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 سبتمبر 4 ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 2الفصل   .المحدد لمباشرة الوظائف شهرا من التاريخ ثابت، إجراء االختيار إلى حدود أجل أقصاهاالختصاص في المواعيد المحددة للغرض لوجود مانع قانوني كما يمكن للمترشحين الناجحين الذين لم يبادروا باختيار   .من التاريخ المحدد للمباشرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمللى قائمة االنتظار المعنية وذلك في أجل ال يتعدى شهرا بالرجوع إيتسلموا وظائفهم كمقيمين أو الذين انقطعوا بعد المباشرة ويمكن لإلدارة تعويض المقيمين الذين سبق لهم االختيار ولم   .االختصاصاتحسب أقدميتهم وترتيبهم بنتيجة المناظرة باعتبار مسلك ويتم اختيار التربصات باألقسام االستشفائية من قبل المقيمين   .تاريخ االختيارالتفاضلي حسب الجدارة وذلك في أجل ال يتعدى شهرين من اختيار المرسمين بقائمة االنتظار المعنية باعتماد الترتيب إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات األولوية على ويعاد عرض االختصاصات التي لم يتم اختيارها سواء في 
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 19تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .بالصيغة الفرنسية لهذا القرار إليه أعاله، ويعوض كما هو مبين  المشار2015 سبتمبر 4في  الواردة بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية للقرار المؤرخ 2عدد  المدرج بالقائمة 40 ـ يلغى عنوان الموضوع عدد 3الفصل   .القائمة الخاصة بالجهات ذات األولوية مرتبين حسب الجدارةشروط النجاح وذلك في حدود عدد المراكز المفتوحة بعنوان  تتوفر فيهم ـ قائمة انتظار تضم المترشحين اآلخرين الذين  المعدالت وذلك في حدود المراكز المفتوحة،ـ قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل   :تضبط من بينها بكامل أصنافهم في إطار القائمة الخاصة بالجهات ذات األولوية لقرار قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين من هذا ا 12األخذ بعين االعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل تعد لجنة المناظرة، حسب التفوق ومع ) : مكرر (13الفصل   :كما يلي ) مكرر (13 المشار إليه أعاله فصل 2015

سميرة مرعي فريعة                     الصحة ةوزيرسليم خلبوس                       وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 جويلية 26  فين وزير الشؤون االجتماعية مؤرخقرار م 
  ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 7بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2002 نوفمبر 25خ في وعلى القرار المؤر  ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1999 جويلية 14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 1996 جويلية 24 المؤرخ في وعلى القرار  ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 2وعلى القرار المؤرخ في   ،1990جويلية  14 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1990 أوت 16وعلى القرار المؤرخ في   ،1989مارس  25 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1989 مارس 29وعلى القرار المؤرخ في   ،1983مارس  8 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1983 أفريل 14وعلى القرار المؤرخ في   رات الغذائية،وشبه المصببالمصادقة على االتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات  المتعلق 1975 جويلية 17وعلى القرار المؤرخ في    وما بعده،37، وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966 لسنة 27مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد وعلى   الدستور،على بعد االطالع   الشؤون االجتماعية،إن وزير   .المصبرات الغذائية وتعليب الزيوتلمعامل المصبرات وشبه لالتفاقية المشتركة القطاعية  14يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2017
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لمعامل المصبرات وشبه وعلى االتفاقية المشتركة القومية   ،2016أفريل  15 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 13على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2016 ماي 10وعلى القرار المؤرخ في   ،2014 ديسمبر 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعلق 2014 ديسمبر 22وعلى القرار المؤرخ في   ،2013 فيفري 11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 11على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 2013  فيفري19وعلى القرار المؤرخ في   ،2011أكتوبر  5 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 10على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2011 أكتوبر 14وعلى القرار المؤرخ في   ،2009أفريل  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2009 ماي 12وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في  ، 2017 جويلية 3الغذائية وتعليب الزيوت الممضى بتاريخ لمعامل المصبرات وشبه المصبرات لالتفاقية المشتركة القطاعية  14تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد   األول ـالفصل    : قرر ما يلي  . أعالهةالمذكورات بالملحق والمعدلة 1975 أفريل 29  الممضاة بتاريخالمصبرات الغذائية للنشاطات المضبوطة بالفصل جميع المؤجرين والعملة التابعين  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2الفصل   .والمصاحب لهذا القرار يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 جويلية 26تونس في   .في كامل تراب الجمهوريةل من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك األو 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية

 أفريل 29المصبرات وشبه المصبرات الغذائية الممضاة بتاريخ بعد االطالع على االتفاقية المشتركة القومية لصناعة   من جهة أخرى     ة والسياحة والصناعات التقليديةيللصناعات الغذائالجامعة العامة   -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة   الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية-   االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-  :بين الممضين أسفله   وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت  لمعامل المصبرات  ية المشتركة القطاعيةلالتفاق  14 ملحق تعديلي عدد
مهورية  والصادرة بالرائد الرسمي للج1975 جويلية 17في  والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ 1975  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1975 سبتمبر 5 المؤرخ في 59التونسية عدد 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2على الملحق التعديلي عدد و  ،1983 ماي 17 المؤرخ في 37التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1983 أفريل 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1983 مارس 8
بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 3وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 31 المؤرخ في 23التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1989 مارس 29المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1989 مارس 25
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1990 أوت 21 المؤرخ في 54للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 16االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
ؤون االجتماعية  والمصادق عليه بقرار وزير الش1993 جوان 11  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 10 المؤرخ في 59التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 2المؤرخ في 
الرائد الرسمي للجمهورية  والصادر ب1996 جويلية 24المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1996 جويلية 23  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996 جويلية 26 المؤرخ في 60التونسية عدد 
  ،1999 جويلية 23رخ في  المؤ59للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1999 جوان 30
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 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه اإلتفاقية الممضى بتاريخ 8ق التعديلي عدد وعلى الملح  ،2002ديسمبر  10 المؤرخ في 100بالرائد 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  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 المؤرخ في 39والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2009 ماي 12والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 2009 أفريل 22
ضى  لهذه االتفاقية المم10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2009 ماي 15  أكتوبر 25 المؤرخ في 81الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2011 أكتوبر 14االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2011 أكتوبر 5بتاريخ 

ار وزير الشؤون  والمصادق عليه بقر2013 فيفري 11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 11وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2011 محضر االتفاق حول الزيادات في األجور والمنح بعنوان وعلى    ،2016 ماي 17 المؤرخ في 40 عدد للجمهورية التونسية والصادر بالرائد الرسمي 2016 ماي 10االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2016 أفريل 15بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 13وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2015 جانفي 9 المؤرخ في 3الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد 2014  ديسمبر22االجتماعية  المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2014 ديسمبر  11بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 12وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2013 فيفري 22 المؤرخ في 16للجمهورية التونسية عدد  فيفري والصادر بالرائد الرسمي 19االجتماعية  المؤرخ في  في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة  2017-2016سنتي    منحة النقل ) : جديد  ( 54الفصل   : المشار إليها أعاله كما يلي عيةالقطا من االتفاقية المشتركة 58 و54الن نّقــح الفصي ـالفصل األول   : االّتفاق على ما يلي مت  .واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةبين االتحاد العام التونسي للشغل  2017 ماي 23 المبرم بتاريخو 2017 مارس 10 التفاق التكميلي االتفاقوعلى محضر   دية،التقليالتونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات بين االتحاد العام   2017 مارس 10المبرم بتاريخقطاعية و

منحة النقل المقادير المنصوص عليها باألمر  وتتضمن مقدار  .2017بداية من أول جوان . 5 و4في الشهر للصنفين  د 73,969و  3 و2 و1 د في الشهر لألصناف 65,168 بـ -  .2016بداية من أول أوت . 5 و4في الشهر للصنفين  د 69,782 و بـ3 و2 و1 د في الشهر لألصناف 61,480 بـ -   :تسند إلى كافة العمال منحة نقل، ضبط مقدارها كما يلي  األجور المرفقة بهذا الملحق  اولطبق جدت  ـ2الفصل     .2017 د في الشهر بداية من أول جوان 12,952 بـ -  .2016 د في الشهر،بداية من أول أوت 12,219 بـ -  :به العمل كالتالي ضبط مقدار منحة الحضور المنصوص عليها بالتشريع الجاري   الحضورمنحة ) : جديد  ( 58الفصل     . 1982 مارس 16 المؤرخ في 503عدد    والصناعات التقليديةالغذائية والسياحة للصناعات  العامة الكاتب العام للجامعة  وداد بوشماوي  نور الدين الطبوبي  والصناعات التقليدية والتجارة االتحاد التونسي للصناعة ةرئيس  التونسي للشغل العاماألمين العام لالتحاد   عن المنّظمات النقابية ألصحاب العمل  للعمالعن المنّظمات النقابية   .2017 جويلية 3في تونس   . مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقانعكاسالقطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون له يتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة :  الفقرة الثانية   .2018على أن ال تتجاوز فيفري  المؤسسة ونقابتها األساسية ، وذلك باتفاق بين 2016الزيادة في األجور والمنح بعنوان اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات :  الفقرة األولى   : أحكام خاصة ـ 4الفصل   .2016أوت أول  من  يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية ـ3الفصل   .المرفقة بهذا الملحق التعديليالذين يتقاضون أجورا تفوق األجور المضبوطة بجداول األجور الزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال ، 2017 و2016تنسحب بصفة استثنائية  وبالنسبة لسنتي   .2017وان  بداية من أول ج4 وعدد 3 الجدولين عدد-  .2016بداية من أول أوت  2 وعدد 1الجدولين عدد -  :التعديلي حسب التاريخين التاليين 
   الغذائية المصبراتصناعاتل   الوطنيةالغرفةرئيس 

  منتصر خلف الله  الحبيب رجب
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