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 قاعدة البيانات

 تونس النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في
 

 

 أفريل 09 في المؤرخ 5111 لسنة 0015 عدد األمر بتنقيح يتعلق 5102 أوت 2 في مؤرخ 5102 لسنة 5392 عدد أمر

 يالوطن الحرس سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 5111

 ،الحكومة رئيس إن  

 الداخلية، وزير من باقتراح

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

 فيفري 5 في المؤرخ 1122 لسنة 2 عدد األساسي والقانون 1122 فيفري 3 في المؤرخ 1122 لسنة 3 عدد األساسي بالقانون والمتمم

1122، 

 تنقيحه تم كما الداخلي األمن لقوات العام األساسي القانون بضبط المتعلق 2891 أوت 6 في المؤرخ 2891 لسنة 01 عدد القانون وعلى

 ،1123 ديسمبر 28 في المؤرخ 1123 لسنة 51 عدد القانون وخاصة الالحقة بالنصوص وإتمامه

 لسنة 2252 عدد باألمر المنقح الداخلية وزارة مشموالت بضبط المتعلق 2805 ماي 31 في المؤرخ 2805 لسنة 321 عدد األمر وعلى

 ،1112 جوان 25 في المؤرخ 1112

 الوطني الحرس سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1116 أفريل 23 في المؤرخ 1116 لسنة 2261 عدد األمر وعلى

 ،1122 سبتمبر 5 في المؤرخ 1122 لسنة 2161 عدد باألمر تنقيحه تم كما

 المحلية والتنمية الداخلية بوزارة الداخلي األمن قوات هياكل بتنظيم المتعلق 1110 أوت 25 في المؤرخ 1110 لسنة 126 عدد األمر وعلى

 ،1122 أفريل 12 في المؤرخ 1122 لسنة 25 عدد األمر وخاصة الالحقة بالنصوص وإتمامه تنقيحه تم كما

 الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 1122 فيفري 3 في المؤرخ 1122 لسنة 223 عدد األمر وعلى

 والمالية، االقتصاد وزير رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 .الجمهورية رئيس إعالم وبعد الوزراء مجلس مداولة وعلى

 :نصه اآلتي األمر يصدر

 أفريل 23 في المؤرخ 1116 لسنة 2261 عدد األمر من 15 الفصل من" ب" الفرعية والفقرة 23 الفصل أحكام ألغيت  – األول الفصل

 :التالية باألحكام وعوضت الوطني الحرس سلك بأعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1116

 أو الوطني للحرس العام المتفقد سواء للغرض عنه ينيبه من أو الوطني الحرس آمر العام المدير الشرف مجلس يترأس – (جديد) 09 الفصل

 .الوطني للحرس العامة اإلدارة لهياكل العامين المديرين من

 االستراتيجي والتخطيط الدراسات إدارة ومدير الوطني للحرس العامين والمديرين الوطني للحرس العام المتفقد من الشرف مجلس يتركب

 العام المتفقد نواب ويكون أعضاء، بصفتهم ينوبهم من أو البشرية، الموارد إدارة ومدير واألبحاث االستعالمات إدارة ومدير الدولي والتعاون

 بالداخلية المكلف الوزير قبل من تعيينهم ويتم مركزية إدارة مدير كاهية بخطة المديرين ونواب مركزية إدارة مدير بخطة العامين والمديرين

  .الوطني الحرس آمر العام المدير من باقتراح

 اختيارهما يتم األمر، يهمه الذي العون هيئة لنفس تابعان عونان تأديب، أو ترقية مجلس بصفته يجتمع عندما الشرف، مجلس إلى يضاف

 ويتم الوطني للحرس المشتركة للمصالح العام المدير يعدها سنوية بقائمات والمدرجين المرسمين األعوان بين من بالقرعة لهما نائبين واختيار

 .ذلك في محضر تحرير

 .المجلس كتابة مهام الوطني للحرس المشتركة للمصالح العامة اإلدارة تتولى
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 مجلس بصفة اجتماعه عند األعوان عن النائبين وحضور األقل على أعضائه نصف بحضور قانونية بصفة الشرف مجلس اجتماع ينعقد

 .تأديب أو ترقية

 .مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات تساوي صورة وفي األصوات، بأغلبية رأيه الشرف مجلس يبدي

 (جديدة" )ب" الفرعية الفقرة  – 15 الفصل

 :االمتياز مكافآت ـ ب

 :التالي الجدول لبيانات وفقا الوطني الحرس سلك أعوان لفائدة منحها حق لها التي السلطة وتحدد االمتياز مكافآت تضبط

 السلطة      

  المكافأة

المكلف الوزير 

 بالداخلية

العام آمر الحرس المدير 

 الوطني

المديرون 

 العامون
 المديرون

اإلدارات الفرعية رؤساء 

ورؤساء المناطق وآمرو 

 األفواج

     * شرفمعلقة 

   * * * رضاشهادة 

  * * * * تشجيعرسالة 

رسالة 

 استحسان

* * * * 
* 

 

 للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، والمالية االقتصاد ووزير الداخلية وزير  – 1 الفصل

 .التونسية

 .5102 أوت 2 في تونس

 الحكومة رئيس

 


