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ديسمبر  13مؤرخ في  2017لسنة  1350أمر حكومي عدد    
النصوص التي نقحتها  وعلى جميع 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،  إن رئيس الحكومة،  . التكوينالخاص بأعوان المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة  تنقيح وإتمام النظام األساسي  يتعلق بالمصادقة على2017  أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،2011جوان  6 المؤرخ في 2011 لسنة 51أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 
 والقانون عدد 1999 أفريل 3 المؤرخ في 1999 لسنة 28عدد بصفة مباشرة وكليا، مثلما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون ولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها التي تمتلك الدوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985

 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   بادرة االقتصادية،الم المتعلق بحفز 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007لسنة  69 والقانون عدد 2003 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 21
 المؤرخ في غرة أوت 1994 لسنة 102نقح وتمم بالقانون عدد  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما 1989
 جويلية 29 المؤرخ في 1996 لسنة 74 والقانون عدد 1994
 فيفري 17 المؤرخ في 1993 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36والقانون عدد  2001 مارس 29 المؤرخ في 2001 لسنة 33والقانون عدد  1999 ماي 3 المؤرخ في 1999 لسنة 38 والقانون عدد 1996
 فيفري 21 المؤرخ في 1994 لسنة 28 القانون عدد وعلى  إدارية إلى مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية،لتكوين المكونين وهندسة التكوين من مؤسسة عمومية ذات صبغة  المتعلق بتغيير الصبغة القانونية للمركز الوطني 2003ديسمبر  11 المؤرخ في 2003 لسنة 77تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد وين المستمر والترقية المهنية مثلما التكوين والمركز الوطني للتك المتعلق بإحداث المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة 1993
 لسنة 103الشغل واألمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد  المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث 1994
  ،1995 نوفمبر 27 المؤرخ في 1995

 جويلية 9 المؤرخ في 2002 لسنة 61وعلى القانون عدد 
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 1وعلى القانون عدد   المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية، أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية خاصة باإلحاطة االجتماعية لفائدة عدد من  المتعلق بأحكام 2002
 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71وعلى القانون عدد   ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010لسنة  39 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2004
 جويلية 28 المؤرخ في 2006 لسنة 58وعلى القانون عدد    المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،2004
 أوت 29 المؤرخ في 1985 لسنة 1025وعلى األمر عدد   ألمهات،االنتفاع بثلثي األجر لفائدة ا المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع 2006
 لسنة 2689ر عدد النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمبالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية، وعلى جميع الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين  المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة 1985
 جانفي 16 المؤرخ في 1995 لسنة 83وعلى األمر عدد   ،2009 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009
 مارس 31 المؤرخ في 1997 لسنة 552وعلى األمر عدد   ،1997 ماي 5 المؤرخ في 1997 لسنة 775باألمر عدد  العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما وقع تنقيحهالمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت  المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية 1995
 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2198وعلى األمر عدد   المؤسسة للمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، المتعلق بضبط مشموالت المديرين العامين ومهام مجالس 1997
 أوت 4 المؤرخ في 2003 لسنة 1656وعلى األمر عدد   ،2016 أفريل 13  المؤرخ في2016 لسنة 511الحكومي عدد االلتزامات الموضوعة على كاهلها، مثلما تم تنقيحه وإتمامه باألمر فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف  المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية 2002
  المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية،تي ال تكتسي صبغة إدارية المنشآت والمؤسسات العمومية الالمتعلق بأحكام خاصة باإلحاطة االجتماعية لفائدة عدد من أعوان  2002 جويلية 9 المؤرخ في 2002 لسنة 61بالقانون عدد  المتعلق بضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها 2003
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 جانفي 10 المؤرخ في 2005 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 مارس 24لمؤرخ في  ا2005 لسنة 910وعلى األمر عدد   المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وكذلك طرق سير 2005
 لسنة 3170النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع  المتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية 2005
تمبر  سب22 المؤرخ في 2008 لسنة 3123وعلى األمر عدد   ،2010 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010
 سبتمبر 25 المؤرخ في 2013 لسنة 4328وعلى األمر عدد   ، "إمد"التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في مختلف مجاالت  المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2008
 أكتوبر 3 المؤرخ في 2014 لسنة 4030وعلى األمر عدد   المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، بأعوان  المتعلق بالمصادقة على النظام األساسي الخاص2013
                     فوزي بن عبد الرحمان  وزير التكوين المهني والتشغيل      محمد رضا شلغوم  الماليةوزير   اإلمضاء المجاور     .2017 ديسمبر 13تونس في   .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةمكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر  ـ وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية 2الفصل   .المكونين وهندسة التكوين الملحق بهذا األمر الحكوميلوطني لتكوين وإتمام النظام األساسي الخاص بأعوان المركز االفصل األول ـ تمت المصادقة على األحكام المتعلقة بتنقيح   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وعلى رأي المحكمة اإلدارية   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   ضائها، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأع2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   العمومي، المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون 2014

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

ديسمبر  13مؤرخ في  2017لسنة  1351أمر حكومي عدد 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،2011جوان  6ي  المؤرخ ف2011 لسنة 51أو تممتها وخاصة المرسوم عدد  وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،  إن رئيس الحكومة،  .شغيل والعمل المستقلالخاص بأعوان الوكالة الوطنية للت يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام النظام األساسي 2017
تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون بصفة مباشرة وكليا، مثلما التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985  والقانون عدد 1999 أفريل 3 المؤرخ في 1999 لسنة 28عدد 

 المؤرخ في غرة فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد   المبادرة االقتصادية، المتعلق بحفز 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007لسنة  69 والقانون عدد 2003 مارس 17 المؤرخ في 2003 لسنة 21
 المؤرخ في غرة أوت 1994 لسنة 102نقح وتمم بالقانون عدد  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما 1989
 جويلية 29 المؤرخ في 1996 لسنة 74 والقانون عدد 1994
 فيفري 17 المؤرخ في 1993 لسنة 11وعلى القانون عدد   ،2006 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36والقانون عدد  2001 مارس 29 المؤرخ في 2001 لسنة 33والقانون عدد  1999 ماي 3 المؤرخ في 1999 لسنة 38 والقانون عدد 1996
 فيفري 21 المؤرخ في 1994 لسنة 28وعلى القانون عدد   التونسية للتكوين المهني، المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة 1993
 لسنة 103الشغل واألمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد  األضرار الحاصلة بسبب حوادث  المتعلق بالتعويض عن1994
 جويلية 9 المؤرخ في 2002 لسنة 61وعلى القانون عدد   ،1995 نوفمبر 27 المؤرخ في 1995
 جانفي 14 المؤرخ في 2004 لسنة 1وعلى القانون عدد   المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية، ية التي ال تكتسي صبغة إدارية أعوان المنشآت والمؤسسات العموم المتعلق بأحكام خاصة باإلحاطة االجتماعية لفائدة عدد من 2002
  ،2010 جويلية 26 المؤرخ في 2010لسنة  39 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 2004




