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 قاعدة البيانات

 القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونسالنصوص 
 

 

 تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة االتفاقية على بالمصادقة يتعلق 4102 جانفي 7 في مؤرخ 4102 لسنة 01 عدد مرأ

 الصندوق من كل إلى الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة

 العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في االجتماعي للضمان الوطني والصندوق االجتماعية والحيطة للتقاعد الوطني

 الحكومة، رئيس إن

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

 التي النصوص جميع وعلى االجتماعي الضمان أنظمة بتنظيم المتعلق 2661 ديسمبر 21 في المؤرخ 2661 لسنة 01 عدد القانون وعلى

 ،1112 جويلية 10 في المؤرخ 1112 لسنة 12 عدد نالقانو وخاصة تممته أو نقحته

 يهمه من وفاة بعد والبقاء والشيخوخة العجز جرايات لنظام المؤسس 2661 ديسمبر 21 في المؤرخ 2661 لسنة 00 عدد القانون وعلى

 الفالحي، غير الميدان في األمر يهمه من وفاة بعد والبقاء الشيخوخة منح ونظام األمر

 جميع وعلى الفالحي القطاع في االجتماعي الضمان أنظمة بتنظيم المتعلق 2692 فيفري 21 في المؤرخ 2692 لسنة 6 عدد القانون وعلى

 ،2662 جويلية 19 في المؤرخ 2662 لسنة 62 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

 الحياة قيد على والباقين للتقاعد والعسكرية المدنية الجرايات بنظام المتعلق 2691 مارس 1 في المؤرخ 2691 لسنة 21 عدد القانون وعلى

 ،1122 جوان 1 في المؤرخ 1122 لسنة 19 عدد المرسوم وخاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومي القطاع في

 قانونية أنظمة عدة بتغطية المنتفعين األشخاص حقوق بتسوية المتعلق 1110 جانفي 12 في المؤرخ 1110 لسنة 9 عدد القانون وعلى

 والوفاة، والعجز للشيخوخة

 منه، 01 الفصل وخاصة ،1120 لسنة المالية بقانون المتعلق 1121 ديسمبر 16 في المؤرخ 1121 لسنة 12 عدد القانون وعلى

 العام، بالعفو المتعلق 1122 فيفري 26 في المؤرخ 1122 لسنة 2 عدد المرسوم وعلى

 المنتفع وفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة جرايات بنظام المتعلق 2621 أفريل 12 في المؤرخ 2621 لسنة 166 ددع األمر وعلى

 أوت 12 في المؤرخ 1112 لسنة 1219 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى الفالحي غير الميدان في بجراية

1112، 

 عدة بتغطية المنتفعين األشخاص حقوق تسوية أساليب بضبط المتعلق 1110 ماي 26 في المؤرخ 1110 لسنة 2219 عدد األمر وعلى

 والوفاة، والعجز الشيخوخة على للتأمين قانونية أنظمة

 اإلدارية الوضعية وتسوية العمل إلى العودة إجراءات بضبط المتعلق 1121 ديسمبر 20 في المؤرخ 1121 لسنة 0116 عدد األمر وعلى

 العام، بالعفو المنتفعين العموميين لألعوان

 للحكومة، رئيسا لعريض علي السيد بتعيين المتعلق 1120 مارس 21 في المؤرخ 1120 لسنة 10 عدد الجمهوري القرار وعلى

 الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 1120 مارس 21 في المؤرخ 1120 لسنة 2021 عدد األمر وعلى

 أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحمل صيغ بضبط المتعلق 1120 أوت 21 في المؤرخ 1120 لسنة 0011 عدد األمر وعلى

 1 الفصل وخاصة العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في احتسابها وقاعدة الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات التقاعد

 منه،

 المالية، وزير رأي وعلى
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
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 االجتماعية، الشؤون روزي رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 .الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى

 : نصه اآلتي األمر يصدر

 التقاعد أنظمة بعنوان المستوجبة للمساهمات الدولة تحويل وإجراءات صيغ بضبط المتعلقة االتفاقية على المصادقة تمت  – األول الفصل

 للضمان الوطني والصندوق االجتماعية والحيطة للتقاعد الوطني الصندوق من كل إلى الوفاة بعد والباقين والعجز الشيخوخة وجرايات

  .األمر بهذا والمرفقة العام بالعفو المنتفعين وضعيات تسوية إطار في االجتماعي

 للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، االجتماعية الشؤون ووزير المالية وزير  – 4 الفصل

 .التونسية

 .4102 جانفي 7 في تونس

 


