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 الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة وزارة

  

 أكتوبر 14 مؤرخ في 2016 لسنة 1183أمر حكومي عدد 
يتعلق بتسخير بعض األعوان التابعين لشركة النقل  2016

  .بواسطة األنابيب

   رئيس الحكومة،إن

  باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،

  بعد االطالع على الدستور،

   منها،107وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 

 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27وعلى القانون عدد 
متعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي  ال1966

 1994 لسنة 29نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 
  ،1994 فيفري 21المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

كة النقل بواسطة وحيث أن إضراب بعض األعوان التابعين لشر
  األنابيب من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبالد،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الفصل األول ـ يقع تسخير األعوان المبينين بالقائمة الملحقة 
لهذا األمر الحكومي والتابعين لشركة النقل بواسطة األنابيب للعمل 

  .2016 أكتوبر 17بتداء من يوم ا

 ـ يجري العمل حاال بهذا األمر الحكومي ويبلغ فحواه 2الفصل 
بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن 

  .طريق أعوان الضابطة العدلية

 ـ على األعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا 3الفصل 
 يلتحقوا بمراكز عملهم على ذمة شركة النقل بواسطة األنابيب وأن

  .العادية للقيام باألعمال التي تطلب منهم

 ـ كل من ال يمتثل إلجراءات التسخير يتعرض 4الفصل 
  .للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

 ـ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة 5الفصل 
ب مكلفان، كل والرئيس المدير العام لشركة النقل بواسطة األنابي

فيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد 
  .الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 أكتوبر 14تونس في 
  

  
  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

   الشؤون االجتماعيةوزارة
  

 يتعلق 2016 أكتوبر 11 من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ فيقـرار 
لالتفاقية المشتركة  14 تعديلي عددبالمصادقة على الملحق ال

  .القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها

  إن وزير الشؤون االجتماعية،

  على الدستور، طالع  بعد اال

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

المتعّلق  1975 جويلية 17 وعلى القرار المؤرخ في
بالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية 

  والمؤسسات المشابهة لها،

 المتعّلق بالمصادقة 1983 أوت 23وعلى القرار المؤرخ في 
 13التفاقية الممضى بتاريخ  لهذه ا1على الملحق التعديلي عدد 

  ،1983 أفريل

 المتعّلق بالمصادقة 1985س  مار18وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد 

  ،1984 سبتمبر

 المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 22وعلى القرار المؤرخ في 
 22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد 

  ،1989 فيفري

لمتعّلق بالمصادقة  ا1990 أوت 31وعلى القرار المؤرخ في 
 14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد 

  ،1990جويلية 

 المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في 
 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5على الملحق التعديلي عدد 

  ،1993جوان 

 المتعّلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 6المصادقة على الملحق التعديلي عدد ب

  ،1996 جويلية 23بتاريخ 

 المتعّلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في 
 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد 

  ،1999ماي 

 المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 8 على الملحق التعديلي عدد بالمصادقة

  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ 

 المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في 
 29 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 9على الملحق التعديلي عدد 

  ،2005ديسمبر 

 المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في 
 28 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 10لملحق التعديلي عدد على ا

  ،2009جانفي 



  84عـــدد   2016 أكتوبر 14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3416صفحــة 

 المتعلق بالمصادقة 2012 ماي 17وعلى القرار المؤرخ في 
 30 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 11على الملحق التعديلي عدد 

  ،2012مارس 

 المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 8وعلى القرار المؤرخ في 
 27 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 12يلي عدد على الملحق التعد

  ،2013فيفري 

 المتعلق بالمصادقة 2014 أوت 21وعلى القرار المؤرخ في 
 22 الممضى بتاريخ االتفاقية لهذه 13على الملحق التعديلي عدد 

  ،2014جويلية 

 للنزل السياحية القطاعيةوعلى االتفاقية المشتركة 
، 1975 أفريل 29ة بتاريخ والمؤسسات المشابهة لها الممضا

  .عدلة بالملحقات المذكورة أعالهوالم

  :قرر ما يلي 

 14 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد ـ األولالفصل 
لالتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة 

  . والمصاحب لهذا القرار2016 سبتمبر 16 لها الممضى بتاريخ

تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ 2 الفصل
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل 
األول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله ، وذلك 

  .في كامل تراب الجمهورية

  .2016 أكتوبر 11 يتونس ف
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة

 يوسف الشاهد

  ون االجتماعيةوزير الشؤ

محمد الطرابلسي                 

  
   14ملحق تعديلي عدد 

  لالتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية 
  والمؤسسات المشابهة لها

  :بين الممضين أسفله 
  الجامعة التونسية للنزل ـ

  من جهة
   االتحاد العام التونسي للشغلـ
والسياحة والتجارة للصناعات الغذائية  الجامعة العامة ـ

  والصناعات التقليدية
  من جهة أخرى

بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية 
 1975 أفريل 29والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 

 17والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
مهورية التونسية  والصادرة بالرائد الرسمي للج1975جويلية 

  ،1975 أوت 22 المؤرخ في 56عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 أفريل 13

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أوت 23المؤرخ في 
  ،1983 سبتمبر 9 و6 المؤرخ في 58التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1984 سبتمبر 11

 والصادر بالرائد الرسمي 1985 مارس 18االجتماعية المؤرخ في 
  ،1985 ماي 3 المؤرخ في 35للجمهورية التونسية عدد 

ضى بتاريخ  لهذه االتفاقية المم3وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22

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

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد 
ير الشؤون  والمصادق عليه بقرار وز1990 جويلية 14

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

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11

در بالرائد الرسمي للجمهورية  والصا1993 أوت 2المؤرخ في 
  ،1993 أوت 6 المؤرخ في 58التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23

 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1996 جويلية 24المؤرخ في 
  ،1996 جويلية 26مؤرخ في  ال60التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى 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 48التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2002 نوفمبر 14

 والصادر بالرائد الرسمي 2002 نوفمبر 25والتضامن المؤرخ في 
  ،2002 ديسمبر 13 المؤرخ في 101للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

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

  ،2006 جانفي 24المؤرخ في 
 لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد 

صادق عليه بقرار وزير الشؤون  والم2009 جانفي 28بتاريخ 
 فيفري 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 

 16 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2009
  ،2009 فيفري 24المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد 
زير الشؤون  والمصادق عليه بقرار و2012 مارس 30بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2012 ماي 17االجتماعية المؤرخ في 
  ،2012 ماي 22 المؤرخ في 40للجمهورية التونسية عدد 
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 لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 فيفري 25بتاريخ 

ادر بالرائد الرسمي  والص2013 مارس 8االجتماعية المؤرخ في 
  ،2013 مارس 15 المؤرخ في 22للجمهورية التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد 
 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 جويلية 22بتاريخ 

 والصادر بالرائد الرسمي 2014 أوت 21االجتماعية المؤرخ في 
  ،2014 أوت 22لمؤرخ في  ا68للجمهورية التونسية عدد 

وعلى محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان 
 في قطاع النزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها 2015سنة 

 بين االتحاد العام التونسي 2016 سبتمبر 15والمبرم بتاريخ 
  .للشغل والجامعة التونسية للنزل

  :تم االتفاق على ما يلي 
 مكرر من االتفاقية 51 و51الفصل األول ـ ينقح الفصالن 

  :المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي 
  منحة النقل) : جديد (51الفصل 

للمؤجر اإلمكانية ـ حسب الظروف ـ إما أن يضمن نقل األعوان 
  .غير المتمتعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقلهم

إلى " خدمات"إلى األصناف من حددت مصاريف النقل بالنسبة 
  . د في الشهر57,500بـ " 2أعلى " "

، "2إطار"و" 1إطار "و" 1أعلى "أما بالنسبة لألصناف 
  . د في الشهر62,500حددت بـ 

 503وتدخل في هذه المنحة، المنحة المحدثة باألمر عدد 
  .وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر. 1982 مارس 16المؤرخ في 

وة العامل للعمل خارج أوقات العمل لضرورة وفي صورة دع
  .العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله

  منحة الحضور) : جديد( مكرر 51الفصل 
 مليما في 615يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبطت بـ 

  . د في الشهر3,000اليوم ويضاف إليها 
 ـ يطبق جدول األجور المرفق بهذا الملحق التعديلي 2الفصل 

  .2016من أول جانفي بداية 
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على كافة 

  .العمال مهما كانت األجور التي يتقاضونها
 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من 3الفصل 
  .2016أول جانفي 

  .2016 سبتمبر 16تونس في 

  عن المنّظمات النقابية للعمال
ة عن المنّظمات النقابي

  ألصحاب العمل

  األمين العام لالتحاد العام

  التونسي للشغل
الجامعة التونسية رئيس 

  للنزل

  رضوان بن صالح  حسين العباسي

للجامعة العامة الكاتب العام 
للصناعات الغذائية والسياحة 

  والصناعات التقليديةوالتجارة 

الكاتب العام للجامعة 
  التونسية للنزل

  لسخيريوجدي ا  الحبيب رجب
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