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  الدفاع الوطنيوزارة

  
 يتعلق 2014 نوفمبر 20 مؤرخ في 2014لسنة  4208أمر عدد 

بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة إلشراف 
  .وزارة الدفاع الوطني

  إن رئيس الحكومة،
  باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

   منه،148على الدستور وخاصة الفصل بعد االطالع 
 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم 2011مبر ديس

 المؤرخ في 2014 لسنة 3تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 
 المؤرخ 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3

  ،2014 فيفري 5في 
مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى 

 كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31رخ في  المؤ1973 لسنة 81
 لسنة 54وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة بالقانون عدد 

  ،2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013
 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 

  ،مشموالت وزير الدفاع الوطني المتعلق بضبط 1975
 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 

بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع  المتعلق 1979
 لسنة 3013النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2008 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008
 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 

   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 
 2014 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 

  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
  .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية

  :يصدر األمر اآلتي نصه 
الفصل األول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 

معنوية واالستقالل المالي وتخضع إلشراف تتمتع بالشخصية ال
، "وكالة االستخبارات واألمن للدفاع"وزارة الدفاع الوطني تسمى 

  :وتتمثل مهامها خاصة فيما يلي 
  ـ حماية أفراد وزارة الدفاع الوطني ومعداتها ومنشآتها وأسرارها،

ـ االستخبار واالستعالم عن التهديدات المحتملة التي من 
  من أمن القوات المسلحة وأمن البالد بصفة عامة،شأنها أن تمس 

  ـ المساهمة في التوقي من اإلرهاب ومكافحته،
  .ـ تقديم المشورة للقيادات العسكرية ولوزير الدفاع الوطني

 ـ يضبط بمقتضى أمر التنظيم اإلداري والمالي لوكالة 2الفصل 
  .االستخبارات واألمن للدفاع

ووزير االقتصاد والمالية  ـ وزير الدفاع الوطني 3الفصل 
بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد  مكلفان، كل فيما يخصه،

  .الرسمي للجمهورية التونسية
  .2014 نوفمبر 20تونس في 

  الحكومةرئيس 
  مهدي جمعة

  
 يتعلق 2014 نوفمبر 20 مؤرخ في 2014لسنة  4209أمر عدد 

 1979 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735بتنقيح األمر عدد 
  .المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني

  إن رئيس الحكومة،
  باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

   منه،148بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 
 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و

 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم 2011ديسمبر 
 المؤرخ في 2014 لسنة 3مه بالقانون األساسي عدد تنقيحه وإتما

 المؤرخ 2014 لسنة 4 والقانون األساسي عدد 2014 فيفري 3
  ،2014 فيفري 5في 

 سبتمبر 25 المؤرخ في 1975 لسنة 671وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزير الدفاع الوطني،1975

  أوت22 المؤرخ في 1979 لسنة 735وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع 1979

 لسنة 3013النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
  ،2008 سبتمبر 15 المؤرخ في 2008

 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 

 2014 فيفري 3لمؤرخ في  ا2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

  نوفمبر20 المؤرخ في 2014 لسنة 4208وعلى األمر عدد 
مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة  المتعلق بإحداث 2014

  ،إلشراف وزارة الدفاع الوطني
  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .مهوريةوعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الج
  :يصدر األمر اآلتي نصه 

، الواردة بالفصل "مدير األمن العسكري"               ّ         الفصل األول ـ تعو ض عبارة 
 المشار 1979 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735 من األمر عدد 6

  ".مدير عام وكالة االستخبارات واألمن للدفاع"إليه أعاله بعبارة 
 وأحكام 7ل  ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفص2الفصل 

 أوت 22 المؤرخ في 1979 لسنة 735 من األمر عدد 11الفصل 
  . المشار إليه أعاله1979

 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا األمر الذي 3الفصل 
  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 نوفمبر 20تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة




