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صة الممضاة وعلى االتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخا  ،2016ديسمبر  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2017جانفي  6وعلى القرار المؤرخ في   ،2015 جانفي 16الممضيين بتاريخ  لهذه االتفاقية 6 وعدد 5 على الملحقين التعديليين عدد المتعلق بالمصادقة 2015 جانفي 27وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011  أكتوبر14وعلى القرار المؤرخ في   ،2009أوت  21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 سبتمبر 4وعلى القرار المؤرخ في   ،2006أفريل  7 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 ماي 3خ في وعلى القرار المؤر  ،2003جانفي  17 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2003 جانفي 24وعلى القرار المؤرخ في   على االتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة، المتعلق بالمصادقة 1997 فيفري 4وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37ا ، وخاصة فصله1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة لالتفاقية 8يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 فيفري 2 االجتماعية مؤرخ في قرار من وزير الشؤون لالتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الممضى بتاريخ  8دقة على الملحق التعديلي عدد الفصل األول ـ تمت المصا  :قرر ما يلي   .عالهأ والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة 1996 نوفمبر 6بتاريخ 
كة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األول من االتفاقية المشترجميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2018 جانفي 10  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 فيفري 2تونس في   .في كامل تراب الجمهورية

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

للمصحات المشتركة القومية بعد االطالع على االتفاقية   من جهة أخرى  ةح الجامعة العامة للص-   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   الغرفة النقابية الوطنية لمصحات تصفية الدم -  النقابية الوطنية للمؤسسات اإلستشفائية الخاصة الغرفة -   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله  للمصحات الخاصة  لالتفاقية المشتركة القطاعية  8ملحق تعديلي عدد  يخ  لهذه االتفاقية الممضى بتار1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1997 فيفري 18 المؤرخ في 14بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادرة 1997 فيفري 4وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليها بقرار 1996 نوفمبر 6 بتاريخ الخاصة الممضاة
  ،2003 جانفي 31 المؤرخ في 9للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2003 جانفي 24 المؤرخ في والتضامن  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية2003 جانفي 17

ر وزير الشؤون  والمصادق عليه بقرا2006أفريل  7بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 2وعلى الملحق التعديلي عدد      ماي 3 المؤرخ في  والتضامن والتونسيين بالخارجاالجتماعية
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2006 ماي 9المؤرخ في  37 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

 المؤرخ في 73والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 سبتمبر 4 المؤرخ في والتضامن والتونسيين بالخارج  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية2009 أوت 21
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد  ،2009  سبتمبر11
 أكتوبر 21 المؤرخ في 80الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011توبر  أك14المؤرخ في  االجتماعية والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 28

 فيفري 6 المؤرخ في 11للجمهورية التونسية عدد الرسمي  بالرائد ران والصاد2015 جانفي 27المؤرخ في  االجتماعية بقرار وزير الشؤون هما والمصادق علي2015 جانفي 16بتاريخ  الممضيان لهذه االتفاقية  6 و5وعلى الملحق التعديلي عدد    ،2011
2015،  
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 بتاريخ الممضىلهذه االتفاقية  7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 االتفاق حول الزيادات في األجور و المنح بعنوان سنتي وعلى  ،2017 جانفي 27 المؤرخ في 8التونسية عدد  بالرائد الرسمي للجمهورية ر والصاد2017 جانفي 6المؤرخ في   بقرار وزير الشؤون االجتماعيةعليه والمصادق 2016 ديسمبر5

في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة قطاعية  2016-2017 المبرم  2017 مارس 10تفاق وعلى محضر االتفاق التكميلي ال  للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،بين االتحاد العام التونسي  2017 مارس 10بتاريخ المبرم و بداية من أول أوت   الصنف    :ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي  :منحة النقل): جديد (45الفصل    :ا يلي المشار إليها أعاله كم القطاعيةاالتفاقية المشتركة من  مكرر47و  مكرر45 و45ول نّقح الفصت  ـالفصل األول  : االّتفاق على ما يليمت  .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 ماي 23بتاريخ 
نقل المحدثة باألمر عدد وتتضمن هذه المبالغ مقدار منحة ال     د69,287   د65,365  اإلطارات   د61,421   د57,945  أعوان التسيير   د55,804   د52,645  أعوان التنفيذ  2017ماي بداية من أول   2016

المنصوص عليها " النصف يوميةالمنحة "وذلك عالوة على   .2017 د في الشهر بداية من أول ماي 3,370 -  .2016 د في الشهر بداية من أول أوت 3,180 -  : تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها كما يلي   :منحة الحضور) : جديد( مكرر45الفصل   .1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503  .  1997 فيفري 18 بتاريخ 14بالرائد الرسمي عدد المصاحب لالتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الصادرة  والتي وقع إدماجها بجدول األجور 1965 ديسمبر 31المؤرخ في  والمنقح باألمر 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5بالفصل 

، بنفس الزيادات 2017أول ماي و 2016إلى حد أول أوت المطابقة الختصاصاتهم والمضبوطة بجداول األجور المعمول بها  ويتمّتع األعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور األساسية   .2017 بداية من أول ماي 4 وعدد3 الجدوالن عدد -  .2016 بداية من أول أوت 2دد  وع1 الجدوالن عدد -  :التعديلي حسب التواريخ التالية  تطبق جداول األجور المرفقة بهذا الملحق  ـ2الفصل   .  2017 د بداية من أول ماي 16,854 -  .2016 د بداية من أول أوت 15,900 -  :يلي تسند لكافة األعوان و العملة منحة خطر العدوى تقدر كما   :منحة خطر العدوى) : جديد(ر مكر47الفصل  المؤسسة ونقابتها األساسية، على أن ال تتجاوز شهر فيفري  وذلك باتفاق بين 2016الزيادة في األجور والمنح بعنوان سنة ة المتخلدات الناتجة عن اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولبالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات : الفقرة األولى   : أحكام خاصة  ـ4الفصل    .2016أوت أول  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ3الفصل   . األجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي من نفس االختصاص والناتجة عن تطبيق جدوال المسندة للعمال
ه القطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون ليتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة :  الفقرة الثانية   .2018  للعمالعن المنّظمات النقابية   .2018  جانفي10 تونس في  . مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقانعكاس

 التونسي للشغل األمين العام لالتحاد العام العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب 
 عثمان جلولي  للصحةالكاتب العام للجامعة العامة  وداد بوشماوي بوبينور الدين الط والصناعات التقليدية والتجارة رئيسة االتحاد التونسي للصناعة

  بوبكر زخامة  للمؤسسات اإلستشفائية الخاصة  رئيس الغرفة النقابية الوطنية
 

 طارق النيفر  لمصحات تصفية الدمرئيس الغرفة النقابية الوطنية 
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