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 أفريل     30 المؤرخ في 1966 لسنة 27وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية،  إن رئيس الحكومة،  .يتعلق بضبط األجر األدنى الفالحي المضمون 2019 ماي 28مؤرخ في  2019لسنة  455أمر حكومي عدد 
 ماي 26 المؤرخ في 1973 لسنة 247وعلى األمر عدد   ،234 و134وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها    منه،3 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 1966
 سبتمبر 12 المؤرخ في 2000 لسنة 1988وعلى األمر عدد    منه،3 المتعلق بطريقة ضبط األجور وخاصة على الفصل 1973
لعمل والعمال وبعد استشارة المنظمات النقابية ألصحاب ا   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية  30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   فالحي،الجهوية للشغل ال المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان 2000 ن ذوي االختصاص  ـ تسند للعملة الفالحيين م2الفصل   .دينارا عن كل يوم عمل فعلي 15.504 سنة على األقل بـ 18من الجنسين البالغين من العمر الفصل األول ـ يضبط األجر األدنى الفالحي المضمون للعمال   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  األكثر تمثيال، ضبط مقدارها بصفة موحدة " منحة تقنية"والكفاءة منحة تسمى    .االختصاص أو الكفاءةوذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفالحي عمال يستوجب  تضاف هذه المنحة إلى مقدار األجر األدنى الفالحي المضمون  . مليما في اليوم1555: ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة   . مليما في اليوم826: ـ بالنسبة للعمال المختصين   :مهما كانت أقدمية العامل كاآلتي

 لسنة 673األمر الحكومي عدد مقتضيات الحكومي وخاصة  ـ تلغى جميع األحكام المخالفة لمقتضيات هذا األمر 5الفصل   .1966أفريل  30 المؤرخ في 1966نة  لس27القانون المشار إليه أعاله عدد  من 3هذا األمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل  ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات 4الفصل   .الحكومي من هذا األمر 2والمضمون كما وقع تحديده بالفصلين األول ل، مقابل المردود العادي، على األجر األدنى الفالحي من الحصواألجر األدنى الفالحي المضمون بزيادة في األجر بمقدار يمكنهم أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي    ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة 3الفصل 
، 2019من أول ماي الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء  ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر 6الفصل   .2018 أوت 7 المؤرخ في 2018   .2019 ماي 28تونس في   .وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27على القانون عدد و  طالع على الدستور، بعد اال  باقتراح من وزير الشؤون االجتماعية،    ،الحكومةإن رئيس  .بأنظمة أساسية خاصة قطاعية أو الخاضعة لمجلة الشغل والتي ال ترتبط باتفاقيات مشتركةغير الفالحية  في القطاعات يتعلق بالترفيع في األجور 2019 ماي 28ي ؤرخ ف م2019  لسنة456عدد أمر حكومي    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78ى القانون عدد وعل  ،234 و134وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها    منه،3 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 1966
  ،بأنظمة أساسية خاصة أوالخاضعة لمجلة الشغل والتي ال ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية غير الفالحية  تعلق بالترفيع في األجور في القطاعاتالم 2018أوت  7ي ؤرخ فمال 2018 لسنة 674عدد حكومي المر وعلى األ  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007لسنة  69لقانون عدد حه وإتمامه بايبصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقالتي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين 1985


