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ى  لهذه االتفاقية الممض5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993أوت  12 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14ية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاق3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في   ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   والخفاف،على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا  المتعلق بالمصادقة 1977 سبتمبر 7وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966سنة  ل27وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون االجتماعية،  .المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف لالتفاقية 14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017 جويلية 3قرار من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ في    ،2011 نوفمبر 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2011 نوفمبر 30وعلى القرار المؤرخ في   ،2009ي جانف 28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999ماي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1999 جوان 9وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ 

تعلق بالمصادقة  الم2016 أفريل 8مؤرخ في القرار وعلى ال  ،2014أكتوبر  2 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 12على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2014 أكتوبر 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2013مارس  1 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2013 مارس 25وعلى القرار المؤرخ في  ، والمعدلة بالملحقات 1977 جويلية 13والخفاف الممضاة بتاريخ التفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا وعلى ا  ،2016ماري  23فاقية الممضى بتاريخ لهذه االت 13على الملحق التعديلي عدد   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  ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على 2الفصل   . والمصاحب لهذا القرار2017 جوان 5ى بتاريخ الممضلالتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف  14الفصل األول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   :قرر ما يلي   .المذكورة أعاله

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
  ،1977توبر  أك7 المؤرخ في 65عدد  والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1977سبتمبر  7جتماعية المؤرخ في والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون اال 1977 جويلية 13والموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب   من جهة أخرى   الجامعة العامة للمهن والخدماتـ   االتحاد العام التونسي للشغلـ  من جهة  لغرفة الوطنية لصناعة الخشب واألثاث اـ   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةـ  :بين الممضين أسفله   لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف  لالتفاقية المشتركة القطاعية  14ملحق تعديلي عدد   
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد 
ئد الرسمي للجمهورية  والصادر بالرا1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1983 ماي 13 و 10 المؤرخ في 36د التونسية عد

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 21في  المؤرخ 20ة عدد للجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 سبتمبر 7 و 4 المؤرخ في 56 للجمهورية التونسية عدد والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 سبتمبر 24 المؤرخ في 72عدد التونسية  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 سبتمبر 7المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 أوت 12
 جويلية 26 المؤرخ في 60عدد الرسمي للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد 1996 جويلية 24االجتماعية المؤرخ في والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون  1996 جويلية 23

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1999 جوان 15 المؤرخ في 48التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1999 جوان 9مؤرخ في ال والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 ماي 28
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  3 المؤرخ في 98 عدد  الرسمي للجمهورية التونسيةبالرائد والصادر 2002 نوفمبر 25االجتماعية والتضامن المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
 جانفي 17االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

  ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8ية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهور2006

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد 
 المؤرخ في 16 عدد والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2009 فيفري 17والتضامن والتونسيين بالخارج  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 جانفي 28
 نوفمبر 7 المؤرخ في 90ونسية عدد الرسمي للجمهورية الت  والصادر بالرائد 2014 أكتوبر 17االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 أكتوبر 2بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى  12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 مارس 29 المؤرخ في 26ة عدد للجمهورية التونسي والصادر بالرائد الرسمي 2013 مارس 25االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2013 مارس 1بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11ق التعديلي عدد وعلى الملح  ،2011ديسمبر  23 و20 المؤرخ في 97الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011 نوفمبر 30االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 نوفمبر 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 فيفري 24

ون  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤ2016 مارس 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2014 محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى    ،2016 أفريل 12 المؤرخ في 30للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2016 أفريل 8االجتماعية المؤرخ في  في القطاعات الخاضعة إلتفاقيات مشتركة  2017- 2016سنتي  المبرم  2017 مارس 10وعلى محضر اإلتفاق التكميلي إلتفاق   ،ديةالتقليالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات ين االتحاد العام ب  2017 مارس 10المبرم بتاريخ قطاعية و    منحة النقل  :)جديد( 54الفصل   : المشار إليها أعاله كما يلي القطاعية من االتفاقية المشتركة 58 و54 الننّقــح الفصي ـالفصل األول   :اق على ما يلي  االّتفتم  ،واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 ماي 23بتاريخ 
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لحق  بهذا المة المرفق األجورولاطبق جدت  ـ2الفصل   .2017 د في الشهر بداية من أول ماي 14,606 -  .2016 في الشهر بداية من أول أوت  د13,780 -  :حضور ضبط مقدارها كما يليتسند لألجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة    منحة الحضور :) جديد (58الفصل   .2017من أول ماي دينارا بداية  77,714ـ  .2016 دينارا بداية من أول أوت 73,315ـ   :تسند لكل عامل منحة نقل ضبط مقدارها الجملي كما يلي   وفي أول ماي 2016أول أوت  تاريخ الجاري به العمل فيالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور الواردة في سّلم األجور  فيهم نوتنسحب هذه الزيادات على كل أصناف العمال بم  .2017ماي  بداية من أول 4  وعدد3الجدولين عدد  ـ  .2016أوت  بداية من أول 2  وعدد1 لجدولين عدداـ   : حسب التاريخين التاليينالتعديلي
2017.  

ة ـي حيز التنفيذ بدايـق التعديلـ يدخل هذا الملحـ 3الفصل  المؤسسة ونقابتها األساسية على أن ال تتجاوز شهر فيفري  وذلك باتفاق بين 2016ر والمنح بعنوان سنة الزيادة في األجواقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن  بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات  ـالفقرة األولى  : أحكام خاصة  ـ4الفصل  .2016أوت من أول 
 نور الدين الطبوبي  التونسي للشغلاألمين العام لالتحاد العام   العملعن المنّظمات النقابية ألصحاب   عن المنّظمات النقابية للعمال  .2017ن وا ج5 ونس فيـت  . االتفاقانعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذاالقطاعية و عدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له  يتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة  ـالفقرة الثانية  .2018

 حياة الطرابلسي  للمهن والخدمات  ةالكاتب العام للجامعة العام وداد بوشماوي  والصناعات التقليدية والتجارة  االتحاد التونسي للصناعة ةرئيس
لصناعة الغرفة الوطنية رئيس      خالد السالمي   واألثاثالخشب
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