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  .2020 أكتوبر 9قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 
ينهى تكليف السيد وسام القابسي بمهام كاتب عام والية 

  .2019 أوت 27القيروان ابتداء من 

  
  .2020 أكتوبر 9قرار من وزير الداخلية مؤرخ في بمقتضى 

ى تكليف السيد أيمن البوهاللي بمهام معتمد أول بوالية ينه
  .2020 أفريل 3الكاف ابتداء من 

  

  

 

  

 2020 أكتوبر 7 مؤرخ في 2020 لسنة 778 عددأمر حكومي 
تعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحالت ي

وبخدمات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات 
  .المالحة الجوية

 إن رئيس الحكومة،

 باقتراح من وزير النقل و اللوجستيك،

  ،الدستوربعد االطالع على 

لمبرمة  اوعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
 والتي انخرطت فيها الجمهورية 1999 ماي 28بمونتريال في 

 2018 لسنة 12ساسي عدد األانـون القالتونسية بمقتضى 
 ،2018 فيفري 27مؤرخ في ال

 جويلية 3 المؤرخ في 1970 لسنة 30وعلى القانون عدد 
 الجوية التونسية، كما تم المواني المتعلق بإحداث ديوان 1970

 ماي 11 المؤرخ في 1974 لسنة 19تنقيحه بالقانون عدد 
1974، 

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون 
 المتعلق 1976 جانفي 21 المؤرخ في 1976لسنة  18عدد 

بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية 
والمنظم للعالقات بين البالد التونسية والبلدان األجنبية، وعلى 

 98 جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد
  ،2011 أكتوبر 24 المؤرخ في 2011لسنة 

 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 110قانون عدد وعلى ال
 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه 1998

 2004 ماي 3 المؤرخ في 2004 لسنة 41وإتمامه بالقانون عدد 
  منه،4وخاصة الفصل 

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع 1999وان  ج29 المؤرخ في 1999 لسنة 58

 لسنة 25النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
   منها،142 وخاصة الفصل 2009 ماي 11 المؤرخ في 2009

 سبتمبر 15مؤرخ في ال 2015 لسنة 36قانون عدد الوعلى 
 تعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،الم 2015

 جويلية 27  المؤرخ في1977 لسنة 608وعلى األمر عدد 
 لسنة 18 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 1977
 المتعلق بمراجعة وتدوين 1976 جانفي 21 المؤرخ في 1976

التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعالقات بين 
البالد التونسية والبلدان األجنبية وعلى جميع النصوص التي 

 2017 لسنة 393الحكومي عدد خاصة األمر  نقحته أو تممته و
  مكرر منه،12خاصة الفصل   و 2017 مارس 28المؤرخ في 

 ديسمبر 23 المؤرخ في 1991 لسنة 1996وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من 1991

نظام حرية األسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي 
 2015 لسنة 307 عدد  الحكوميمر األوخاصةنقحته أو تممته 

 ،2015 جوان 1المؤرخ في 

 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 1154وعلى األمر عدد 
 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات المالحة 1993

 الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر
تعلق  الم2011 جانفي 11 المؤرخ في 2011 لسنة 89 عدد

بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي 
  ،مقابل الخدمات التي يسديها

 جوان 30 المؤرخ في 1998 لسنة 1374وعلى األمر عدد 
   المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،1998

 ديسمبر 18 المؤرخ في 2000 لسنة 2926وعلى األمر عدد 
اإلداري والمالي وطرق تسيير  المتعلق بضبط التنظيم 2000

 ديوان الطيران المدني والمطارات،

 أوت 23 المؤرخ في 2010 لسنة 2059وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام 2010

  المصادقة اإلدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،

 جانفي 16 المؤرخ في 2014 لسنة 409وعلى األمر عدد 
   المتعلق بضبط مشموالت وزارة النقل، 2014

 جوان 16مؤرخ في ال 2014 لسنة 2235مر عدد وعلى األ
تعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحالت الم 2014

التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات 
  ،المالحة الجوية

مؤرخ في ال 2016  لسنة1148حكومي عدد المر وعلى األ
 بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  المتعلق2016 أوت 19

الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية 
 ،والترتيبية

 27مؤرخ في ال 2018 لسنة 16وعلى األمر الرئاسي عدد 
تعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية الم 2018فيفري 

  ي،ض قواعد النقل الجوي الدولالتونسية إلى اتفاقية توحيد بع
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 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2020سبتمبر 

  وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار، 

 وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،

  وعلى رأي مجلس المنافسة،

 .إلداريةوعلى رأي المحكمة ا

  :  اآلتي نصهالحكومي  ريصدر األم

 يجدد لمدة خمس سنوات، ابتداء من أول  ـالفصل األول
 إعفاء المسافرين والطائرات على الرحالت التجارية 2019جانفي 

الداخلية من أداء المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات المالحة 
لمؤرخ  ا1993 لسنة 1154الجوية المنصوص عليها باألمر عدد 

 : المشار إليه أعاله والمتعلقة بما يلي1993 ماي 17في 

 النزول، -

 استعمال الالفتات المنيرة، -

  استعمال التجهيزات وخدمات المالحة الجوية بالطريق، -

  الربوض، -

  .الركوب واألمن -

 بتنفيذ هذا األمر  مكلفوزير النقل و اللوجستيك ـ 2الفصل 
  .لرسمي للجمهورية التونسية الذي ينشر بالرائد االحكومي

                                                         .2020 أكتوبر 7 تونس في
  

  اإلمضاء المجاور

   واللوجستيكوزير النقل
              معز شقشوق

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  
 2020 أكتوبر 7مؤرخ في  واللوجستيك قرار من وزير النقل

 المتعلق 2017  جانفي12يح القرار المؤرخ في يتعلق بتنق
بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة لألعوان 

عمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بالنسبة ل المالحين
  .بواسطة الطائرات
  واللوجستيك، إن وزير النقل

  ّطالع على الدستور،بعد اال

لدولي الممضاة وعلى االتفاقية المتعلقة بالطيران المدني ا
 والتي انخرطت فيها الجمهورية 1944 ديسمبر 7بشيكاغو بتاريخ 

 المؤرخ في 1959 لسنة 122التونسية بمقتضى القـانون عدد 
  وخاصة الملحق السادس منها،1959 سبتمبر 28

 لسنة 58القانون عــدد الصادرة بوعلى مجلة الطيران المدني 
ميع النصوص التي وعلى ج 1999 جوان 29 المؤرخ فـي 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 25نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2009 ماي 11في 

 جانفي 16 في مؤرخال 2014 لسنة 409 عدد وعلى األمر
   وزارة النقل،بضبط مشموالت المتعلق  2014

  جانفي 16 في مؤرخال 2014 لسنة 410 عدد وعلى األمر
ركزية لوزارة النقل كما تم المتعلق بتنظيم المصالح الم  2014

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 97تنقيحه باألمر الحكومي عدد 
  ،2016جانفي 

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتع2020سبتمبر 

 المتعلق 2017 جانفي 12وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 
ران والخدمة ومتطلبات الراحة لألعوان المالحين بتحديد مدة الطي

بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات 
  .2017 أكتوبر 30كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 

  :قرر ما يلي

من قرار وزير النقل  52  تلغى أحكام الفصل ـالفصل األول
بتحديد مدة الطيران  لق المتع2017 جانفي 12المؤرخ في 

والخدمة ومتطلبات الراحة لألعوان المالحين بالنسبة لعمليات 
النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات وتعوض بما 

  :يلي

يدخل الباب الرابع من هذا القرار حيز :  )جديد (52الفصل 
  .2021 مارس 28التنفيذ ابتداء من 

ا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ينشر هذ ـ2الفصل 
  .التونسية

  .2020 أكتوبر 7تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 هشام مشيشي

   واللوجستيكوزير النقل
              معز شقشوق

  

 2020 أكتوبر 7 مؤرخ في  واللوجستيكوزير النقل منقرار 
 المتعلق 2000 جانفي 25القرار المؤرخ في  بإتمامتعلق ي
 .تسجيل العرباتب

  ، واللوجستيكوزيــر النقــل إن

  الدستور،  بعد اإلطالع عــلى

 الصادر في 1935 نوفمبر 7 الـعلـي المؤرخ في ر األموعلى
  تسهــيل شــراء العــربـــات أو التركتورات األتوموبيلية،

الصادر في  1955 ديسمبر 29وعلى األمر الـعلـي المؤرخ في 
  ،القمرقي وتدوين التشريع تحوير

مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة  وعلى
 المؤرخ 1989 لسنة 114القانون عدد ب  الصادرةعلى الشركات

   منها،87 وخاصة الفصل 1989 ديسمبر 30في 




