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  ،2013فيفري  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 فيفري 19وعلى القرار المؤرخ في   ،2011سبتمبر  28قية الممضى بتاريخ  لهذه االتفا9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29االتفاقية الممضى بتاريخ  لهذه 7على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996سبتمبر  24 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1996 أكتوبر 16وعلى القرار المؤرخ في   ،1993ديسمبر  15 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3عدد على الملحق التعديلي  المتعلق بالمصادقة 1994 جانفي 10وعلى القرار المؤرخ في   ، 1991جانفي  30 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1991 مارس 11وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1 التعديلي عدد على الملحق المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   مشتقاته،على االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع  المتعلق بالمصادقة 1975 مارس 12وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27قانون عدد وعلى مجلة الشغل الصادرة بال  بعد االطالع على الدستور،   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته لالتفاقية 13يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 جويلية 3قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 3تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل تعديلي على  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق ال2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2017 جوان 19الممضى بتاريخ لالتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته  13الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي   .التعديلية المذكورة أعاله بالملحقات ، والمعدلة1975 جانفي 16مشتقاته الممضاة بتاريخ وعلى االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع   ،2016 أفريل 4 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 أفريل 8وعلى القرار المؤرخ في   ،2014أكتوبر  20لممضى بتاريخ  لهذه االتفاقية ا11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 نوفمبر 4وعلى القرار المؤرخ في 

            محمد الطرابلسي       وزير الشؤون االجتماعية
 جانفي 16النفط وجميع مشتقاته بالبالد التونسية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع   من جهة أخرى   الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية-   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله   وجميع مشتقاته  لتجارة وتوزيع النفط  لالتفاقية المشتركة القطاعية  13دد ـتعديلي ع ملحق  

ائد الرسمي للجمهورية  والصادرة بالر1975 مارس 12في  والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1975   ،1975 مارس 29 المؤرخ في 21التونسية عدد 
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 أكتوبر 27تجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ وعلى االتفاق المتعلق بالزيادة السنوية في األجور بقطاع   ،1983 أفريل 29 المؤرخ في 33التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1988
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1991 مارس 22 و 19 المؤرخ في 20التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1991 مارس 11المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1991 جانفي 30
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1994 جانفي 25 المؤرخ في 7رية التونسية عدد للجمهو والصادر بالرائد الرسمي 1994 جانفي 10االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1993 ديسمبر 15
 أكتوبر 25 المؤرخ في 86الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 1996 أكتوبر 16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 سبتمبر 24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد    ،1996
ة الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقي6وعلى الملحق التعديلي عدد    ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  13 المؤرخ في 101بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في المصادق عليه بقرار وزير الشؤون  و2005 ديسمبر 29

 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 20المؤرخ في  6 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  وزير الشؤون اإلجتماعية  والمصادق عليه بقرار2009 جانفي 28
  ،2009 فيفري 24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 اكتوبر 21 المؤرخ في 80الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011 اكتوبر 14جتماعية   المؤرخ في اال والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 سبتمبر 28

ر بالرائد  والصاد2013 فيفري 19االجتماعية   المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011  فيفري 22 المؤرخ في 16الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
 نوفمبر 18 المؤرخ في 93الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014 نوفمبر 4االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 20بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013
الممضى بين الجامعة العامة للنفط وعلى محضر اإلتفاق   ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 4بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى   ،2017 جوان 9بتاريخ المبرم  الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطيةوالمواد الكيمياوية و في القطاعات الخاضعة إلتفاقيات مشتركة  2017- 2016سنتي  المبرم  2017 مارس 10وعلى محضر اإلتفاق التكميلي إلتفاق   ،التقليديةالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام  2017مارس  10المبرم بتاريخ قطاعية و ط ضب، 1982 مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503عدد يتمّتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة المحدثة باألمر     منحة الّنقل) : جديد  ( 43الفصل   :  المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية  من االّتفاقية المشتركة 44 و43الن  الفصينّقح ـالفصل األول   : االّتفاق على ما يلي تم  .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 ماي 23بتاريخ    :مقدارها الشهري كما يلي 

 .2016 د بداية من أول جانفي 58,300
  . اإلمتيازات المختلفة:) جديد  ( 44الفصل   .2017 د بداية من أول جانفي 61,800
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بآخر الفصل كما " المنحة النصف يومية ) 12"إضافة النقطة  ة المنصوص تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنح  :منحة الحضور ) 12"    :يلي    : ، تقدر كما يلي 1965 ديسمبر 31باألمر المؤرخ في  والمنقح 1948 جانفي 8 من األمر المؤرخ في 5عليها بالفصل 

 .2016 د في الشهر بداية من أول جانفي 5,385
حسب المقادير   ،2017 وأول جانفي 2016اية من أول جانفي بد تسند إلى كافة العمال زيادات شهرية في األجور  ـ2الفصل     .2017 د في الشهر بداية من أول جانفي 5,707 ا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  يدخل هذ ـ4الفصل   .األجور المرفقين بهذا الملحق التعديليالعمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدولي الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على   2017 و2016 تنسحب بصفة استثنائية و بالنسبة لسنتي   .2017 بداية من أول جانفي 2جدول عدد  .2016 بداية من أول جانفي 1جدول عدد   :التعديلي حسب التواريخ التالية  بهذا الملحق يناألجور المرفقيطبق جدوال   ـ3الفصل      د141,195   د133,203  مدير  5الصنف    د137,105   د129,344  كاهية مدير أول   د133,015   د125,485  كاهية مدير   د125,743   د118,625  مستخدم عال   د114,835   د108,335  مستخدم رئيسي  4الصنف    د108,472   د102,332  مستخدم ذو كفاءة عالية   د91,353    د86,182  مستخدم ذو كفاءة  3الصنف    د85,672   د80,822  مستخدم   د71,673    د67,616  عامل ذو كفاءة عالية  2ف الصن   د69,855   د65,901  عامل ذو كفاءة   د68,537   د64,658  عامل   د62,682   د59,134  شغال ذو كفاءة عالية  1الصنف    د61,205   د57,740  شغال ذو كفاءة   د60,220   د56,811  شغال  2017مبلغ الزيادة بعنوان سنة   2016مبلغ الزيادة بعنوان سنة   الصنف    :المذكورة بالجدول التالي  بتها األساسية، على أن ال تتجاوز شهر فيفري المؤسسة ونقا  وذلك باتفاق بين 2016الزيادة في األجور والمنح بعنوان سنة اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات : الفقرة األولى   : أحكام خاصة  ـ5الفصل   . 2016 جانفي أول 

2018.  

.                          إنعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا اإلتفاق القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له يتم االلتزام باحترام اإلتفاقيات المشتركة : الفقرة الثانية  للجامعة العامة  الكاتب العام  وداد بو شماوي  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية  التونسي للشغل  والتجارة االتحاد التونسي للصناعة ةرئيس  األمين العام لالتحاد العام  العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   للعمالعن المنّظمات النقابية   .2017  جوان19تونس في    حمادي الخميري  الحسناوي السميري  الكاتب العام  لشركات توزيع المواد النفطية  رئيس الغرفة النقابية  ويةوالمواد الكيميا للنفط
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