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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

يتعلق بضبط طرق احتساب كلفة النقل المجاني ألعوان  7109أوت  09مؤرخ في  7109لسنة  789أمر حكومي عدد 
 وإطارات األسالك النشيطة في وسائل النقل العمومي للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري

 
 

 ،إن رئيس الحكومة
 

 ،باقتراح من وزير النقل
 

 ،بعد االطالع على الدستور
 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي  7691ماي  17المؤرخ في  7691لسنة  02وعلى القانون عدد 
 ،منه 98وخاصة الفصل  0226جويلية  8المؤرخ في  0226لسنة  71نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

 
المتعلق بضبط القانون األساسي العام لقوات األمن الداخلي وعلى جميع  7680أوت  9المؤرخ في  7680لسنة  12وعلى القانون عدد 

 ،0271ديسمبر  76المؤرخ في  0271لسنة  02النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
 

 ،المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية 6617ديسمبر  01المؤرخ في  7661لسنة  707وعلى القانون عدد 
 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه  7660ماي  70المؤرخ في  7660لسنة  79وعلى القانون عدد 
 ،0271جويلية  12المؤرخ في  0271لسنة  08بالقانون األساسي عدد 

 
 0229لسنة  00المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد  0227أفريل  76المؤرخ في  0227لسنة  11وعلى القانون عدد 

 ،منه 70وخاصة الفصل  0229جويلية  08المؤرخ في 
 

لسجون المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان ا 0229أفريل  71المؤرخ في  0229لسنة  7791وعلى األمر عدد 
 ،0270ماي  0المؤرخ في  0270لسنة  181أو تممته وخاصة األمر عدد  واإلصالح وعلى جميع النصوص التي نقحته

 
 ،المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل 0277جانفي  79المؤرخ في  0277لسنة  726وعلى األمر عدد 

 
 ،متعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائهاال 0279أوت  01المؤرخ في  0279لسنة  721وعلى األمر الرئاسي عدد 

 
المتعلق بتكليف وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بالقيام  0271ماي  6المؤرخ في  0271لسنة  012وعلى األمر الحكومي عدد 

 ،بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة
 

 ،المتعلق بضبط شروط مجانية نقل أعوان المصالح الديوانية 7668جوان  00وعلى قرار وزير النقل ووزير المالية المؤرخ في 
 

المتعلق بضبط شروط تمتع أعوان قوات األمن  0277جوان  07وعلى قرار وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 
 ،الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بمجانية النقل

 
المتعلق بالنقل المجاني ألعوان قوات األمن الداخلي التابعين  0277أوت  70ل ووزير النقل ووزير المالية المؤرخ في وعلى قرار وزير العد

 ،لوزارة العدل
 

 .وعلى رأي المحكمة اإلدارية
 

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه
 

لداخلية والعدل والدفاع الوطني والمصالح الديوانية ومصالح يتم تمتيع أعوان وإطارات األسالك النشيطة المباشرين بوزارات ا – لالفصل األو
قبل الديوان الوطني للحماية المدنية بمجانية النقل الحضري والجهوي وبين المدن على الخطوط الداخلية للنقل العمومي الجماعي المستغلة من 

 .الحكوميالشركات الوطنية والجهوية للنقل البري طبقا للشروط التي يضبطها هذا األمر 
 

تضبط الكلفة السنوية لمجانية النقل جزافيا بمقتضى مقررات مشتركة من وزير المالية ووزير النقل من جهة والوزراء والمدير  – 7الفصل 
العام للديوان الوطني للحماية المدنية المشار إليهم بالفصل األول من هذا األمر الحكومي من جهة أخرى وتحدد هذه المقررات المناب 

 .المخصص لكل شركة نقل
 

تبرم الوزارات المذكورة بالفصل األول من هذا األمر الحكومي والديوان الوطني للحماية المدنية اتفاقيات مع الشركات الوطنية  – 3الفصل 
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

لغ المحددة على أربعة وتدفع المبا 0والجهوية للنقل البري تتضمن كلفة الخدمات طبقا لما تم تحديده بالمقررات المشتركة المذكورة بالفصل 
 .أقساط متساوية مع بداية كل ثالثية

 
تحمل على ميزانية الوزارة المعنية وميزانية الديوان الوطني للحماية المدنية كلفة خدمات النقل المجاني التي تسديها الشركات  – 4الفصل 

 .الوطنية والجهوية للنقل البري لفائدة أعوانهم
 

واإلطارات المنتفعين بخدمات النقل المجاني والمذكورين بالفصل األول االستظهار ببطاقاتهم المهنية عند يجب على األعوان  – 5الفصل 
 .استعمالهم لوسائل النقل العمومي التابعة للشركات الوطنية والجهوية للنقل البري

 
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي  وزير النقل ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية – 6الفصل 

 .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 

 .7109أوت  09تونس في 


