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 14 مؤرخ في 2020 لسنة 4س الحكومة عدد مرسوم من رئي
اجتماعية استثنائية  يتعلق بسن إجراءات 2020أفريل 

  واإلحاطة بأجرائها المتضررين منوظرفية لمرافقة المؤسسات
تطبيق إجراءات الحجر الصحي  التداعيات المنجرة عن

 ".19-كوفيد" الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا

  إن رئيس الحكومة،

  ح من وزير الشؤون االجتماعية،باقترا

 والفقرة الثانية 65طالع على الدستور وخاصة الفصل بعد اال

   منه،70من الفصل 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 

 وعلى جميع ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي1960

سنة  ل51 القانون عدد آخرهاالنصوص التي نقحته أو تممته و

 ،2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007

 1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 

، وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1966 أفريل 30المؤرخ في 

لمؤرخ في ا 2011  لسنة 115 المرسوم عدد آخرهاأو تممتها و

  ،2011 نوفمبر 2

 81د وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عد

 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة 

  النصوص التي نقحتها أو تممتها،

 فيفري 21 المؤرخ في 1994لسنة  28 وعلى القانون عدد

 المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث 1994

 تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد كما تمالشغل واألمراض المهنية، 

  ،1995 نوفمبر 27مؤرخ في ال1995 لسنة 103

 نوفمبر 18 المؤرخ في 1996 لسنة 101وعلى القانون عدد 

 المتعلق باإلحاطة االجتماعية للعمال،كما تم تنقيحه 1996

 فيفري 27 المؤرخ في 2002 لسنة 24واتمامه بالقانون عدد 

2002،  

 أوت 2 المؤرخ في 2004 لسنة 71وعلى القانون عدد 

تم تنقيحه  كما ،م للتأمين على المرض المتعلق بإحداث نظا2004

 جوان 15مؤرخ في ال 2017 لسنة 47قانون عدد بال وإتمامه

2017،  

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 

بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  المتعلق 2020

  ،"19- كوفيد "لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

  اولة مجلس الوزراء،وبعد مد

  :يصدر المرسوم اآلتي نصه

لى سن إجراءات اجتماعية إيهدف هذا المرسوم  ـ الفصل األول

استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات واإلحاطة بأجرائها 

المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر 

  ."19كوفيد "الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا 

 تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم،  ـ2الفصل 

 المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة والمسجلة لدى مصالح الجباية 

  . تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشاملنتيجةكليا أو جزئيا 

سوم  يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا المر ـ3الفصل 

المؤسسات التي تحصلت هي وأجراءها على ترخيص لمواصلة 

نشاطها طبقا للتراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل ووفق 

مقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق 

  .إجراءات الحجر الصحي الشامل

 يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى هذا  ـ4الفصل 

 طلب االنتفاع باإلجراءات االجتماعية االستثنائية المرسوم وقبل

والظرفية الواردة بهذا المرسوم، تقديم ما يفيد لقسم تفقدية 

الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو لإلدارة العامة لتفقدية الشغل 

  :حسب الحال اتخاذ أحد التدابير التالية

 تمكين كل األجراء أو جزء منهم برصيد الراحة السنوية -

 الخالصة،

تمكين كل األجراء أو جزء منهم بالراحة السنوية الخالصة  -

 بصفة مسبقة،

تكفل المؤجر بكامل األجر أو بجزء منه عن فترة توقف  -
 .نشاط المؤسسة المؤقت

 تسند المنح االستثنائية والظرفية بعنوان فترات  ـ5الفصل 

بمفعول تطبيق إجراءات الحجر عن النشاط التوقف المؤقت 

) 19كوفيد (لصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا ا

 من هذا 2لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 

المرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة والمرسوم 

المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ 

  .العملوالمتوقفين بصفة مؤقتة عن 

قرة األولى من هذا الفصل إال على ال تنطبق أحكام الف

المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين أو المرتبطين 

بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم 

حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن 

 .هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد
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منح االستثنائية والظرفية يتعين أن  لالنتفاع بال ـ6الفصل 

تكون المؤسسة المتضررة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني 

ها مسجلين ومصرح ؤللضمان االجتماعي، وأن يكون أجرا

بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان 

  .2020 أو الثالثية األولى لسنة 2019الثالثية الرابعة لسنة 

ن ألجراء المؤسسة غير المنخرطة بالصندوق  يمك ـ7الفصل 

 و غير المسجلة لدى مصالح الجباية الوطني للضمان االجتماعي

االنتفاع بالمنح االستثنائية والظرفية شرط انخراطها في أجل 

  .أقصاه شهر من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ

 يسري مفعول االنخراط وتسجيل األجراء من تاريخ إتمام هذا 

 . تجاه أنظمة الضمان االجتماعيجراءاإل

 يواصل األجراء القارون أو المرتبطون بعقود شغل  ـ8الفصل 

محددة المدة ونافذة وفي حدود المدة المتبقية من العقد، والذين 

 بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا والمنتفعين العملتم إيقافهم عن 

داة بالمنح االستثنائية والظرفية، التمتع بمنافع العالج المس

  .العملبالهياكل العمومية للصحة طيلة فترة التوقف عن 

كما يواصل األجراء المذكورون بالفقرة األولى من هذا الفصل 

التمتع بالمنح العائلية والزيادة عن األجر الوحيد طيلة فترة التوقف 

 طبقا للشروط واإلجراءات المحددة بالتشريع العملالمؤقت عن 

  .ملوالتراتيب الجاري بها الع

 المبلغ الشهري للمنحة االستثنائية والظرفية  يحدد ـ9الفصل 

المسندة لألجراء القارين أو لألجراء المرتبطين بعقود شغل 

محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ 

، على أن ال يتجاوز مبلغ المنحة المسندة ) د200(بمائتي دينارا 

يه من المؤجر خالل فترة التوقف عن و جزء األجر المتحصل عل

 مبلغ األجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان العمل

 أو الثالثية األولى 2019االجتماعي بعنوان الثالثية الرابعة لسنة 

  . 2020لسنة 

 تحمل تكاليف إسناد المنح االستثنائية والظرفية  ـ10الفصل 

ة الشؤون المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزار

االجتماعية في إطار االعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية 

والمرصودة بعنوان اإلجراءات االستثنائية والظرفية لفائدة أجراء 

المؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي 

الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون االجتماعية اتخاذ 

زمة لتحويل االعتمادات المخصصة لهذه التدخالت اإلجراءات الال

إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي حال دخول هذا 

  .المرسوم حيز النفاذ

 يتوقف إسناد وصرف المنح االستثنائية والظرفية  ـ11الفصل 

في صورة استئناف العاملين بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 

ر مراجعة إجراءات الحجر  من هذا المرسوم لنشاطهم على إث2

  .الصحي الشامل

 يتم استرجاع المنح االستثنائية والظرفية  ـ12 الفصل 

ألحكام مجلة المحاسبة  المسندة لفائدة األجراء من المؤسسة طبقا

لتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة العمومية وا

 بعقود عدم محافظتها على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين

شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك 

  .طيلة مدة انتفاعها بهذه اإلجراءات

كما تنطبق أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل على األجراء 

المنتفعين بالمنح االستثنائية والظرفية في صورة تعاطيهم لنشاط 

للمؤسسة مؤجر أو لحسابهم الخاص خالل فترة التوقف المؤقت 

  .المشغلة عن النشاط

 يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل  ـ13الفصل 

بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت اإلدالء بمعطيات 

مغلوطة قصد انتفاع أجراءها بالمنح االستثنائية والظرفية وذلك 

  . من هذا المرسوم12طبقا ألحكام الفصل 

ت المتضررة بصفة مباشرة أو غير  يمكن للمؤسسا ـ14الفصل 

 تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل طلب بسببمباشرة 

االنتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على األعراف في النظام 

 2020القانوني للضمان االجتماعي بعنوان الثالثية الثانية لسنة 

  .للمدة ثالثة أشهر ودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجي

في صورة توقف المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات 

عن النشاط نهائيا وقبل خالص قسط االشتراكات المؤجلة المشار 

إليه بالفقرة األولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها 

على كامل أجراءها تكون هذه االشتراكات مستحقة األداء في 

  . الحال

وإجراءات تطبيق أحكام هذا  تضبط صيغ وشروط  ـ15الفصل 

  .المرسوم بأمر حكومي

 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ16الفصل 

  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

  .2020 أفريل 14تونس في 
  

 

  رئيس الحكومة
 إلياس الفخفاخ


