
  60 - 59عـــدد   2017جويلية  28 - 25 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   2412صفحــة 

  جوان20مؤرخ في  2017لسنة  835أمر حكومي عدد    
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير النقل،  ،الحكومةإن رئيس   .المعهد الوطني للرصد الجوي بأعوان يتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص 2017
 لسنة 21 والقانون عدد 1999 أفريل 3 المؤرخ في 1999لسنة  28بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات م ألعوان الدواوين  المتعلق بضبط النظام األساسي العا1985
 لسنة 69 والقانون عدد 2003 مارس 17ي  المؤرخ ف2003
 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   االقتصادية، المتعلق بحفز المبادرة 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007
خ  المؤر1994 لسنة 102كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، 1989  المؤرخ في 1996 لسنة 74 والقانون عدد 1994في أول أوت 

 جوان 28 المؤرخ في 1995 لسنة 56وعلى القانون عدد   ،2006جوان  12 المؤرخ في 2006 لسنة 36 والقانون عدد 2001مارس  29 المؤرخ في 2001 لسنة 33 والقانون عدد 1999ماي  3 المؤرخ في 1999 لسنة 38 والقانون عدد 1996 جويلية 29
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 1وعلى القانون عدد   ،2000فيفري  7 المؤرخ في 2000 لسنة 19تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية في القطاع العمومي، كما  المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن األضرار الحاصلة 1995
 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71وعلى القانون عدد   لوطنية، المتعلق بالخدمة ا2004
 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 58وعلى القانون عدد    المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،2004
وقت مع ال المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف 2006   االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األمهات،

 فيفري 16 المؤرخ في 2009ة  لسن10وعلى القانون عدد 
 أوت 29 المؤرخ في 1985 لسنة 1025وعلى األمر عدد   ،2014 جوان 19 المؤرخ في 2014 لسنة 27بالقانون عدد  المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي كما تم إتمامه 2009
 لسنة 60النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وعلى جميع أعوانها منخرطين ت الوطنية التي الصناعية والتجارية والشركا المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة 1985
 أفريل 30 المؤرخ في 1991 لسنة 596وعلى األمر عدد   ،2014 جانفي 16المؤرخ في  2014
المعهد الوطني  المتعلق بإسناد منحة العزلة لبعض أعوان 1991  جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 83وعلى األمر عدد   للرصد الجوي،
 واألمر عدد 1997 ماي 5 المؤرخ في 1997 لسنة 775عدد  نقح وتمم باألمر االعمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كمالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت   العمومية المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات1995
 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد   ،2013 سبتمبر 18 المؤرخ في 2013 لسنة 3804
 مارس 30 المؤرخ في 1998 لسنة 728وعلى األمر عدد   المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، المتعلق بضبط مشموالت المديرين العامين ومهام مجالس 1997
 سبتمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 1875وعلى األمر عدد   لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل اإلضافية 1998
 ماي 22 المؤرخ في 2001 لسنة 1142وعلى األمر عدد   عالقة مباشرة بمهامهم،ن ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له الموظفين العموميي المتعلق بضبط الشروط واإلجراءات المتعلقة بإسناد 1998
يفية كلعمومية وذات الصبغة اإلدارية والمؤسسات والمنشآت االخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج 2001 إسناد االمتيازات المخولة بعنوانها، وة عنها رتحمل النفقات المنج   ،2005جوان  13 المؤرخ في 2005 لسنة 1733كما تم تنقيحه باألمر عدد 
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 أكتوبر 8 المؤرخ في 2001 لسنة 2371وعلى األمر عدد 
ن للقيام بأعمال ي المتعلق بضبط تأجير األشخاص المدعو2001  أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد   والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،اإلدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة استثنائية ب
االلتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه باألمر عدد فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد مال التصرف المصادقة على أعصبغة إدارية وصيغ التي ال تكتسي  المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002

 مارس 24 المؤرخ في 2005 لسنة 910وعلى األمر عدد   ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016 لسنة 511
جميع النصوص التي على العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية و  المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت والمؤسسات2005  المؤرخ في 2010 لسنة 90نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

 جانفي 15 المؤرخ في 2007 لسنة 75وعلى األمر عدد   ،2010 جانفي 20
وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  العمومية ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية والمؤسسات المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل ألعوان الدولة 2007
 فيفري 9 المؤرخ في 2010 لسنة 213وعلى األمر عدد   ،2007 ماي 21 المؤرخ في 2007 لسنة 1251
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409األمر عدد وعلى   الوطني للرصد الجوي، اإلداري والمالي وأساليب تسيير المعهد م المتعلق بالتنظي2010
 المؤرخ في 2015 لسنة 2217وعلى األمر الحكومي عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014

  .الحكوميبأعوان المعهد الوطني للرصد الجوي الملحق بهذا األمر الفصل األول ـ تمت المصادقة على النظام األساسي الخاص   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 وعلى األمر الرئاسي عدد  المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات األغلبية العمومية، المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء 2015 ديسمبر 11

أنيس غديرة                وزير النقل  محمد فاضل عبد الكافي  المالية بالنيابةوزير   اإلمضاء المجاور    .2017 جوان 20تونس في   .التونسيةبتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية  ،ير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه ـ وز2الفصل 
  ديوسف الشاه  رئيس الحكومة

 

يتعلق بتنقيح  2017 جوان 2 مؤرخ في من وزيـر النقـلقرار     أفريل 19 المؤرخ في 2004 لسنة 33وعلى القانون عدد   الدستور،بعد االطالع على   إن وزير النقـل،  .والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائهاالمسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات اإلدارية  المتعلق بالخدمات 2006القرار المؤرخ في أول أوت 
 لسنة 55 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 2004
 سبتمبر 13 المؤرخ في 1993 لسنة 1880وعلى األمر عدد   ،2006 جويلية 28 المؤرخ في 2006
 أفريل 3 المؤرخ في 1995 لسنة 641عدد وعلى األمر    المتعلق بنظام االتصال واإلرشاد اإلداري، 1993
 لسنة 998للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عـدد وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها  المتعلق بضبط قائمة الشهادات اإلدارية التي يجوز لمصالح 1995
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409وعلى األمر عدد   ،1997 ماي 26 المؤرخ في 1997
 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 410  وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل،2014
  ،هائتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضا الم2016 أوت 27مؤرخ في  ال2016 لسنة 107اسي عدد رئالمر وعلى األ ،2016جانفي  11 المؤرخ في 2016 لسنة 97تنقيحه باألمر الحكومي عدد  المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم 2014


