أمر حكومي عدد  530لسنة  2018مؤرخ في  5جوان 2018
يتعلق بتنقيح وإتمام اﻷمر الحكومي عدد  86لسنة 2016
المؤرخ في  11جانفي  2016المتعلق بضبط صيغ تحمل
الدولة للمساهمات المستوجبة لﻼنتفاع بجراية التقاعد
وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات اﻻنقطاع عن العمل
ﻷعوان قوات اﻷمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة
.2011
إن رئيس الحكومة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  30لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  51لسنة
 2007المؤرخ في  23جويلية ،2007
وعلى القانون عدد  33لسنة  1960المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد
وفاة من يهمه اﻷمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من
يهمه اﻷمر في الميدان غير الفﻼحي،
وعلى القانون عدد  6لسنة  1981المؤرخ في  12فيفري
 1981المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان اﻻجتماعي في القطاع
الفﻼحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  43لسنة  2007المؤرخ في  25جوان ،2007
وعلى القانون عدد  70لسنة  1982المؤرخ في  6أوت
 1982المتعلق بضبط القانون اﻷساسي العام لقوات اﻷمن
الداخلي ،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد  50لسنة  2013المؤرخ في  19ديسمبر ،2013
وعلى القانون عدد  12لسنة  1985المؤرخ في  5مارس
 1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ،وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  48لسنة
 2011المؤرخ في  4جوان ،2011
وعلى القانون عدد  60لسنة  1988المؤرخ في  2جوان
 1988المتعلق بقانون المالية اﻹضافي لسنة  1988وخاصة
الفصل  10منه المتعلق بإحداث سلك أعوان أمن رئيس الدولة
والشخصيات الرسمية،

وعلى القانون عدد
 1995المتعلق بضبط
وعلى جميع النصوص
اﻷساسي عدد  28لسنة

 46لسنة  1995المؤرخ في  15ماي
النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الديوانة،
التي نقحته أو تممته وخاصة القانون
 2013المؤرخ في  30جويلية ،2013

وعلى القانون عدد  51لسنة  2001المؤرخ في  3ماي
 2001المتعلق بإطارات وأعوان السجون واﻹصﻼح،
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وعلى القانون عدد  8لسنة  2003المؤرخ في  21جانفي
 2003المتعلق بتسوية حقوق اﻷشخاص المنتفعين بتغطية عدة
أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد  54لسنة  2014المؤرخ في  19أوت
 2014المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2014وخاصة
الفصل  53منه،

وعلى اﻷمر عدد  499لسنة  1974المؤرخ في  27أفريل
 1974المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد
وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفﻼحي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  2148لسنة
 2007المؤرخ في  21أوت ،2007
وعلى اﻷمر عدد  2311لسنة  1996المؤرخ في  3ديسمبر
 1996المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك أعوان
المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر عدد  1401لسنة  2013المؤرخ في  22أفريل
،2013
وعلى اﻷمر عدد  1128لسنة  2003المؤرخ في  19ماي
 2003المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق اﻷشخاص المنتفعين
بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز
والوفاة،
وعلى اﻷمر عدد  1155لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص ﻷعوان سلك أمن
رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  4245لسنة  2011المؤرخ
في  24نوفمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1160لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك اﻷمن
الوطني والشرطة الوطنية المنقح باﻷمر عدد  1260لسنة 2011
المؤرخ في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1162لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بـأعوان سلك
الحرس الوطني المنقح باﻷمر عدد  1260لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر  2011واﻷمر عدد  2935لسنة  2014المؤرخ في
 5أوت ،2014
وعلى اﻷمر عدد  1164لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بأعوان سلك
الحماية المدنية المنقح باﻷمر عدد  1260لسنة  2011المؤرخ
في  5سبتمبر ،2011
وعلى اﻷمر عدد  1167لسنة  2006المؤرخ في  13أفريل
 2006المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك إطارات
وأعوان السجون واﻹصﻼح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  383لسنة  2012المؤرخ في 5
ماي ،2012

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  22جوان 2018

صفحـة 2809

وعلى اﻷمر عدد  3304لسنة  2013المؤرخ في  12أوت
 2013المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة
بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد
الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو
العام مثلما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر الحكومي عدد  1224لسنة
 2015المؤرخ في  17أوت ،2015

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  86لسنة  2016المؤرخ في 11
جانفي  2016المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات
المستوجبة لﻼنتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان
تسوية فترات اﻻنقطاع عن العمل ﻷعوان قوات اﻷمن الداخلي
والديوانة المعاد إدماجهم سنة .2011
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  124لسنة  2017المؤرخ في 12
سبتمبر  2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصلين اﻷول والثالث والفقرة
الثانية من الفصل  2من اﻷمر الحكومي عدد  86لسنة 2016
المؤرخ في  11جانفي  2016المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة
للمساهمات المستوجبة لﻼنتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها
بعنوان تسوية فترات اﻻنقطاع عن العمل ﻷعوان قوات اﻷمن
الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة  2011المشار إليه أعﻼه،
وتعوض بما يلي :

الفصل اﻷول )جديد(  :طبقا ﻷحكام الفصل  53من القانون
عدد  54لسنة  2014المؤرخ في  19أوت  2014المتعلق
بقانون المالية التكميلي لسنة  2014المشار إليه أعﻼه ،يضبط
هذا اﻷمر الحكومي صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على
اﻷعوان وتلك المحمولة على المؤجر وقاعدة احتسابها بعنوان
تسوية فترات اﻻنقطاع عن العمل المنقوصة ﻻستكمال أقدمية
قصوى بعشرين سنة لﻼنتفاع بجراية تقاعد طبقا ﻷحكام القانون
عدد  12لسنة  1985المؤرخ في  5مارس  1985المتعلق بنظام
الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في
القطاع العمومي بالنسبة إلى أعوان قوات اﻷمن الداخلي والديوانة
المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خﻼل سنة  2011من
غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسﻼكهم
اﻷصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
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كما تنسحب أحكام هذا اﻷمر الحكومي على اﻷعوان الذين
بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في
صورة الوفاة.

الفصل ) 3جديد(  :تضبط صيغ تطبيق هذا اﻷمر الحكومي
بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة الشؤون اﻻجتماعية
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة واﻻجتماعية والصندوق
الوطني للضمان اﻻجتماعي.

تتم المصادقة على اﻻتفاقية المشار إليها بالفقرة اﻷولى
بمقتضى أمر حكومي.

الفصل  2ـ تضاف إلى اﻷمر الحكومي عدد  86لسنة 2016
المؤرخ في  11جانفي  2016المشار إليه أعﻼه أحكام الفصل 2
)مكرر( اﻵتي نصها :
الفصل ) 2مكرر(  :في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية
مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان اﻻجتماعي
أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان
اﻻجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية ،تؤخذ بعين اﻻعتبار
عند تصفية الجراية فترات النشاط المصرح بها اﻷكثر امتيازا.
مع مراعاة أحكام الفقرة اﻷولى من هذا الفصل ،يتولى
الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي تحويل المساهمات بعنوان
الجرايات بأحد أنظمة الضمان اﻻجتماعي والمتعلقة بالفترات
المتراكبة لفائدة الخزينة العامة للدولة.

الفصل  3ـ بصفة انتقالية تعاد تصفية جرايات اﻷعوان الذين
تمت إحالتهم على التقاعد بعد إعادة إدماجهم وجرايات من آل
إليهم الحق في صورة الوفاة طبقا ﻷحكام الفصل اﻷول )جديد(
من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  4ـ وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير
الشؤون اﻻجتماعية مكلفون ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  5جوان .2018
اﻹمضاء المجاور
وزير الداخلية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

لطفي براهم
وزير العدل

غازي الجريبي
وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  22جوان 2018

عـــدد 50

