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      .2017جوان  20من األعصاب بتونس عوضا عن السيدة سمية بن حتيرة، وذلك ابتداء ألمراض " المنجي بن حميدة"وطني بمجلس إدارة المعهد السمي الدكتور مهدي اآلجري عضوا ممثال عن بلدية تونس   .2017أوت  21قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في بمقتضى     .تونسللصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بباردو من والية كلفت الدكتورة هدى العياري حرم الخديم، طبيب رئيس   .2017أوت  14صحة مؤرخ في قرار من وزيرة البمقتضى     .رئيس الدائرة الصحية بالحامة من والية قابسكلفت الدكتورة مديحة دمق، طبيب الصحة العمومية، بمهام   .2017أوت  24قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في بمقتضى     .العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى المحلي بتاجروينألمين النصراوي، طبيب أول للصحة كلف الدكتور محمد ا  .2017أوت  24قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في بمقتضى     .قسم الصيدلية بمستشفى الرازي رئيسكلفت السيدة درة الذيب، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام   .2017أوت  25قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في بمقتضى 
لالتفاقية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 أوت 30 في ن وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م   المتعلق بالمصادقة  1975مارس  12وعلى القرار المؤرخ في   وما بعده، 37، وخاصة فصلها 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،على طالع بعد اال  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .اء واألشغال العامةللبنالمشتركة القطاعية  المتعلق بالمصادقة  1983أفريل  14وعلى القرار المؤرخ في   للبناء واألشغال العامة، على االتفاقية المشتركة القومية   ،1983مارس  8لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  1على الملحق التعديلي عدد 

المتعلق بالمصادقة  1989أوت  10وعلى القرار المؤرخ في  المتعّلق بالمصادقة  1990أوت  16وعلى القرار المؤرخ في   ،1989جويلية  12لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  1993سبتمبر  7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  1996أكتوبر  16وعلى القرار المؤرخ في   ،1993أوت  12لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  1999جوان  9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996سبتمبر  24لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  5على الملحق التعديلي عدد  المتعلق  2002نوفمبر  25لقرار المؤرخ في وعلى ا  ،1999ماي  28لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  6على الملحق التعديلي عدد  لهذه االتفاقية الممضى  7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  2006جانفي  17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002نوفمبر  14بتاريخ  المتعلق بالمصادقة  2009فيفري  17المؤرخ في  وعلى القرار  ،2005ديسمبر  29لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  2011أكتوبر  14وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  9على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة  2013 مارس 8خ في وعلى القرار المؤر  ،2011 أكتوبر 5لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  2014أكتوبر  27وعلى القرار المؤرخ في   ،2013 فيفري 25لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة  2016ماي  2وعلى القرار المؤرخ في   ،2014أكتوبر  10لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  12على الملحق التعديلي عدد    .أعاله ةالمذكورات والمعدلة بالملحق 1975جانفي  16 الممضاة بتاريخ للبناء واألشغال العامة وعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016أفريل  13لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  13على الملحق التعديلي عدد 
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للبناء واألشغال العامة الممضى لالتفاقية المشتركة القطاعية  14المصادقة على الملحق التعديلي عدد تمت  ـ األول الفصل    : قرر ما يلي ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  3الفصل   .في كامل تراب الجمهوريةاالتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك  ل مناألوجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار، 2017 جويلية 11بتاريخ   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017أوت  30تونس في   .التونسية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

والمصادق عليها بقرار  1975جانفي  16العامة الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للبناء واألشغال   من جهة أخرى  ألخشابالجامعة العامة للبناء وا -  االتحاد العام التونسي للشغل -  من جهة  العامةالجامعة الوطنية لمقاولي البناء واألشغال  -  االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية -  :بين الممضين أسفله   للبناء واألشغال العامة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14لحق تعديلي عدد م   والصادرة  1975مارس  12وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  1على الملحق التعديلي عدد و  ،1975مارس  25المؤرخ في  20بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  1983مارس  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية  1983أفريل  14المؤرخ في  تاريخ لهذه االتفاقية الممضى ب 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983ماي  20المؤرخ في  38التونسية عدد 

والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1989جويلية  12 والصادر بالرائد الرسمي  1989أوت  10االجتماعية المؤرخ في    ،1989أوت  29المؤرخ في  58ية عدد للجمهورية التونس

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  3وعلى الملحق التعديلي عدد 
شؤون والمصادق عليه بقرار وزير ال 1990جويلية  14 والصادر بالرائد الرسمي  1990أوت  16االجتماعية المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990أوت  24و 21المؤرخ في  54للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  1993أوت  12 بالرائد الرسمي للجمهورية  والصادر 1993سبتمبر  7المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993سبتمبر  14المؤرخ في  69التونسية عدد 
والصادر بالرائد  1996أكتوبر  16االجتماعية المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1996سبتمبر  24  أكتوبر 25المؤرخ في  86نسية عدد الرسمي للجمهورية التو

لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  1999ماي  28 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية  1999جوان  9المؤرخ في  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  7 وعلى الملحق التعديلي عدد  ،1999جوان  15المؤرخ في  48ة عدد التونسي
والصادر  2002نوفمبر  25االجتماعية والتضامن المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2002نوفمبر  14 الممضى بتاريخ  االتفاقيةلهذه  8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  3المؤرخ في  98بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2005ديسمبر  29 جانفـي  17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  االجتماعية

الممضى بتاريخ  االتفاقيةلهذه  9وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006جانفي  24المؤرخ فـــي  7والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة عـــدد  2006
المؤرخ  16عدد والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  االجتماعيةوالمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2009جانفي  28 الممضى  االتفاقيةلهذه  10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009فيفري  24فـــي  ق عليه بقرار وزير الشؤون والمصاد 2011أكتوبر  5بتاريخ  والصادر بالرائد  2011أكتوبر  14المؤرخ في  االجتماعية أكتوبر  25المؤرخ في  81الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

الممضى  االتفاقيةلهذه  11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2013فيفري  25بتاريخ  والصادر بالرائد الرسمي  2013مارس  8في  المؤرخ االجتماعية   ،2013مارس  15المؤرخ في  22للجمهورية التونسية عدد 
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الممضى  االتفاقيةلهذه  12وعلى الملحق التعديلي عدد  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2014أكتوبر  10بتاريخ  والصادر بالرائد  2014 أكتوبر 27المؤرخ في  االجتماعية نوفمبر  7المؤرخ في  90هورية التونسية عدد الرسمي للجم
الممضى  االتفاقيةلهذه  13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  2016أفريل  13بتاريخ  والصادر بالرائد الرسمي  2016ماي  2المؤرخ في  االجتماعية الزيادات في األجور والمنح بعنوان حول محضر االتفاق ى وعل  ،2016ماي  6المؤرخ في  37للجمهورية التونسية عدد  في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2017-2016سنتي  بين االتحاد العام  2017مارس  10بتاريخ  مقطاعية والمبر عة والتجارة والصناعات التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصنا المبرم  2017مارس  10 فاقالتالتكميلي  االتفاقوعلى محضر   ،التقليدية تسند للعمال منحة حضور حدد : منحة الحضور ) ه"   :بآخر الفصل كما يلي " ه"تنقح الفقرة   مختلفة منح ) : جديد (  51ل الفص  :المشار إليها أعاله كما يلي القطاعية  من االّتفاقية المشتركة 52و 51ن ح الفصالّقني ـالفصل األول   :االّتفاق على ما يلي  مت  .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017ماي  23بتاريخ  منصوص ال" المنحة النصف يومية " ويتضمن هذا المبلغ    .2017في الشهر بداية من أول ماي  د 5,707 -  .2016بداية من أول أوت  د في الشهر 5,384 -  :مقدارها كما يلي  والمنقح  1948جانفي  8من األمر المؤرخ في  5عليها بالفصل  بالنسبة : ( المنحة الجملية للنقل) : جديد (  52الفصل   ". 1965ديسمبر  31باألمر المؤرخ في    .2016د في الشهر بداية من أول أوت  62,010 -   : ضبط مقدارها  كما يلي فعليا مصاريف النقلتسند منحة جملية للنقل إلى جميع العمال الذين يجابهون   )ين والوقتيينيللعمال القارين والعرض

على  احتسابهابالنسبة للعمال الوقتيين، فإن هذه المنحة يقع   .2017د في الشهر بداية من أول ماي  65,730 - حق بهذا المل ةاألجور المرفق اولطبق جدت ـ 2الفصل   .أساس أيام العمل الفعلي خالل الشهر المعني ة ـي حيز التنفيذ بدايـق التعديلـيدخل هذا الملح ـ 3 الفصل  .المرفقة بهذا الملحق التعديليجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور الذين يتقاضون أالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال ، 2017و 2016تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي   .2017 مايبداية من أول  4 وعدد 3 الجدوالن عدد -  .2016أوت بداية من أول  2 وعدد 1 الجدوالن عدد -  :حسب التاريخين التاليين  التعديلي خلدات الناتجة عن اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات : الفقرة األولى    :أحكام خاصة  ـ 4 الفصل  .2016أوت  أول نـم المؤسسة ونقابتها األساسية ،على أن ال تتجاوز شهر فيفري وذلك باتفاق بين  2016الزيادة في األجور والمنح بعنوان سنة 
االتحاد التونسي  ةرئيس  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017جويلية  11تونس في   .االتفاقالفترة التي يغطيها هذا  مالي طيلة اسانعكالقطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له المشتركة  االتفاقياتيتم االلتزام باحترام : الفقرة الثانية    .2018     شكري إدريس  حسن شبيل  لمقاولي البناء واألشغال العامة  رئيس الجامعة الوطنية  للبناء واألخشاب  الكاتب العام للجامعة العامة  وداد بو شماوي  نور الدين الطبوبي  التقليديةوالصناعات  والتجارة للصناعة
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