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  .2016 أفريل 4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

كلفت الدكتورة نوال الشاوش حرم بسباس، أستاذ محاضر 
مراض الرئة مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أ

II بأريانة" عبد الرحمان مامي" بمستشفى.  

  

  .2016 أفريل 4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

كلف الدكتور محمد يونس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي 
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب وعلم الرثية 

  .بالمهدية" الطاهر صفر"بمستشفى 

  

  .2016 أفريل 4الحكومة مؤرخ في بمقتضى قرار من رئيس 

كلفت السيدة إيمان لميم حرم بلوزة، أستاذ محاضر مبرز 
استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمعهد 

  .صالح عزيز بتونس

  

  .2016 أفريل 4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

برز كلفت الدكتورة لمياء ثابت حرم الجربي، أستاذ محاضر م
استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية 

  .وبنك الدم بمركز اإلصابات والحروق البليغة ببن عروس

  

  .2016 أفريل 4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

كلف الدكتور محمد نبيل نصيب، أستاذ استشفائي جامعي في 
يات لألطفال الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوم

  .لألطفال بتونس" البشير حمزة"بمستشفى 

  

  .2016 أفريل 4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

كلفت الدكتورة هدى بن األمين، طبيب المستشفيات، بمهام 
رئيس قسم مخبر الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي بمنزل 

  .بورقيبة

  

  .2016يل  أفر4بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 

أنهي تكليف الدكتور محمد صالح الدعجي، طبيب رئيس 
للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب العام بالمستشفى 

  .المحلي بماطر

   الشؤون االجتماعيةوزارة
  

يتعلق  2016 أفريل 8 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقرار 
تركة  لالتفاقية المش12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  .لصانعي ووكالء السياراتالقطاعية 

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  بعد االطالع على الدستور،

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

 المتعّلق 1983 ديسمبر 21وعلى القرار المؤرخ في 
قية المشتركة القومية لصانعي ووكالء بالمصادقة على االتفا

  السيارات،

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في 

   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ1على الملحق التعديلي عدد 
  ،1989 فيفري 22

 المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
  تفاقية الممضى بتاريخ لهذه اال2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990 جويلية 14

 المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993 أوت 12

 المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
الممضى  لهذه االتفاقية 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999 ماي 28

 المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2002 نوفمبر 14تاريخ ب

 المتعّلق بالمصادقة 2006  جانفي17وعلى القرار المؤرخ في 
   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ7على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005 ديسمبر 29

 المتعّلق بالمصادقة 2009  فيفري17وعلى القرار المؤرخ في 
  خ لهذه االتفاقية الممضى بتاري8على الملحق التعديلي عدد 

  ،2009 جانفي 28
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 المتعلـق بالمـصادقة   2011 نـوفمبر   1وعلى القرار المؤرخ فـي      
 22 لهـذه االتفاقيـة الممـضى بتـاريخ     9على الملحق التعديلي عـدد      

  ،2011أكتوبر 

تعلق بالمصادقة الم 2013 مارس 8  فيالمؤرخقرار وعلى ال
  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد 

  ،2013ري  فيف25

تعلق الم 2014 ديسمبر 16 مؤرخ فيالقرار الوعلى 
لهذه االتفاقية الممضى  11بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014 ديسمبر 4 بتاريخ

وعلى االتفاقيـة المشتركة القومية لصانعي ووكالء السيارات 
 والمعدلة بالملحقات المذكورة ،1983 ديسمبر 2الممضاة بتاريخ 

  .أعاله

  :قرر ما يلي 

 12 تمت المصادقة على الملحق التعـديلي عـدد   ـالفصل األول  
لالتفاقيــة المــشتركة القطاعيــة لــصانعي ووكــالء الــسيارات الممــضى    

  .والمصاحب لهذا القرار 2016 مارس 23 بتاريخ

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على ـ  2الفصل 
شاطات المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة التابعين للن

األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك 
  .في كامل تراب الجمهورية

  .2016 أفريل 8تونس في 
  الشؤون االجتماعيةوزير 

  محمود بن رمضان

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

  

  دد12ــعملحق تعديلي 
  لالتفاقية المشتركة القطاعية

 نعي ووكالء السياراتلصا
  

  :بين الممضين أسفله 
   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ
   الغرفة الوطنية لوكالء وصانعي السياراتـ

  من جهة

   االتحاد العام التونسي للشغلـ

   والكهرباء واإللكترونيك الجامعة العامة للمعادنـ
  من جهة أخرى

ية المشتركة القومية لصانعي ووكالء بعد االطالع على االتفاق
 والمصادق عليها 1983 ديسمبر 2السيارات الممضاة بتاريخ 

 1983 ديسمبر 21بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
 المؤرخ 14 عدد والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  ،1984 فيفري 28في 

ة الممضى بتاريخ  لهذه االتفاقي1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

 والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 22االجتماعية المؤرخ في 
  ،1989 مارس 24 المؤرخ في 21ة عدد للجمهورية التونسي

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
رار وزير الشؤون  والمصادق عليه بق1990 جويلية 14

 والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في 
  ،1990 سبتمبر 14 المؤرخ في 58عدد للجمهورية التونسية 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 أوت 12

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 سبتمبر 7المؤرخ في 
  ،1993ر  سبتمب17 المؤرخ في 70التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1996 جويلية 23

 والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في 
 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد ية الرسمي للجمهورية التونس

1996،  

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9المؤرخ في 
  ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48ة عدد التونسي

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6تعديلي عدد وعلى الملحق ال
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14

 والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في 
 29 المؤرخ في 97عدد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

  ،2002نوفمبر 

ى بتاريخ  لهذه االتفاقية الممض7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006

  ،2006 جانفي 27المؤرخ في 
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009  جانفي28

 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 
 المؤرخ في 16والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

  ،2009 جانفي 24

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
ليه بقرار وزير الشؤون  والمصادق ع2011 أكتوبر 22

 والصادر بالرائد الرسمي 2011 نوفمبر 1االجتماعية المؤرخ في 
  ،2011 نوفمبر 18 المؤرخ في 88للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في 
  ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 ديسمبر 4بتاريخ 

 والصادر بالرائد 2014 ديسمبر 16االجتماعية المؤرخ في 
  ،2015 جانفي 6 المؤرخ في 2 التونسية عدد الرسمي للجمهورية

 حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان االتفاق محضر وعلى 
 مشتركة قطاعية التفاقياتفي القطاعات الخاضعة  2015سنة 

بين االتحاد العام التونسي  2016 جانفي 28المبرم بتاريخ و
 تقليدية،للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات ال

االّتفاق على ما يلي تم :  

 المشتركة  االتفاقية من53 و50 الننّقح الفصي  ـالفصل األول
  : المشار إليها أعاله كما يليالقطاعية

  : منحة الّنقل): جديد (50الفصل 

تسند لكل عامل منحة نقل تسدد شهريا وفق أيام العمل وذلك 
 1982 لسنة 503عالوة على المقدار المضبوط  باألمر عدد 

 و المتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة 1982 مارس 16المؤرخ في 
ضبط . النقل في القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة الشغل

  . د في الشهر 56,166مقدار هذه المنحة بـ 

  :منحة نصف يومية :  )جديد (53الفصل 

منحة ) القارين منهم أو غير القارين(تسند لكافة العاملين 
يساوي ) تسمى أيضا منحة حضور أو منحة مواضبة(ف يومية نص

  . مليم عن كل نصف يوم عمل ينجز كليا أو جزئيا118مبلغها  

  .وتعتبر كل فترة عمل بأربع ساعات متتابعة بمثابة نصف يوم

 ساعة 24ال تخول منحة الحضور أكثر من مرتين في الـ 
  .المتعاقبة

بهذا الملحق التعديلي  قيطبق جدول األجور المرف ـ 2الفصل 
  .2015بداية من أول سبتمبر 

، الزيادات في 2015تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 
األجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين 
يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجدول األجور المرفق 

  .بهذا الملحق التعديلي

 التعديلـي حيز التنفيذ بداية يدخل هذا الملحـق ـ 3الفصل 
  .2015مـن أول سبتمبر 

  :  أحكام خصوصية ـ4الفصل 

  : فقرة أولى

للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة 
 ومقاديرها المالية خالل المفاوضات إسنادهاالحضور وطرق 
  .  لمراجعة هذه االتفاقية2017-2016الجماعية المقبلة 

  : فقرة ثانية

يتم االلتزام باحترام أحكام هذه االتفاقية المشتركة القطاعية 
وعدم المطالبة بأي زيادة في األجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي 

  .طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي

  : فقرة ثالثة

تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة 
في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا االتفاقيات المشتركة القطاعية 

للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر 
  ، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي2015سبتمبر 

 وتنتهي قبل موفى 2016تنطلق خالل شهر مارس  2016-2017
 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ 2016شهر ماي 

 على أن تتم العودة إلى 2016داية من شهر أوت بصفة استثنائية ب
 وما قبلها حسب 2014تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 

 .2017تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 

  .2016 مارس 23  تونس في

  عن المنّظمات النقابية للعمال
  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
  حسين العباسي

منّظمات النقابية ألصحاب عن ال
  العمل

 االتحاد التونسي ةرئيس
  للصناعة والتجارة

  والصناعات التقليدية
  وداد بوشماوي

  الكاتب العام
 للجامعة العامة للمعادن
  والكهرباء واإللكترونيك

  الطاهر البرباري

  رئيس الغرفة الوطنية
  لوكالء وصانعي السيارات
  عبد الستار بن مصطفى
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