قرار من وزير الصحة مؤرخ في  3أوت  2018يتعلق بفتح
مرحلة تكوين مستمر حضورية لﻼرتقاء إلى رتبة ممرض أول
للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ في  12ديسمبر
 1983المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم
عدد  89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011

وعلى اﻷمر عدد  1407لسنة  1980المؤرخ في  31أكتوبر
 1980المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي
ﻹطارات الصحة كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر عدد  18لسنة
 1997المؤرخ في  6جانفي  1997وخاصة الفصل  2مكرر منه،

وعلى اﻷمر عدد  1220لسنة  1993المؤرخ في  7جوان
 1993المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة
الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اﻹدارية كما تم تنقيحه باﻷمر عدد  299لسنة 1995
المؤرخ في  20فيفري ،1995
وعلى اﻷمر عدد  1690لسنة  2000المؤرخ في  17جويلية
 2000المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بسلك ممرضي
الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  572لسنة  2016المؤرخ في 13
ماي ،2016
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  247لسنة  2017المؤرخ في 25
نوفمبر  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في  10جانفي  2001المتعلق بضبط
تنظيم مرحلة تكوين مستمر لﻼرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة
العمومية.
قرر ما يأتي :

الفصل اﻷول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي
ﻹطارات الصحة مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم أربعة أشهر
ابتداء من  3سبتمبر  2018إلى غاية  2جانفي  2019وذلك
لﻼرتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين
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المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل
الوحدات القيمية التحضيرية ،طبقا ﻷحكام الفصل  18من اﻷمر
عدد  1220لسنة  1993المؤرخ في  7جوان  1993والقرار
المؤرخ في  10جانفي  2001المشار إليهما أعﻼه.

الفصل  2ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة
) (100خطة.
الفصل  3ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي ﻹطارات
الصحة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في  3أوت .2018
اطلع عليه

وزير الصحة

عماد الحمامي

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  672لسنة  2018مؤرخ في  7أوت 2018
يتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن في
القطاعات غير الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون اﻻجتماعية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  27لسنة  1966المؤرخ في  30أفريل
 1966المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل  3منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها  134و،234

وعلى القانون عدد  78لسنة  1985المؤرخ في  5أوت
 1985المتعلق بضبط النظام اﻷساسي العام ﻷعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها
بصفة مباشرة وكليا  ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69
لسنة  2007المؤرخ في  27ديسمبر ،2007
وعلى اﻷمر عدد  247لسنة  1973المؤرخ في  26ماي
 1973المتعلق بطريقة ضبط اﻷجور وخاصة على الفصل  2منه،
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صفحـة 3555

وعلى اﻷمر عدد  437لسنة  1981المؤرخ في  7أفريل
 1981المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير
الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى اﻷمر عدد  501لسنة  1982المؤرخ في  16مارس
 1982المتعلق بالترفـيع في اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف
المهن في القطاعات غير الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وبعد استشارة المنظمات النقابية ﻷصحاب العمل والعمال
اﻷكثر تمثيﻼ،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.

يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ يضبط مقدار اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف
المهن في القطاعات غير الفﻼحية للعمال من الجنسين البالغين من
العمر  18سنة على اﻷقل كما يلي:
 1ـ بالنسبة لﻸجراء الخالصين بالشهر:

ـ نظام عمل  48ساعة في اﻷسبوع  378,560 :دينارا.
ـ نظام عمل  40ساعة في اﻷسبوع  323,439 :دينارا.
 2ـ بالنسبة لﻸجراء الخالصين بالساعة:

ـ نظام عمل  48ساعة في اﻷسبوع  1820 :مليما.
ـ نظام عمل  40ساعة في اﻷسبوع  1866 :مليما.

يتضمن اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات
غير الفﻼحية للعمال المضبوط أعﻼه المنحة اﻹضافية المؤقّتة في
القطاعات غير الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى
اﻷمر عدد  437لسنة  1981المؤرخ في  7أفريل  1981والمرفّع
فيها بمقتضى اﻷمر عدد  501لسنة  1982المؤرخ في  16مارس
.1982

الفصل  2ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة
أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي
اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في اﻷجر بمقدار
يمكّنهم من الحصول ،مقابل المردود العادي ،على اﻷجر اﻷدنى
المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل اﻷول من هذا
اﻷمر الحكومي.
صفحــة 3556

الفصل  3ـ ﻻ يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان
البالغون من العمر أقل من  18سنة أجرا دون  %85مما يتقاضاه
العامل الكهل.

الفصل  4ـ ﻻ يمكن أن ينتفع بالزيادة في اﻷجر الناتجة عن
تطبيق هذا اﻷمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار
أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة
مقدار اﻷجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص باﻷجر اﻷدنى
المضمون لمختلف المهن.

الفصل  5ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات
هذا اﻷمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من
القانون المشار إليه أعﻼه عدد  27لسنة  1966المؤرخ في 30
أفريل .1966

الفصل  6ـ ألغيت جميع اﻷحكام المخالفة لهذا اﻷمر الحكومي
وخاصة اﻷمر الحكومي عدد  668لسنة  2017المؤرخ في 5
جوان .2017
الفصل  7ـ الوزراء مكلّفون ،كلّ فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي ،2018
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  7أوت .2018

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد  673لسنة  2018مؤرخ في  7أوت 2018
يتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى الفﻼحي المضمون.
إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى القانون عدد  27لسنة  1966المؤرخ في  30أفريل

 1966المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل  3منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها  134و،234

وعلى اﻷمر عدد  247لسنة  1973المؤرخ في  26ماي

 1973المتعلق بطريقة ضبط اﻷجور وخاصة على الفصل  3منه،

وعلى اﻷمر عدد  1988لسنة  2000المؤرخ في  12سبتمبر

 2000المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان
الجهوية للشغل الفﻼحي،
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