
 

 

 يتعلّق بضبط القانون األساسي 1974 جويلية 08 مؤرخ في 1974 لسنة 688أمر عدد  
 .الخاص بسائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين لإلدارة

 
 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 .الحة الجوية المتعلّق بالم1959 جوان 19 المؤرخ في 1959 لسنة 76بعد إطالعنا على القانون عدد 
 المتعلّق بضبط القانون األساسي العام ألعوان الدولة 1968 جوان 03 المؤرخ في 1968 لسنة 12وعلى القانون عدد 

 .والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
-29الحة الجوية وخاصة على الفصول  المتعلّق بتنظيم الم1959 جويلية 04 المؤرخ في 1959 لسنة 201وعلى األمر عدد 

 .  منه31 و30
 القاضي بإحداث مدرسة الطيران المدني واألرصاد الجوي 1967 جانفي 24 المؤرخ في 1967 لسنة 23وعلى األمر عدد 

 .  المتعلّق بتنظيمها1967 فيفري 03والقرار المؤرخ في 
 .ط لمشموالت وزير النقل والمواصالت الضاب1974 جانفي 28 المؤرخ في 1974 لسنة 49وعلى األمر عدد 
 الضابط لمشموالت وترتيب سائقي الطائرات المحترفين 1974 جويلية 08 المؤرخ في 1974 لسنة 687وعلى األمر عدد 

 . المدنيين
 .وعلى رأي وزيري المالية والنقل والمواصالت

 : أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي 
 

 الباب األول
 أحكام عامة

 
يضبط هذا األمر األحكام األساسية المشتركة المنطبقة على سائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين  :الفصل األول 

 .لإلدارة
 

 يساهم سائقو الطائرات تحت سلطة رئيسهم اإلداري في قيادة الطائرات والتدريب جوا وأرضا وفي الدراسات  :2الفصل 
 .ة الراجعة لهموتنفيذ األشغال ذات الصبغة الفنية أو اإلداري

 
 :  يشتمل سلك سائقي الطائرات المحترفين المدنيين على الرتبة اآلتية  :3الفصل 

 "أ"سائق طائرة من صنف 
 "ب"سائق طائرة من صنف 
 "ج"سائق طائرة من صنف 
 "د"سائق طائرة من صنف 
 "هـ"سائق طائرة من صنف 
 "و"سائق طائرة من صنف 

 
 بواسطة المناظرات الداخلية أو بالترقية العادية في السلم اإلداري للعون ال يغير شيئا من  التقدم في الرتبة سواء :4الفصل 

 .المشموالت الفنية لسائقي الطائرات على متنها ما داموا لم يتحصلوا على شهادة المؤهل المطابقة
 .وفي هذه الوضعية ال يستفيدون إالّ بالغرامات الراجعة لرتبتهم

 
 الباب الثاني

 "أ " قي الطائرات من صنف في سائ
 

حسب اإلختيار بمقتضى أمر بناء على إقتراح من الوزير أو كاتب " أ " تقع تسمية سائقي الطائرات من صنف  : 5الفصل 
اللذين لهم أقدمية ثماني سنوات على األقل في " ب " الدولة الذي يهمه األمر ذلك من بين سائق الطائرات التابعين لصنف 

 .رتبتهم
 بالمائة من مناصب سائقي الطائرات التابعين 15بكل وزارة نسبة " أ " كن أن يتجاوز عدد سائقي الطائرات من صنف ال يم

 .المسجلين بالميزانية" ج " لنصف 
 

يوزع األعوان المنتمون لسلك سائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين لإلدارة حسب رتبهم على ) : جديد  ( 6الفصل 
 : واألصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي األصناف 



 

 

 الصنف الفرعي الصنف الرتبة
 1أ أ "أ " سائق طائرة من صنف 
 1أ أ "ب " سائق طائرة من صنف 
 1أ أ "ج " سائق طائرة من صنف 
 2أ أ "د " سائق طائرة من صنف 
 2أ أ "هـ " سائق طائرة من صنف 
 3أ أ "و " سائق طائرة من صنف 

 
 تشتمل كل رتبة من رتب سلك سائقي الطائرات المحترفين المدنيين التابعين لإلدارة على خمس وعشرين ) :مكرر (  6الفصل 

 .درجة ) 25( 
 : إالّ أنّه بالنسبة إلى الرتبتين التاليتين، حّدد عدد الدرجات على النحو التالي 

 .درجة ) 16( ست عشرة " : أ " سائق طائرة من صنف 
 .درجة ) 20( عشرون " : ب " طائرة من صنف سائق 

 .وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير
 

 4 و3 و2تقدر المدة الواجب قضاؤها لإلرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات ) : ثالثا  ( 6الفصل 
 .وسنتين إلى بقية الدرجات

 .ضبطت مّدة التدرج بسنتين" ب " وسائق طائرة من صنف " أ " ة إلى رتبتي سائق طائرة من صنف غير أنّه بالنسب
 

 يرتب العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان ) :رابعا  ( 6الفصل 
 .يتقاضاه في وضعيته القديمة

ة المتأتية من الترقية عن اإلمتياز الذي كان سيحصل عليه العون من تدرج عادي ضمن غير أنّه ال يمكن أن تقّل الزياد
 .وضعيته القديمة

 
 الباب الثالث

 "ب " في سائقي الطائرات من صنف 
 

بطريقة اإلختيار بمقتضى أمر بناء على إقتراح من الوزير أو كاتب " ب " تقع تسمية سائقي الطائرات من صنف  : 7الفصل 
 .الذين لهم أقدمية ثماني سنوات على األقل في رتبهم" ج " لذي يهّمه األمر من بين سائقي الطائرات من صنف الدولة ا

 بالمائة من مناصب سائقي الطائرات من 40بكل وزارة، نسبة " ب " ال يمكن أن يتجاوز عدد سائقي الطائرات من صنف 
 .المسجلين بالميزانية" ج " صنف 

 
 فون الواقعة تسميتهم سائقي طائرات يرتب الموظ : 8الفصل 

 
 الباب الرابع

 "ج " في سائقي الطائرات من صنف 
 

 " :ج " ينتدب سائقو الطائرات من صنف  : 11الفصل 
 :  من المناصب المطلوب تسديدها % 70بنسبة : أوال 

من " الفقرة أ " فهم بالفصل السادس  بواسطة التسمية المباشرة من بين سائقي الطائرات من الرتبة األولى حسبما وقع تعري–أ 
 .1974 جويلية 08 المؤرخ في 1974 لسنة 687األمر المشار إليه أعاله عدد 

 عاما على األكثر والذين زاولوا بنجاح المرحلة الكاملة 30 بطريقة التسمية المباشرة من بين المترشحين البالغ سنّهم -ب
لباكالوريا أو شهادة علمية مساوية لها بمدرسة عليا فنية والذين أعتبرت شهاداتهم  سنوات بعد ا6للدراسات ذات مّدة ال تقّل عن 

 .أعاله من طرف لجنة يضبط تركيبها بقرار من الوزير األول" أ " ودراساتهم مساوية للتي وقع التنصيص عليها بالفقرة 
الذين قضوا خمس سنوات " هـ " ن صنف   من المناصب المطلوب تسديدها، من بين سائقي الطائرات م% 30بنسبة : ثانيا 

 .في الخدمة بهذه الصفة ونجحوا في إمتحان مهني تضبط أساليبه بقرار من الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه األمر
 

 أعاله بقضاء IIمن الفصل " أ " الواقع إنتدابهم طبقا ألحكام الفقرة األولى " ج "  يلزم سائقو الطائرات من صنف  :12الفصل 
 .تربص لمدة عام يقع على إثره إّما ترسيمهم في رتبتهم أو إلزامهم بقضاء ترّبص إضافي لمّدة سنة على األكثر وإّما رفتهم



 

 

 سنوات يقع منح المعني باألمر عند تسميته إمتيازا في 6على أنّه متى كانت مّدة مرحلة الدراسات بعد الباكالوريا تتجاوز 
  .مدة الزائدة عن الست سنواتاألقدمية يساوي ال

 
 أعاله بقضاء IIمن الفصل " ب"الواقعة تسميتهم وفق أحكام الفقرة األولى " ج"يلزم سائقو الطائرات من صنف  : 13الفصل 

تربص لمدة عامين يقع على إثره إّما ترسيمهم في رتبتهم أو إلزامهم بقضاء تربص إضافي لمدة سنة على أقصى تقدير أو 
  .رفتهم

 
أعاله II طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل " ج"يلزم الموظفون الذين وقعت تسميتهم سائقي طائرات من صنف  : 14لفصل ا

بقضاء تربص لمدة عام يقع على إثره إّما ترسيمهم في رتبتهم وإّما إرجاعهم إلى رتبتهم األصلية ويعتبرون من حيث الترقية 
 .كأنهم لم يغادروها قط

 
 مسالباب الخا

 "د " في سائقي الطائرات من صنف 
 

 " د"ينتدب سائقو الطائرات من صنف  : 17الفصل 
 بالمائة من المناصب المعروضة للمناظرة بواسطة إمتحان مهني مفتوح في وجه المترشحين الذين قضوا في 50بنسبة : أوال 

 " .ـه"تاريخ اإلمتحان ثماني سنوات في خدمات فعلية برتبة سائق طائرة من صنف 
 من المناصب المعروضة للمناظرة بواسطة التسمية المباشرة من بين الموظفين الذين قبضوا على األقل % 50بنسبة : ثانيا 

 .والمسجلين في جدول ترقية خصوصي" هـ"عشر سنوات عمال برتبة سائق طائرة من صنف 
فين المحرزين على أحسن األعداد الصناعية أو الزيادة على أنّه يمكن الحد من هذه المدة بستة أشهر على األكثر بالنسبة للموظ

 .فيها بستة أشهر على األكثر بالنسبة للموظفين المحرزين على أسوأ األعداد
 

بالنسبة لكل وزارة ثلث عدد سائقي الطائرات من صنف " د"ال يمكن أن يتجاوز عدد سائقي الطائرات من صنف  : 20الفصل 
 .المباشرين لوظائفهم" هـ"
 

 باب السادسال
 "هـ " في سائقي الطائرات من صنف 

 
 " : هـ"ينتدب سائقو الطائرات من صنف  : 22الفصل 

 :  من المناصب المراد تسديدها من بين % 70بنسبة : أوال 
 687د من األمر المشار إليه أعاله عد" الفقرة ب "  سائقي الطائرات من الرتبة الثانية حسبما وقع تعريفهم بالفصل السادس –أ 

 .1974 جويلية 08 المؤرخ في 1974لسنة 
أعاله من طرف لجنة يضبط ) أ (  الطلبة الذين أعتبرت شهاداتهم ودراساتهم مساوية التي وقع التنصيص عليها بالفقرة -ب

 .تركيبها بقرار من الوزير األول
الذين قضوا خمس سنوات عمال " و "  من المناصب المراد تسديدها من بين سائقي الطائرات من صنف % 30بنسبة : ثانيا 

 .بهذه الصفة ونجحوا في إمتحان مهني تضبط أساليبه وبرنامجه بقرار من الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه األمر
 

 أعاله 22الواقع إنتدابهم حسب الشروط المقررة بالفقرة األولى من الفصل " هـ"يلزم سائقوا الطائرات من صنف   :23الفصل 
 .بصاتهم لمدة عامين يقع على إثره إما ترسيمهم وإّما إلزامهم بقضاء ترّبص إضافيا لمدة سنة على األكثر أو رفتهمبقضاء تر

 
 ويخضعون في رتبتهم الجديدة إلى تربص لمدة سنة واحدة يقع على إثره إّما ترسيمهم أو إرجاعهم إلى رتبتهم  :24الفصل 

 . يغادروها قطالسابقة ويعتبرون من حيث الترقية كأنهم لم
 

 الباب السابع
 "و " في سائقي الطائرات من صنف 

 
 : إلى حّد المناصب المراد تسديدها " و " ينتدب سائقو الطائرات من صنف  : 27الفصل 

من األمر المشار إليه أعاله " ج "  من بين سائقي الطائرات من الرتبة الثالثة حسبما وقع تعريفهم بالفصل السادس الفقرة –أ 
 .1974 جويلية 08 المؤرخ في 1974 لسنة 687دد ع



 

 

 من بين قدماء التالميذ الذين بعد أن أنهوا مرحلة الدراسة التي ال تقل مدتها عن سنتين بعد الباكلوريا أو شهادة مساوية له، -ب
مه األمر بعد أخذ قد نجحوا في إمتحانات التخرج من مدرسة مقبولة لهذا الغرض بقرار من الوزير أو كاتب الدولة الطي يه

 .رأي وزير التربية القومية
 

 من هذا األمر بقضاء 27الواقع إنتدابهم حسب الشروط المقررة بالفصل " و"يلزم سائقو الطائرات من صنف  : 28الفصل 
 .تربص لمدة عامين يقع على إثره إّما ترسيمهم وإّما التمديد في ترّبصهم لمدة ال تتجاوز سنة واحدة أو رفتهم 

 
 باب الثامنال

 أحكام خاصة
 

 . ساعة2400 و 2000يتراوح عدد ساعات العمل السنوية التي يخضع لها سائقو الطائرات بين  : 30الفصل 
 .2على أن ساعات الطيران وكذلك ساعات التدريب أرضا يقع تعديلها بالضارب 

 
وذلك بإعتبار رتبتهم " مسؤولية في حالة طيران ال" وبغرامة " الخدمة الجوية "  يستفيد سائقو الطائرات بغرامة  :31الفصل 

 .ويصدر أمر بشأن هاتين الغرامتين. وشروط إستعمالهم
 

 . يلزم سائقو الطائرات بإرتداء الزي الموحد أثناء مباشرتهم لوظائفهم وتوفر لهم اإلدارة هذا الزي :32الفصل 
 

د صالحية إجازتهم يقع بكامل الحق تعيينهم بإحدى المصالح  سائقو الطائرات الذين يتعذر، بسبب عجز بدني، تجدي :33الفصل 
وفي هذه الوضعية يستفيدون بالغرامة المسندة . األرضية وذلك بشرط أن يعترف بقدرتهم على مباشرة هذه الوظيفة الجديدة

 .للموظفين من ذوي الرتب المماثلة التابعين لإلطارات الفنية
 

على كاهله وذلك برأس مال يساوي ) بالكسر ( رطة تأمين شخصية يبرمها المستأجر  يستفيد سائقو الطائرات بش :34الفصل 
 .أربع سنوات من األجر الخام

 
 الباب التاسع
 أحكام إنتقالية

 
 يمكن أن يدمج في مختلف الرتب سائقو الطائرات 1974ألجل التكوين األولى لإلطارات وإلى غاية ديسمبر  : 35الفصل 

 .لمتوفرة فيهم الشروط التي جاءت بها القوانين األساسيةالمباشرون لوظائفهم وا
 

 . يصدر قرار مشترك من وزيري المالية والنقل والمواصالت في ضبط شروط هذا اإلدماج :36الفصل 
 

 وزيرا المالية والنقل والمواصالت مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي يجري العمل به إبتداء من أول  :37الفصل 
 . وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية1974انفي ج
 

  1974 جويلية 08تونس في 
         عن رئيس الجمهورية التونسية

 الوزير األول 
 الهادي نويرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


