وينهي رئيس اللجنة نسخا من محاضر جلسات اﻻجتماعات إلى
وزير الصحة في ظرف الخمسة عشر ) (15يوما الموالية لتاريخ
انعقاد اﻻجتماعات على أقصى تقدير.
الفصل  9ـ تؤمن اﻹدارة العامة للصحة كتابة اللجنة الفنية.
الفصل  10ـ تلغى جميع اﻷحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
وخاصة منها قرار وزير الصحة المؤرخ في  1أوت ،2012
المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعﻼج القصور
الكلوي المزمن.
الفصل  11ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  25نوفمبر .2019

وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ

اطلع عليه

وعلى اﻷمر عدد  247لسنة  1973المؤرخ في  26ماي
 1973المتعلق بطريقة ضبط اﻷجور،
وعلى اﻷمر عدد  321لسنة  2005المؤرخ في  16فيفري
 2005المتعلق بالتنظيم اﻹداري والمالي وطرق تسيير الصندوق
الوطني للتأمين على المرض كما تم تنقيحه باﻷمر الحكومي عدد
 660لسنة  2019المؤرخ في  24جويلية ،2019
وعلى اﻷمر عدد  2978لسنة  2005المؤرخ في  8نوفمبر
 2005المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة الشؤون اﻻجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج ،كما تم تنقيحه وإتمامه باﻷمر
عدد  634لسنة  2012المؤرخ في  8جوان ،2012
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  43لسنة  2017المؤرخ في 17
مارس  2017المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

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،

أمر حكومي عدد  1130لسنة  2019مؤرخ في  26نوفمبر
 2019يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري
حوادث الشغل واﻷمراض المهنية الخاضعين ﻷحكام القانون
عدد  28لسنة  1994المؤرخ في  21فيفري  1994المتعلق
بالتعويض عن اﻷضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل
واﻷمراض المهنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون اﻻجتماعية،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  28لسنة  1994المؤرخ في  21فيفري
 1994المتعلق بالتعويض عن اﻷضرار الحاصلة بسبب حوادث
الشغل واﻷمراض المهنية ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد
 103لسنة  1995المؤرخ في  27نوفمبر  1995وخاصة الفصل
 81منه،
وعلى القانون عدد  71لسنة  2004المؤرخ في  2أوت
 2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ،كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون عدد  47لسنة  2017المؤرخ في  15جوان
 2017وخاصة الفصل  8منه،
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وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في 30
جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  672لسنة  2018المؤرخ في 7
أوت  2018المتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن
في القطاعات غير الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  673لسنة  2018المؤرخ في 7
أوت  2018المتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى الفﻼحي المضمون،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  219لسنة  2019المؤرخ في 12
مارس  2019المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام
بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  454لسنة  2019المؤرخ في 28
ماي  2019المتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن
في القطاعات غير الفﻼحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  455لسنة  2019المؤرخ في 28
ماي  2019المتعلق بضبط اﻷجر اﻷدنى الفﻼحي المضمون،
وعلى رأي المحكمة اﻹدارية.
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يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه:
الفصل اﻷول ـ تطبيقا ﻷحكام الفقرة  4من الفصل  81من
القانون عدد  28لسنة  1994المؤرخ في  21فيفري 1994
المتعلق بالتعويض عن اﻷضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل
واﻷمراض المهنية ،يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري
حوادث الشغل واﻷمراض المهنية أثناء مدة الدفع على أساس تطور
مستوى اﻷجور واستنادا إلى نسبة تطور اﻷجر اﻷدنى المضمون
لمختلف المهن نظام  48ساعة عمل في اﻷسبوع واﻷجر اﻷدنى
الفﻼحي المضمون.
ترفع مبالغ الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة
في اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن واﻷجر اﻷدنى الفﻼحي
المضمون.
الفصل  2ـ تحتسب مبالغ الترفيع في الجرايات بضرب نسبة
تطور اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن نظام  48ساعة عمل
في اﻷسبوع واﻷجر اﻷدنى الفﻼحي المضمون في مبلغ الجراية
المسندة قبل الترفيع في اﻷجر اﻷدنى المضمون لمختلف المهن
واﻷجر اﻷدنى الفﻼحي المضمون.
الفصل  3ـ يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة
تعديل جرايات حوادث الشغل واﻷمراض المهنية المشار إليها
بالفصل اﻷول من هذا اﻷمر الحكومي.
الفصل  4ـ يتم تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري
حوادث الشغل واﻷمراض المهنية وذلك ابتداء من أول ماي
.2018
الفصل  5ـ وزير الشؤون اﻻجتماعية مكلف بتنفيذ هذا اﻷمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في  26نوفمبر .2019
اﻹمضاء المجاور

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  26نوفمبر
 2019يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف رئيس بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

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 اﻷمر الرئاسي عدد  69لسنة  2018المؤرخ في 30
جويلية  2018المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  125لسنة  2018المؤرخ في 14
نوفمبر  2018المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في  16أفريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف رئيس بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل اﻷول ـ تفتح بوزارة الشؤون اﻻجتماعية يوم  30جانفي
 2020واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف رئيس بالسلك اﻹداري المشترك لﻺدارات العمومية.
الفصل  2ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس )(5
خطط.
الفصل  3ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم  30ديسمبر
.2019
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  26نوفمبر .2019

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 المرسوم عدد
 89لسنة  2011المؤرخ في  23سبتمبر ،2011
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وعلى اﻷمر عدد  834لسنة  1998المؤرخ في  13أفريل
 1998المتعلق بضبط النظام اﻷساسي الخاص بالسلك اﻹداري
المشترك لﻺدارات العمومية ،وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة اﻷمر عدد  559لسنة  2008المؤرخ في 4
مارس  2008واﻷمر عدد  2362لسنة  2012المؤرخ في 10
أكتوبر ،2012

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

اطلع عليه
رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
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