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 ماي 7 المؤرخ في 2014 لسنة 1684وعلى األمر عدد 
انية من الفصل األول الفصل األول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الث  :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   لحكومة وأعضائها،   المتعلق بتسمية رئيس ا2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   عاما للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، بتسمية السيدة سنية خياط، مهندس عام، مديرا  المتعلق2014  المؤرخ في 1975 لسنة 384من األمر المشار إليه أعاله عدد 

    .2018 مارس 14 تونس في   .2017 ديسمبر 25ويجري العمل به ابتداء من  التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .ت الصبغة الترتيبيةباستثناء النصوص ذاعن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشموالتها مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة ، يرخص للسيدة سنية خياط، مهندس عام، 1975 جوان 17
 

                     عماد الحمامي   الصحةوزير
  ،1990جويلية  14ية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاق2على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1990 أوت 31ي وعلى القرار المؤرخ ف  ،1989فيفري  22 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق بالمصادقة 1989 مارس 18وعلى القرار المؤرخ في   ،لقطاع كراء السياراتعلى االتفاقية المشتركة القومية  المتعّلق بالمصادقة 1985 فيفري 18لقرار المؤرخ في وعلى ا   وما بعده،37 وخاصة فصلها 1966 أفريل 30المؤرخ في  1966نة  لس27 مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد علىو  ، على الدستورطالعاالبعد   إن وزير الشؤون االجتماعية،  .كراء السياراتالمشتركة القطاعية ل لالتفاقية 11يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  2018 مارس 26في من وزير الشؤون االجتماعية مؤرخ  رارق  

ق  المتعّل1996 جويلية 24وعلى القرار المؤرخ في   ،1993جوان  11 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 1993 أوت 5وعلى القرار المؤرخ في  قة  المتعلق بالمصاد2009 فيفري 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2005ديسمبر  29 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2006 جانفي 17وعلى القرار المؤرخ في   ،2002 نوفمبر 14بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 6المصادقة على الملحق التعديلي عدد ب المتعّلق 2002 نوفمبر 25وعلى القرار المؤرخ في   ،1999 جوان 30بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 5بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  المتعّلق 1999  جويلية14وعلى القرار المؤرخ في   ،1996 جويلية 23بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 4بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد  تعلق بالمصادقة الم 2017 جانفي 19في مؤرخ الوعلى القرار   ،2012فيفري  21 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9على الملحق التعديلي عدد  المتعلق بالمصادقة 2012 مارس 21وعلى القرار المؤرخ في   ،2009جانفي  28 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 8على الملحق التعديلي عدد    .ي كامل تراب الجمهوريةفاألول من االتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله، وذلك جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل  تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على  ـ2 الفصل  .والمصاحب لهذا القرار 2018 فيفري 26ى بتاريخ  الممض لكراء السيارات المشتركة القطاعية لالتفاقية 11 تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد  ـاألولالفصل   : قرر ما يلي  . والمعدلة بالملحقات المذكورة أعاله1984 نوفمبر 17بتاريخ  الممضاة كراء السياراتوعلى االتفاقيـة المشتركة القومية ل  ،2017 جانفي 3لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ  10ملحق التعديلي عدد على ال
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 مارس 26 تونس في 

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون االجتماعية
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اء فاقية المشتركة القومية لقطاع كربعد االطالع على االت  من جهة أخرى   للنقلالعامة الجامعة -   االتحاد العام التونسي للشغل-  من جهة  اء السيارات الغرفة الوطنية لكر-   والصناعات التقليدية االتحاد التونسي للصناعة والتجارة-  :بين الممضين أسفله   لالتفاقية المشتركة القطاعية لكراء السيارات  11ملحق تعديلي عدد   لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 1وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1985 مارس 19في  المؤرخ 22ة عدد والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي 1985 فيفري 18ماعية المؤرخ في بقرار وزير الشؤون االجت والمصادق عليها 1984 نوفمبر 17السيارات الممضاة بتاريخ 
الرسمي  والصادر بالرائد 1989 مارس 18االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1989 فيفري 22  لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 2وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1989 مارس 28 المؤرخ في 22ة عدد للجمهورية التونسي
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 3عديلي عدد وعلى الملحق الت  ،1990بتمبر  س18 المؤرخ في 59عدد للجمهورية التونسية  والصادر بالرائد الرسمي 1990 أوت 31االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 1990 جويلية 14
ية الممضى بتاريخ  لهذه االتفاق4وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1993 أوت 17 المؤرخ في 61ية عدد التونس والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية 1993 أوت 5المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون االجتماعية 1993 جوان 11
 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 5وعلى الملحق التعديلي عدد   ،1996
ه بقرار وزير الشؤون االجتماعية  والمصادق علي1999 جوان 30   ،1999 جويلية 27 المؤرخ في 60للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 1999 جويلية 14المؤرخ في 

 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 6وعلى الملحق التعديلي عدد 
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 7وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2002ديسمبر  6 المؤرخ في 99 عدد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والصادر 2002 نوفمبر 25مؤرخ في االجتماعية والتضامن ال والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2002 نوفمبر 14
ي  جانف17في   االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2005 ديسمبر 29

 فيفري 17في   االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2009 جانفي 28بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 8 وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2006 جانفي 27المؤرخ في  8 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2006
 لهذه االتفاقية الممضى بتاريخ 9وعلى الملحق التعديلي عدد   ، 2009 فيفري 24المؤرخ في  16لرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  والصادر با2009

ات في األجور والمنح بعنوان وعلى محضر االتفاق حول الزياد  ،2017  فيفري 3 المؤرخ في 10للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2017 جانفي 19االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2017 جانفي 3بتاريخ  لهذه االتفاقية الممضى 10وعلى الملحق التعديلي عدد   ،2012   مارس23 في  المؤرخ23للجمهورية التونسية عدد  والصادر بالرائد الرسمي 2012 مارس 21االجتماعية المؤرخ في  والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون 2012 فيفري 21  مارس 16 المؤرخ في 1982 لسنة 503المحدثة باألمر عدد تسند للعمال منحة جملية تسمى منحة نقل تتضمن المنحة    نقلمنحة ال) : جديد( 55الفصل   :المشتركة القطاعية المشار إليها أعاله كما يلي  من االّتفاقية 56 و 55ينّقح الفصالن  ـالفصل األول    : االّتفاق على ما يلي مت واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بين االتحاد العام التونسي للشغل 2017 ماي 23تاريخ ب المبرم 2017 مارس 10وعلى محضر االتفاق التكميلي التفاق   التقليدية،التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  بين االتحاد العام 2017 مارس 10قطاعية والمبرم بتاريخ  في القطاعات الخاضعة التفاقيات مشتركة 2017-2016سنتي 
  . المتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل1982
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  .2017 بداية من أول ماي 2ـ جدول عدد   .2016 بداية من أول أوت 1ـ جدول عدد   :التعديلي حسب التاريخين التاليين  ـ يطبق جدولي األجور المرفقان بهذا الملحق 2الفصل   . د لإلطارات11,325ـ    د ألعوان التسيير،10,202ـ    د ألعوان التنفيذ،9,077ـ    :2017ماي أول بداية من   . د لإلطارات10,684ـ   د ألعوان التسيير، 9,624ـ    د ألعوان التنفيذ،8,564ـ    :2016بداية من أول أوت   :، ضبط مقدارها كما يلي تصرف لكل عامل منحة حضور   منحة الحضور) : جديد (56الفصل   .2017 في الشهر بداية من أول ماي 50,562واإلطارات  د في الشهر 44,944والتسيير التنفيذ ـ بالنسبة ألعوان   .2016ة من أول أوت  د في الشهر بداي47,700واإلطارات  د في الشهر 42,400ـ بالنسبة ألعوان التنفيذ والتسيير   :حدد مقدارها كما يلي 

ر المضبوطة بجدولي العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق األجوالزيادات في األجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على ، 2017 و2016تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي  ق التعديلي حيز التنفيذ بداية من  ـ يدخل هذا الملح3الفصل   . بهذا الملحق التعديلياألجور المرفقين لى أن ال تتجاوز شهر فيفري المؤسسة ونقابتها األساسية، ع 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   :  ـ أحكام خاصة 4الفصل   .2016أوت 
ه لالقطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في األجر أو طلب يكون يتم االلتزام باحترام االتفاقيات المشتركة : الفقرة الثانية   .2018   نور الدين الطبوبي  التونسي للشغل  األمين العام لالتحاد العام  ألصحاب العملّظمات النقابية عن المن  عن المنّظمات النقابية للعمال  .2018 فيفري 26تونس في  . مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا االتفاقانعكاس

للجامعة الكاتب العام عن   سمير ماجول  التقليديةوالصناعات  والتجارة للصناعةرئيس االتحاد التونسي    فتحي الورفلي    للنقلالعامة
  يحبيب المعاو  لكراء السيارات  رئيس الغرفة الوطنية 
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