيم المتعلق 2181 أفريل 22 في المؤرخ 2181 لسنة 227 عدد األمر وعلى

 ،2178 نوفمبر 18 في المؤرخ 2178 لسنة 2111 عدد واألمر 2182 أفريل 21 في المؤرخ 2182 لسنة

 عدد باألمر تنقيحه تم كما الداخلية وزارة مشموالت بضبط والمتعلق 2181 ماي 11 في المؤرخ 2181 لسنة 121 عدد األمر وعلى

 ،1112 جوان 21 في المؤرخ 1112 لسنة 2212

 اإلداري، واإلصالح العمومية الوظيفة وزارة بتنظيم والمتعلق 2178 جانفي 21 في المؤرخ 2178 لسنة 11 عدد األمر وعلى

 واإلصالح العمومية الوظيفة لوزارة التابعة الهياكل بإلحاق والمتعلق 2178 نوفمبر 18 في المؤرخ 2178 لسنة 2117 عدد األمر وعلى

 األولى، بالوزارة اإلداري

 النصوص جميع وعلى المحلية والتنمية الداخلية وزارة بتنظيم والمتعلق 2112 أفريل أول يف المؤرخ 2112 لسنة 121 عدد األمر وعلى

 ،1122 سبتمبر 1 في المؤرخ 1122 لسنة 2162 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي

 الحكومة، رئيس بتعيين والمتعلق 1122 ديسمبر 12 في المؤرخ 1122 لسنة 1 عدد الجمهوري القرار وعلى

 الحكومة، أعضاء بتسمية والمتعلق 1122 ديسمبر 11 في المؤرخ 1122 لسنة 2816 عدد األمر وعلى

 الداخلية، وزير رأي وعلى

 المالية، وزير رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 .الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى

 : نصه اآلتي األمر يصدر

 .الحكومة برئاسة وحدة بإحداث تعلقالم 1121 جوان 11 في مؤرخال 1121 لسنة 622ألغي بمقتضى األمر عدد  – األول الفصل
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 والذي التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير الداخلية وزير – 2 الفصل

 .1122 أكتوبر أول من بداية العمل به يجري

 .2602 جوان 22 في تونس

 


