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      .بالمبيت الجامعي بنابل) أ(صنف والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية ليم العالي كلفت السيدة نائلة ساسي، متصرف مستشار للتع  :عوضا عن   .بالمطعم الجامعي بنابل) أ(صنف والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية كلفت السيدة نائلة ساسي، متصرف مستشار للتعليم العالي   : يقرأ   2017أفريل  21 المؤرخ في 32سية عدد ائد الرسمي للجمهورية التونبالر والصادر 2017 مارس 22إصالح خطأ بالقرار المؤرخ في 
 جويلية 31 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار   

  ،2012مارس  30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2012 ماي 17 القرار المؤرخ في وعلى  ،2009 فيفري 17 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 2بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 1بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   سفار،على االتفاقية المشتركة القومية لوكاالت األ المتعّلق بالمصادقة 1997 ماي 15وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37 ، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد و  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .ألسفارلالتفاقية المشتركة القطاعية لوكاالت ا 9يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد  2017

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 31تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ 2صل الف  .والمصاحب لهذا القرار 2017 جويلية 11لالتفاقية المشتركة القطاعية لوكاالت األسفار الممضى بتاريخ  9 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل   : قرر ما يلي   . أعالهة المذكورات والمعدلة بالملحق1997  أفريل22بتاريخ  لوكاالت األسفار الممضاة القطاعيةوعلى االتفاقية المشتركة  ،2016 أكتوبر 17بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 8بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2016 نوفمبر 22وعلى القرار المؤرخ في   ،2014جويلية  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 أوت 18خ في وعلى القرار المؤر  ،2013فيفري  27 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 8وعلى القرار المؤرخ في 

محمد الطرابلسي                   ر الشؤون االجتماعيةوزي
احة و التجارة  الغذائية والسيتللصناعا الجامعة العامة -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   الجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحة-  :بين الممضين أسفله  لوكاالت األسفار  لالتفاقية المشتركة القطاعية  9ملحق تعديلي عدد      ،1997 ماي 23 في  المؤرخ41الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادرة بالرائد 1997 ماي 15الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار وزير 1997 أفريل 22الممضاة بتاريخ  على االتفاقية المشتركة القومية لوكاالت األسفار طالعاالبعد   من جهة أخرى  والصناعات التقليدية
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جويلية 23 المؤرخ في 59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
 ديسمبر 13 المؤرخ في 101 عدد  للجمهورية التونسيةالرسمي والصادر بالرائد 2002 نوفمبر 25االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2002
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 2006 جانفي 24المؤرخ في  7 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في ه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق علي2009 جانفي 28
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24
ن االجتماعية   والمصادق عليه بقرار وزير الشؤو2012 مارس 30  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2012 ماي 22 المؤرخ في 40التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 2012 ماي 17المؤرخ في 
ائد الرسمي  والصادر بالر2013 مارس 8االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 أوت 22  المؤرخ في68للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2014 أوت 18االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 جويلية 22
 نوفمبر 25 المؤرخ في 96الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2016 نوفمبر 22االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أكتوبر 17

2016،  

ات في األجور والمنح بعنوان محضر االتفاق حول الزيادوعلى   جويلية 5 المبرم بتاريخفي قطاع وكاالت األسفار و 2017سنة 
والجامعة التونسية بين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 وتتضمن هذه المبالغ مقادير منحة النقل المحدثة باألمر عدد  . د66,583 د وبالنسبة لإلطارات بـ 61,583والتسيير بـ ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة ألعوان التنفيذ   :منحة النقل ):جديد (45الفصل   :لمشار إليها أعاله كما يلي االقطاعية من االتفاقية المشتركة 46 و45الن نّقح الفصي ـالفصل األول   :يلي االّتفاق على ما مت  .لوكاالت األسفار والسياحة
ز التنفيذ بداية من ي يدخل هذا الملحـق التعديلي ح ـ3الفصل   .  بهذا الملحق التعديلييتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدول األجور المرفق األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين ، الزيادات في 2017تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة   .2017بداية من أول ماي التعديلي  األجور المرفق بهذا الملحق ولطبق جدي  ـ2الفصل   . د في الشهر3,180كل يوم عمل فعلي و يضاف إليها مبلغ قدره  مليم عن 424تسند منحة الحضور شهريا، وضبط مقدارها بـ   :منحة الحضور ):جديد  ( 46الفصل   .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503   التونسي للشغل  اد العاملالتحاألمين العام   ّظمات النقابية للعمالعن المن   .2017  جويلية11  تـونس في .2017ماي أول 

للصناعات للجامعة العامة   الكاتب العام  محمد علي التومي    نور الدين الطبوبي    الرئيس والسياحةلوكاالت األسفار   عن الجامعة التونسية   الحبيب رجب   التقليديةتالصناعاو  والتجارةالغذائية والسياحة
  ظافر لطيف  والسياحةالتونسية لوكاالت األسفار س الجامعة نائب رئي
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