وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ
في  20سبتمبر  2006المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين
استشفائيين جامعيين في الصيدلة ،كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار
المؤرخ في  26أكتوبر ،2010
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يأتي :
الفصل اﻷول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الخميس 27
جويلية  2017واﻷيام الموالية مناظرة ﻻنتداب مساعدين
استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل  2ـ تفتح هذه المناظرة طبقا ﻷحكام القرار المشار إليه
أعﻼه المؤرخ في  20سبتمبر  2006المتمم والمنقح بالقرار
المؤرخ في  26أكتوبر  2010في اﻻختصاصات التالية ولعدد
المراكز المذكورة أسفله :
ـ علم الطفيليات  :مركزان،
ـ الفيزياء اﻹحيائية  :مركز واحد،
ـ علم السموميات  :مركز واحد،
ـ الكيمياء التحليلية  :مركز واحد،
ـ علم اﻷحياء الدقيقة  :خمسة مراكز،
ـ الصيدلة السريرية  :مركزان،
ـ علم الفيروسات  :مركز واحد،
ـ علم الدواء  :مركز واحد،
ـ علم أمراض الدم  :ثﻼث مراكز،
ـ الصيدلة الجالونسية  :مركز واحد،
ـ الكيمياء اﻹحيائية  :مركز واحد.
الفصل  3ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة
لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز ) (1واحد ،وذلك في
اﻻختصاص التالي :
ـ الكيمياء اﻹحيائية.
الفصل  4ـ يغلق سجل الترشحات يوم  29جوان .2017
الفصل  5ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  15جوان .2017
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة الصحة
سميرة مرعي فريعة

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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بمقتضى أمر حكومي عدد  803لسنة  2017مؤرخ في  15جوان
.2017
سمي السيد علي بلحاج ،أستاذ مساعد للتعليم العالي ،مكلفا
بمأمورية بديوان وزير الشؤون اﻻجتماعية ابتداء من  19ماي
.2017

بمقتضى أمر حكومي عدد  804لسنة  2017مؤرخ في  20جوان
.2017
كلف السيد محمد الزريبي ،متفقد مركزي للشغل ،بمهام رئيس
مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل واﻷمراض
المهنية بوزارة الشؤون اﻻجتماعية.
عمﻼ بأحكام اﻷمر عدد  3011لسنة  2008المؤرخ في 15
سبتمبر  ،2008يواصل المعني باﻷمر التمتع بالمنح واﻻمتيازات
المخولة لمدير عام إدارة مركزية درجة استثنائية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  805لسنة  2017مؤرخ في  20جوان
.2017
كلف السيد محمد بن يوشع ،أخصائي اجتماعي عام ،بمهام
مدير عام النهوض اﻻجتماعي بوزارة الشؤون اﻻجتماعية.
بمقتضى أمر حكومي عدد  806لسنة  2017مؤرخ في  19جوان
.2017
منح السيد حاتم التليلي ،متصرف أول درجة ثالثة بالصندوق
الوطني للضمان اﻻجتماعي ،عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية
ابتداء من  7سبتمبر .2016

قرار من وزير الشؤون اﻻجتماعية مؤرخ في  15جوان 2017
يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  3لﻼتفاقية
المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك والمؤسسات المالية )معدلة(.
إن وزير الشؤون اﻻجتماعية،

بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد  27لسنة 1966
المؤرخ في  30أفريل  1966وخاصة فصلها  37وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في  24ديسمبر  1975المتعلق
بالمصادقة على اﻻتفاقية المشتركة القومية ﻷعوان البنوك
والمؤسسات المالية،
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وعلى القرار المؤرخ في  17فيفري  2014المتعلق بالمصادقة
على اﻻتفاقية المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك والمؤسسات
المالية )معدلة(،
وعلى القرار المؤرخ في  16ديسمبر  2014المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  1لهذه اﻻتفاقية الممضى
بتاريخ  27نوفمبر ،2014

وعلى القرار المؤرخ في  5أفريل  2016المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد  2لهذه اﻻتفاقية الممضى بتاريخ 9
مارس ،2016

وعلى اﻻتفاقية المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك والمؤسسات
المالية الممضاة بتاريخ  29نوفمبر .2013
قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3
لﻼتفاقية المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك والمؤسسات المالية
الممضى بتاريخ  15ماي  2017والمصاحب لهذا القرار.

الفصل  2ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي في
كامل تراب الجمهورية على جميع المؤجرين والعملة التابعين
للنشاطات المضبوطة بالفصل اﻷول من اﻻتفاقية المشتركة
القطاعية المشار إليها أعﻼه والتي حددها التشريع الخاص بالمهنة
البنكية باستثناء أعوان البنك المركزي التونسي.
تونس في  15جوان .2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزير الشؤون اﻻجتماعية
محمد الطرابلسي

والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون اﻻجتماعية المؤرخ في 17

فيفري  2014والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد

 23المؤرخ في  21مارس ،2014

وعلى الملحق التعديلي عدد  1لهذه اﻻتفاقية الممضى بتاريخ

 27نوفمبر  2014والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
اﻻجتماعية المؤرخ في  16ديسمبر  2014والصادر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2المؤرخ في  6جانفي ،2015

وعلى الملحق التعديلي عدد  2لهذه اﻻتفاقية الممضى بتاريخ

 9مارس  2016والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون اﻻجتماعية
المؤرخ في  5أفريل  2016والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد  29المؤرخ في  8أفريل ،2016

وعلى محضر اﻻتفاق المتعلق بالزيادة في اﻷجور بعنوان سنتي

 2016و 2017المبرم بتاريخ  14أفريل  2017بين الجمعية
المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة

للبنوك والمؤسسات المالية.

تم اﻻتفاق على ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يطبق جدوﻻ اﻷجور المرفقان بهذا الملحق
التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ بداية من أول ماي سنة ،2016
تونس في  15ماي .2017

والمؤسسات المالية

بين الممضين أسفله :

من جهة

ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لﻼتحاد

صفحــة 2082

والمؤسسات المالية )معدلة( الممضاة بتاريخ  29نوفمبر 2013

الفصل  2ـ يدخل الملحق التعديلي حيز التنفيذ ابتداء من
أول ماي .2016

لﻼتفاقية المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك

العام التونسي للشغل

بعد اﻻطﻼع على اﻻتفاقية المشتركة القطاعية ﻷعوان البنوك

ـ بداية من أول ماي سنة .2017

ملحق تعديلي عدد 3

ـ الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

من جهة أخرى

اﻷمين العام لﻼتحاد العام
التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي

الكاتب العام للجامعة العامة
للبنوك والمؤسسات المالية
عبد الحميد الجﻼلي
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رئيس الجمعية المهنية التونسية
للبنوك والمؤسسات المالية
أحمد الكرم

المندوبة العامة للجمعية المهنية
التونسية للبنوك والمؤسسات
المالية
منى سعيد
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صفحـة 2083

صفحــة 2084
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